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شددت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
اجـــراءاتـــهـــا الــــرادعــــة بــحــق املــخــالــفــني لــشــروط 
قررت  وبينما  الوقاية،  بــاجــراءات  التام  االلــتــزام 
تقليص ساعات الحظر، وفرض غرامات مالية 
بــحــق االشـــخـــاص الـــذيـــن ال يـــرتـــدون كــمــامــات 
واصحاب السيارات واملحال التجارية املخالفني 
االلتزام  ملدى  تقييمها  أكــدت  السالمة،  لشروط 
باإلجراءات خالل (7) ايام، لتتم بناًء على ذلك 

اعادة النظر بفرض حظر التجوال الشامل.
ـــــــــــوزراء، تــلــقــتــه  وذكــــــر بـــيـــان ملــكــتــب رئـــيـــس ال

”الصباح“ انه ”و نظرًا لخطورة جائحة فايروس 
كورونا املستجد وأهمية االلتزام التام باجراءات 
املواطنني  بعض  تطبيق  وعــدم  املشددة  الوقاية 
العليا  اللجنة  الصحية،  قررت  الوقاية  شــروط 
جائحة  (مكافحة  الوطنية  والــســالمــة  للصحة 

فايروس كورونا)  ما يأتي: 
العليا  اللجنة  قـــرار  تطبيق  فــي  الــتــشــديــد   اوال: 
لسنة   (35) رقـــم  الــوطــنــيــة  والــســالمــة  للصحة 
2020، بــشــأن حظر الــتــجــوال، وعــلــى األجــهــزة 
املعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق 

العقوبات الالزمة في حال املخالفة.
من   (1) الفقرة  في  املثبت  الوقت  تعديل   ثانيا: 
الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قــرار 

حظر  يـــبـــدأ  بــحــيــث   ،2020 لــســنــة   (35) رقــــم 
من  بــدال  السادسة مساًء  الساعة  من  التجوال 

الساعة السابعة مساًء.
املــخــالــفــني وفقا  الــعــقــوبــات ضــد   ثالثا: تــفــرض 

لآلتي:
مالية قدرها  غــرامــة  وفـــرض  املــركــبــة  1 . حجز 
ديــنــار على  الـــف  ديـــنـــار، خــمــســون   (50000)
تتجاوز سعتها  التي  الجماعي  النقل  مركبات 
قــرار  للفقرة 8  مــن  املخالفة  أربــعــة ركـــاب،   (4)
رقم  الوطنية  والــســالمــة  للصحة  العليا  اللجنة 

(35) لسنة 2020.
 (50000) قــــدرهــــا  مـــالـــيـــة  غــــرامــــة  فـــــرض   . 2
دينار، خمسون الف دينار على سائق املركبة 

الصالون الذي يحمل اكثر من (3) ثالثة ركاب 
يــرتــدون كمامة  بركوب أشخاص ال  او يسمح 

وجه، وحجز املركبة في حالة تكرار املخالفة.
3 . فـرض غـرامة مـالية قـدرها (10000) دينـار، 
عــشـــــرة آالف ديــنــار عــلـــــى كـــــل فـــــرد ال يــرتــدي 
كــمــامــة واقــيــة خــــارج املـــنـــزل، ويــســمــح بــارتــداء 
قماش يوفر غطاء كامًال لألنف والفم وبشكل 
الــكــمــامــة الطبية  مستمر فــي حــالــة عـــدم تــوفــر 

مؤقتا.
زبون  هو  به  املسموح  األقصى  الحد  يكون   . 4
واحـــــــد لـــكـــل (5) خـــمـــســـة أمــــتــــار مـــربـــعـــة مــن 
التجارية  املــحــال  لــزبــائــن  املخصصة  املــســاحــة 
واملـــخـــازن، ومــنــع دخـــول مــن ال يــرتــدي كمامة 

قدرها (100000)  مالية  وفــرض غرامة  وجــه، 
ــــف ديـــنـــار واغـــالقـــهـــا فـــي حــالــة  ديــــنــــار، مــئــة ال

مخالفتها.
الــداخــلــيــة  ووزارة  الــصــحــة  وزارة  تــقــوم   رابعا: 
وجـــهـــاز االمــــن الــوطــنــي بتقييم مـــدى االلـــتـــزام 
التقارير بشأنها خالل (7)  بــاإلجــراءات ورفــع 
النظر بفرض  اعـــادة  بــنــاًء على ذلــك  لتتم  ايـــام، 
حظر التجوال الشامل او أخذ إجراءات اضافية 

بحسب تطور املوقف الوبائي.
 خامسا: التأكيد على املواطنني الكرام بااللتزام 

التام بالتعليمات.
بـــــدءا مـــن «الـــيـــوم  الــــقــــرار  يــنــفــذ هــــذا   سادسا: 

االربعاء».
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شدَد رئيس الجمهورية برهم صالح على 
بحسم  الكفيلة  الــجــهــود  تضافر  ضـــرورة 
الوقت  فــي  مــؤكــدا  الحكومة،  تشكيل  ملف 
نفسه على عدم املساس بمرتبات املوظفني، 

ال سيما الدرجات املتدنية.
وذكـــــر بـــيـــان ملــكــتــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
أمس  استقبل  أّن «صالح  «الصباح»  تلقته 
فــي مجلس  املالية  اللجنة  رئــيــس  الــثــالثــاء، 

النواب وعددًا من اعضاء اللجنة».
وأكد صالح، خالل اللقاء، ضرورة تضافر 

لــإلســراع في حسم ملف تشكيل  الجهود 
حكومة جديدة تسعى لتحقيق اإلصالحات 
الــتــحــديــات االقتصادية  املــنــشــودة فــي ظــل 
التي  انتشار جائحة كورونا  الراهنة جّراء 
الحفاظ  لضمان  الجميع  وقــوف  تستدعي 
الـــدخـــل  ذوي  مــــن  املـــواطـــنـــني  أرزاق  عـــلـــى 
املحدود، وعدم املساس بمرتبات املوظفني 

وبالذات الدرجات املتدنية.
ـــــى أهــمــيــة  وأشــــــــار رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ال
اســتــثــمــار الــطــاقــات الــوطــنــيــة لــدعــم الــنــاتــج 
 املــــحــــلــــي والـــــوطـــــنـــــي وتـــحـــقـــيـــق االكــــتــــفــــاء 

الذاتي.

والبيئة  الصحة  لجنة  أكــدْت 
الــنــواب  مجلس  فــي  النيابية 
ضـــــــــرورة تـــشـــريـــع قـــوانـــني 
تــــســــهــــم بـــالـــتـــخـــفـــيـــف عــن 
املواطنني عند حدوث حاالت 
أو أحداث طارئة كما يجري 
حــالــيــًا مــع جــائــحــة كــورونــا، 
أبــرز  مــن  أن  اللجنة  وبــيــنــت 
القوانني التي ظهرت الحاجة 

لـــتـــشـــريـــعـــهـــا هــــــو قــــانــــون 
يرتقب  الــذي  العامة  الصحة 
لــه دور فــي تغيير  أن يكون 
 وتطوير النظام الصحي في
اللجنة  وقـــال عضو  الــبــالد. 
فــالــح الــزيــادي لـــ «الــصــبــاح»: 
الــقــوانــني التي  إن «مـــن أهـــم 
ــــحــــاجــــة لــــهــــا فــي  ظــــهــــرت ال
مرحلة جائحة كورونا؛ هو 
ويعد  العامة  الصحة  قانون 
أن  ننتظر  التي  القوانني  من 
تغيير  فـــي  دور  لــهــا  يــكــون 

النظام الصحي في العراق», 
الجديدة  «الــحــكــومــة  مطالبًا 
ــــــون الـــــى  ــــــقــــــان بــــــــإرســــــــال ال
النواب حال منحها  مجلس 
الثقة، ألنــه يعد أحــد الحلول 
ملشكالت القطاع الصحي».  
ــــزيــــادي أن «قـــانـــون  ال وبــــني 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة يــــواكــــب 
النظام الصحي العاملي وفق 
للعالم  الـــجـــديـــدة  املــتــغــيــرات 

بعد جائحة كورونا.  

انتقدْت خلية األزمة النيابية تحميل جانب الرصافة ببغداد 
العبء األكبر بما يتعلق بجائحة كورونا الحالية، إذ تزايدت 
الوافدين  الرصافة نتيجة حجر جميع  أعــداد اإلصابات في 
من خارج العراق فيها وتنصل املحافظات عن تلك املسؤولية 

وكذلك حجر املالمسني بجانب الكرخ في الرصافة أيضًا.
وقال مقرر خلية األزمة الدكتور جواد املوسوي لـ «الصباح»: 
الــرصــافــة مقلق جــدا،  إن «عــدد اإلصــابــات املسجلة بجانب 
وعــلــى الــجــهــة املــســؤولــة عــن هـــذا الــجــانــب مــن بــغــداد إجـــراء 

فحوصات ملا ال يقل عن عشرة آالف شخص يوميًا». 
الرصافة، كان  األعــداد في جانب  أن «تفاقم  وبــني املوسوي 

نتيجة حجر الوافدين القادمني من خارج العراق جميعًا في 
املحافظات عن تلك املسؤولية، باالضافة  الرصافة وتنصل 
الى تحملها مسؤولية حجر مالمسي الكرخ ايضا باالضافة 
الى مالمسي الرصافة. في السياق نفسه قال مدير صحة 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ ”الصباح“: ان الفرق 
الشامل  الوبائي  املسح  والصحية مستمرة بحمالت  الطبية 
لجميع املناطق واملحالت والدور السكنية في جانب الرصافة، 
مــع تطبيق الــحــظــر الــشــامــل املــنــاطــقــي والــحــجــر املــنــزلــي في 
بعض املحالت للسيطرة على الفايروس والحد من انتشاره.
واكـــد ان املــوقــف الــوبــائــي ال يـــزال فــي خــطــر ولـــم نــصــل إلــى 
املرحلة اآلمنة من خالل املتابعة وظهور إصابات في مناطق 

متعددة في الرصافة .

أكـــــــدْت مــــصــــادر بـــرملـــانـــيـــة أن رئــيــس 
الكاظمي،  مصطفى  املــكــلــف،  الـــــوزراء 
بشأن  بالتفاهمات  جيدا  شوطا  قطع 
الشيعية  الكتل  وأن  الــوزاريــة،  الكابينة 
ــتــقــديــم  مـــنـــحـــتـــه الـــــضـــــوء األخـــــضـــــر ل
برنامجه والكابينة الى البرملان والطلب 
االستثنائية  الــثــقــة  مــنــح  جلسة  لعقد 
بــــدايــــة األســــبــــوع املـــقـــبـــل. بــيــنــمــا نــفــى 

القانون وكتلة صادقون  ائتالف دولــة 
الحكومة  فــي  بعينها  أســمــاء  تــحــديــد 
الحكمة،  تيار  النائب عن  املقبلة. وقال 
جاسم البخاتي، في تصريح صحفي: 
ان «اجتماع القوى السياسية الشيعية 
«الــــذي انــتــهــى فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
االول» ُحسم فيه كل شيء  أمــس  ليل 
واملساحات  الوزارية  بالكابينة  متعلق 
االنتخابية وقد تم االتفاق على التعاون 
«الــرســائــل  ان  املــرحــلــة»، مبينا  لــعــبــور 
الـــتـــي وصــلــتــنــا مـــن داخـــــل االجــتــمــاع 

الحكومة  تمرير  بشأن  إيجابية  كانت 
املقبلة».

ــــك، رهــنــت الــنــائــب عن  فـــي غــضــون ذل
االتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي ديــالن 
غفور صالح، في تصريح لـ“الصباح“ 
مــوقــف األكـــــراد مــن كــابــيــنــة الكاظمي 
بـــــمـــــا ســــتــــســــفــــر عـــــنـــــه مـــــفـــــاوضـــــات 
الــكــرد  ان  مبينة  مــعــه،  الشيعي  الــبــيــت 
وفق  الحكومة  تشكيل  مــع  يتعاملون 

ما سيتعامل به اآلخرون.  
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قّدمت الرئاسات الثالث تعازيها 
الى أسرة املحلل والخبير السياسي 

واثق الهاشمي بوفاته إثر مرض 
عضال، في حني عدت نقابة 

الصحفيني العراقيني الزميل الفقيد 
من الشخصيات العراقية البارزة 
في املشهد اإلعالمي والسياسي 

العراقي ملا قدمه من خدمات جليلة.
وتوفي الدكتور الهاشمي، أمس 
الثالثاء، بعد صراع مع املرض.
وقال صالح في برقية تعزية: 

”ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ 
وفاة املحلل والخبير السياسي 

الدكتور واثق الهاشمي الذي نفتقد 
برحيله شخصية وطنية قدمت 

الكثير من العطاء العلمي واملهني، 
نسأل الباري أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته، ويلهم أسرته واصدقاءه 
ومحبيه الصبر والسلوان“. 

بدوره، تقدم رئيس مجلس الوزراء 
املستقيل عادل عبد املهدي، في 
بيان، بـ“خالص العزاء واملواساة 

الى االسرة االكاديمية واإلعالمية 
بوفاة األكاديمي واملحلل السياسي 
الدكتور واثق الهاشمي رحمه الله. 

تشديد اجراءات حظر التجوال ... تصوير علي الغرباوي
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قـــــــدَم رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة بــرهــم 
املستقيل  الـــوزراء  صــالــح، ومجلس 
عــــادل عــبــد املـــهـــدي، تــعــازيــهــمــا الــى 
أســــرة املــحــلــل والــخــبــيــر الــســيــاســي 
واثـــق الــهــاشــمــي بــوفــاتــه إثـــر مــرض 
عــــــضــــــال، فــــــي حــــــني عــــــــدت نـــقـــابـــة 
الصحفيني العراقيني الزميل الفقيد 
الــبــارزة  الــعــراقــيــة  الشخصيات  مــن 
فــي املــشــهــد اإلعـــالمـــي والــســيــاســي 
العراقي ملا قدمه من خدمات جليلة.

وتـــوفـــي الـــدكـــتـــور الــهــاشــمــي، الـــذي 
ُرشـــــح ملــنــصــب وزيـــــر الــثــقــافــة في 
املــكــلــف األســبــق بتشكيل  حــكــومــة 
الــحــكــومــة، مــحــمــد تــوفــيــق عــــالوي، 
أمس الثالثاء، بعد صراع مع املرض.
وقال صالح في برقية تعزية: ”ببالغ 
األســـــى والــــحــــزن تــلــقــيــنــا نــبــأ وفـــاة 
الدكتور  السياسي  والخبير  املحلل 
الذي نفتقد برحيله  الهاشمي  واثق 
شــخــصــيــة وطـــنـــيـــة قـــدمـــت الــكــثــيــر 
نسأل  واملــهــنــي،  العلمي  العطاء  مــن 
الـــبـــاري أن يــتــغــمــد الــفــقــيــد بــواســع 
رحـــمـــتـــه ويــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه، 
ويــلــهــم أســرتــه واصـــدقـــاءه ومحبيه 

الصبر والسلوان“.
بــدوره، تقدم رئيس مجلس الــوزراء 
املــســتــقــيــل عــــادل عــبــد املـــهـــدي، في 
بــيــان، بـــ“خــالــص الـــعـــزاء واملـــواســـاة 
الــى االســـرة االكــاديــمــيــة واإلعالمية 
بوفاة األكاديمي واملحلل السياسي 
الله،  رحمه  الهاشمي  واثــق  الدكتور 
الذي عرف بمواقفه الوطنية ودفاعه 
عـــن مــكــتــســبــات الــشــعــب الــعــراقــي، 
ونعزي ذوي الفقيد ومحبيه سائلني 
رحمته  بــواســع  يتغمده  ان  الــبــاري 

ويسكنه فسيح جناته“.

الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس  كــمــا عـــــزى  
ــــــــنــــــــواب، حــــســــن كـــريـــم  مــــجــــلــــس ال
ونقابة  األكاديمية  األســرة  الكعبي، 
الــصــحــفــيــني الــعــراقــيــني واملــجــمــوعــة 
الستراتيجية  ــلــدراســات  ل الــعــراقــيــة 

بوفاة الهاشمي.
وأكـــد الكعبي فــي بــيــان الــتــعــزيــة ان 
«الفقيد يعد من بني اهم الشخصيات 
فــي املــشــهــد اإلعـــالمـــي والــســيــاســي 
وساهم عبر سنوات طويلة بمواقفه 
السياسية  التحليالت  عبر  الوطنية 
وايـــصـــال صــــوت الـــشـــارع الــعــراقــي 
ومكتسباته،  حــقــوقــه  عــن  والـــدفـــاع 
كما قدم خدمات جليلة في املجاالت 
والسياسية  واإلعالمية  األكاديمية 
وحــــــضــــــوره الــــــدائــــــم فــــــي وســــائــــل 

االعالم».
الصحفيني  نقابة  نعت  من جهتها، 
الـــعـــراقـــيـــني الـــزمـــيـــل الـــدكـــتـــور واثـــق 

الـــهـــاشـــمـــي عـــضـــو الـــنـــقـــابـــة رئــيــس 
ورئــيــس  فيها  االســتــشــاريــة  الهيئة 
املـــجـــمـــوعـــة الــــعــــراقــــيــــة لــــلــــدراســــات 

الستراتيجية.
وذكرت النقابة، في بيان، أن الزميل 
الفقيد يعد من الشخصيات العراقية 
الـــــــبـــــــارزة فـــــي املــــشــــهــــد اإلعــــالمــــي 
والــســيــاســي الــعــراقــي ملــا قــدمــه من 
خــــدمــــات جــلــيــلــة فــــي مـــجـــال عــمــلــه 
وإسهاماته الفاعلة وحضوره الدائم 
في وسائل اإلعالم والتي كانت محط 
 تقدير واحترام جميع املهتمني بهذا

الشأن.
وتقدمت نقابة الصحفيني العراقيني، 
الفقيد  ألســـرة  املخلصة  بــالــتــعــازي 
وزمـــالئـــه وأصــدقــائــه وابــتــهــلــت الــى 
الــــقــــديــــر ان يــتــغــمــده  الــــعــــزيــــز  الــــلــــه 
 بــــواســــع رحـــمـــتـــه ويــســكــنــه فــســيــح

جناته.

شــدَد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضــرورة تضافر 
في  مــؤكــدا  الحكومة،  تشكيل  ملف  بحسم  الكفيلة  الجهود 
الوقت نفسه على عدم املساس بمرتبات املوظفني، ال سيما 

الدرجات املتدنية.
ان  ”الــصــبــاح“  تلقته  الجمهورية،  رئــيــس  بــيــان ملكتب  وذكـــر 
”صالح استقبل أمس الثالثاء، رئيس اللجنة املالية في مجلس 

النواب وعددًا من اعضاء اللجنة“.
اللقاء ضــرورة تضافر الجهود لإلسراع  وأكــد صالح، خالل 
فـــي حــســم مــلــف تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تــســعــى لتحقيق 
اإلصالحات املنشودة في ظل التحديات االقتصادية الراهنة 
الجميع  التي تستدعي وقــوف  جــّراء انتشار جائحة كورونا 
لضمان الحفاظ على أرزاق املواطنني من ذوي الدخل املحدود، 

وعدم املساس بمرتبات املوظفني وبالذات الدرجات املتدنية.
وأشار رئيس الجمهورية الى أهمية استثمار الطاقات الوطنية 

لدعم الناتج املحلي والوطني وتحقيق االكتفاء الذاتي.
وبشأن املسائل العالقة بني الحكومة االتحادية واإلقليم ومنها 
الواردات وقانون النفط والغاز، أكد صالح، ضرورة االحتكام 
إلى الدستور وااللتزام الكامل بقانون املوازنة واستحقاقاتها 
غير  تفاهمات مؤسساتية  إلى  للوصول  الوطنية  واملصلحة 
العراقيني  حقوق  وتحفظ  السياسية،  بــاالعــتــبــارات  مرهونة 
”تسوية  أن  للبيان،  وفقا  الجمهورية،  رئيس  واوضــح  كافة. 
املطالبات املالية استحقاق مطلوب بحسب الدستور وقانون 
املــــوازنــــة، لــكــن يــجــب اال يــمــنــع ذلــــك االلــــتــــزام بــتــأمــني رواتــــب 
الــعــراق كونها حقًا  أنــحــاء  ببقية  أســوة  اإلقليم  فــي  املوظفني 
دستوريًا ويجب حمايتها من املتغيرات السياسية“ مشيرًا 
الى أن املخلصني لن يقبلوا بتحميل املواطنني وأرزاقهم وزر 

االختالفات السياسية.

ـــــــــــــــــوزراء املـــــكـــــلـــــف مـــصـــطـــفـــى  تـــــعـــــهـــــَد رئــــــيــــــس ال
الــكــاظــمــي بــالــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــثــقــة بــالــعــمــلــيــة 
 االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، وإجــــــــــــــــراء انــــــتــــــخــــــابــــــات نــــزيــــهــــة 

وعادلة. 
وبـــحـــســـب بــــيــــان صـــــــادر عــــن املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي 
"الصباح"، نسخة  الــوزراء املكلف، تسلمت  لرئيس 
مــنــه، فــــإّن الــكــاظــمــي اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه الــرســمــي، 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  مــن  وفـــدا 
جليل  القاضي  املفوضني  مجلس  رئيس   برئاسة 

عدنان.

وقــــــال الـــكـــاظـــمـــي: إن "الـــحـــكـــومـــة ســـــوف تــســعــى 
الـــى إجــــراء انــتــخــابــات عــلــى أســـس نــزيــهــة وعــادلــة 
تــســتــجــيــب ملــقــتــضــيــات املــــرحــــلــــة، وتـــعـــيـــد انـــتـــاج 
 الــثــقــة فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة ومــجــمــل الــنــظــام 

االنتخابي".
وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء املــــكــــلــــف مـــخـــاطـــبـــا 
الـــوفـــد "انـــتـــم شـــركـــاء لــرئــيــس الـــــــوزراء وحــكــومــتــه 
ــيــة"، داعـــيـــا إلــى  لــلــعــبــور بــالــبــالد مـــن األزمـــــة الــحــال
ــتــعــاون مـــع األمــــم املــتــحــدة واملــنــظــمــات   "ضـــــرورة ال

الدولية".
أيــضــا بحث عمل املفوضية  الــلــقــاء  وجـــرى خــالل 
 الـــعـــلـــيـــا لـــالنـــتـــخـــابـــات واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا ومــهــامــهــا 

املستقبلية.

جانب  تحميل  النيابية  األزمــــة  خلية  انــتــقــدْت 
الـــرصـــافـــة بــبــغــداد الـــعـــبء األكـــبـــر بــمــا يتعلق 
أعــداد  تزايدت  حيث  الحالية،  كورونا  بجائحة 
الــرصــافــة نتيجة حجر جميع  اإلصــابــات فــي 
الـــوافـــديـــن مـــن خـــــارج الــــعــــراق فــيــهــا وتــنــصــل 
املــحــافــظــات عــن تلك املــســؤولــيــة وكــذلــك حجر 
أيضًا،  الرصافة  في  الكرخ  بجانب  املالمسني 
نــاهــيــك عـــن الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة الــتــي 
الــرصــافــة، فــي وقـــت وصلت  تعانيها مــنــاطــق 
إلــــى الـــبـــالد أمــــس الـــثـــالثـــاء دفـــعـــة جـــديـــدة من 

املساعدات الصينية.
وقال مقرر خلية األزمة الدكتور جواد املوسوي 
لـ "الصباح": إن "عدد اإلصابات املسجلة بجانب 
الرصافة مقلق جدا، وعلى الجهة املسؤولة عن 
هذا الجانب من بغداد إجــراء فحوصات ملا ال 

يقل عن عشرة آالف شخص يوميًا". 
وبـــني املــوســوي أن "تــفــاقــم األعــــداد فــي جانب 
ـــوافـــديـــن من  الـــرصـــافـــة كــــان نــتــيــجــة حــجــر ال
الــرصــافــة وتنصل  ــعــراق جميعًا فــي  ال خـــارج 
الى  باالضافة  املسؤولية،  تلك  عن  املحافظات 
تحملها مسؤولية حجر مالمسي الكرخ ايضا 
ومــن جهة  الرصافة،  الــى مالمسي  باالضافة 
املــــوارد املــالــيــة والتجهيزات  أخـــرى كــانــت قــلــة 
املــتــوفــرة نــاهــيــك عــن قــلــة الــفــحــوصــات الطبية 
ألهــالــي الــرصــافــة؛ ســبــبــًا فــي تــزايــد األعـــــداد"، 
محذرًا من "مغبة التهاون باإلجراءات التي قد 

تضاعف أعداد املصابني في قابل األيام".
النيابية ومــقــررهــا  االزمــــة  "خــلــيــة  أن  وأوضــــح 
الصحية  الدوائر  في  يوميًا  متواجدة  ستكون 
األربــعــاء)  (الــيــوم  مــن  اعتبارا  الرصافة  لقاطع 
ملراقبة الــوضــع عــن قــرب وزيـــادة الــدعــم املقدم 
الصحة  الــصــحــي، وعــلــى وزارة  الــقــطــاع  لــهــذا 
التعاون مع خلية األزمــة بهذا الصدد بصورة 
عاجلة تفاديًا ألمور ال تحمد عقباها قد تفتك 

بحياة املواطنني".

مساعدات صينية
إلـــى ذلـــك أشـــاد وزيـــر الــصــحــة والــبــيــئــة جعفر 
ــــى جــانــب  صـــــادق عـــــالوي بـــوقـــوف الـــصـــني ال
الــعــراق ملــواجــهــة فــايــروس كـــورونـــا، وقــــال: إن 
"موقف دولــة الصني كــان مشرفًا فقد فتحت 
خــطــًا جــويــًا مــبــاشــرًا مـــع الـــعـــراق وســاعــدتــنــا 
واملــواد  والــقــفــازات  األقنعة  مــن  هائلة  بكميات 
املقطعية  واإلشعاعات  التعفير  ومــواد  املعقمة 

الخاصة بفحص املصابني".
بدرجة  بخبراء  جهزتنا  "الــصــني  أن  وأضـــاف 
عــالــيــة مـــن الـــكـــفـــاءة فـــي الــتــعــامــل مـــع املــــرض، 
وجــهــزتــنــا بــأجــهــزة اتـــصـــاالت مــتــطــورة عبر 
هـــــواوي شــمــلــت جــمــيــع مستشفيات  شــركــة 
الــــعــــراق"، مــبــيــنــًا أنـــه "بـــدأنـــا بــــالــــوزارة ومــديــنــة 
بقية  بتغطية  مــســتــمــرون  نــحــن  واآلن  الــطــب، 
املؤسسات الصحية وهي اتصاالت الكترونية 

عبر االنترنت".
الثالثاء  أمــس  النقل  وزارة  أعلنت  السياق  في 

وصـــول طــائــرة عــراقــيــة الــى أرض الــوطــن بعد 
كوانزو  مطار  الــى  استثنائية  رحلة  نفذت  أن 
لجلب شحنة  واملخصصة  الصني  في  الدولي 
من املواد الطبية واملستلزمات الوقائية لصالح 

وزارة الصحة العراقية بشكل مجاني.
وبني وزير النقل عبد الله لعيبي بحسب بيان 
النقل  "وزارة  أّن  "الصباح"  تلقته  الــذي  الـــوزارة 
من  أطنانا  تــزن  بشحنات  تأتي  الثانية  للمرة 
والوقائية  الصحية  واملستلزمات  الطبية  املــواد 
ــــا كـــتـــبـــرعـــات مــن  ملـــواجـــهـــة فــــايــــروس كــــورون
الصني عبر الناقل الوطني"، موجهًا "الخطوط 
ــعــراقــيــة بــتــهــيــئــة فـــريـــق متخصص  الــجــويــة ال
مــن املــهــنــدســني والــفــنــيــني الســتــقــبــال الشحنة 
عامليًا  املعتمدة  املواصفات  بحسب  وتفريغها 
الشحنات ونقلها  مــن  الــنــوع  هــذا  مــع  للتعامل 
الطائرة  تعفير  الــى  اضــافــة  املستفيدة  للجهة 

بالكامل وفق اللوائح الصحية الدولية".
الخطوط  لطاقم  لعيبي "شكره وتقديره  وقــدم 
الشحنة  بايصال  الــذي أسهم  العراقية  الجوية 
خــــالل 36 ســـاعـــة ذهــــاًبــــا وإيــــاًبــــا رغــــم طــول 
املسافة بني العراق وجمهورية الصني الشعبية 
وذلك لدعم الحكومة ومساهمتها بشكل فاعل 
الــصــحــة وكـــوادرهـــا بمواجهة  فــي دعـــم وزارة 

فايروس كورونا".

الصحة العاملية
ممثل منظمة الصحة العاملية، أدهم اسماعيل، 
الــعــراق، كانت  التي اتخذها  أكــد أن اإلجــــراءات 

كفيلة بالحد من انتشار كورونا، ولوال القيود 
الــصــارمــة لــشــهــدت الــبــالد نــتــائــج كــارثــيــة، من 

حيث اإلصابات والوفيات.
وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في 
توجيهات  نفذت  العراقية  "الحكومة  إن  أربيل: 
منظمة الصحة العاملية، بدءًا من إغالق املدارس 
ـــحـــدود مع  واملــقــاهــي واملــطــاعــم واملــــطــــارات وال

تركيا وإيران".
وأضاف أن "أعداد اإلصابات والوفيات بسبب 
مؤكدة  الــصــحــة،  وزارة  تعلنها  الــتــي  كــورونــا، 
ودقيقة"، مشيرًا إلى أن "الحاالت بدأت تسجل 
ـــنـــجـــف وعــــــدد مــن  انـــخـــفـــاضـــًا فــــي بــــغــــداد وال

املحافظات".
"اإلجـــراءات  أن  العاملية  الصحة  وأوضــح ممثل 
إلى منع وقوع  العراق، أدت  التي اتخذناها في 
كــارثــة، ومــا حصل فــي أوروبـــا وتركيا وعــدد 
البلدان كان بسبب تأخر فرض إجــراءات  من 
ــــعــــراق بــــدأ مــبــكــرًا  ــــى أن "ال صـــحـــيـــة"، الفـــتـــًا إل

بإجراءات العزل الصحي".
بــمــرحــلــة حــذر  يــمــر اآلن  ــــعــــراق  "ال وتـــابـــع أن 
وتــفــاؤل، شبيهة بغزوة بــدر ونــزول املسلمني 
املعركة،  إلــى خسارة  أدى  أحــد، مما  من جبل 
ونــخــشــى أن تــكــون هـــذه املــرحــلــة هــي مرحلة 

هجوم فايروس كورونا في العراق".
أن "مخيمات  أكد اسماعيل  املخيمات  وبشأن 
الـــنـــازحـــني فـــي الــــعــــراق، لـــم تــســجــل أي حــالــة 
اإلجــراءات  كــورونــا، بسبب  بفايروس  إصابة، 

التي اتخذتها الجهات املعنية".

بلغْت االيرادات النهائية من الكميات املصدرة 
املاضي قرابة 3  اذار  الخام لشهر  النفط  من 

مليارات دوالر.
العراقية سومو  النفط  وقالت شركة تسويق 
تلقته  بـــيـــان  فـــي  ــنــفــط  ال وزارة  الــــى  ــتــابــعــة  ال
"الـــصـــبـــاح": ان مــجــمــوع الــكــمــيــات املـــصـــدرة 
 105 بلغت  املاضي  للشهر  الخام  النفط  من 

الــفــا و523 بــرمــيــال، بــإيــرادات  مــاليــني و118 
بلغت 2 مليار و962 مليونا و 429الف دوالر.
ــكــمــيــات  الـــشـــركـــة ان مـــجـــمـــوع ال واضـــــافـــــت 
املصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية 
العراق بلغت 101 مليون  في وسط وجنوب 
 2 بلغت  بــإيــرادات  برميال،  و918  الفا  و392 
مليار و883 مليونا و433 الف دوالر، بينما 
كانت الكميات املصدرة من نفط كركوك عبر 
الــفــا و439  مــيــنــاء جــيــهــان 3 مــاليــني و287 

برميال، بإيرادات بلغت 73 مليونا و848 الفا 
و454 دوالرا .

ــــى ان الــكــمــيــات  واشـــــــارت الـــشـــركـــة ايـــضـــا ال
املصدرة من حقل القيارة بلغت 129 الفا و49 
برميال بايرادات بلغت 255 الفا و387 دوالرا، 
بينما بلغت الكميات املصدرة الى االردن 309 
االف و117 برميال بإيرادات بلغت 4 ماليني 
معدل  ان  موضحة  دوالرا،  و24  الــفــا  و893 

سعر البرميل الواحد بلغ 28.182 دوالرا.

ـــــْت هـــــيـــــئـــــة االســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي  اســـــتـــــكـــــمـــــل
مــحــافــظــة االنــــبــــار اجـــــــــراءات انــــشــــاء مــطــار 
ـــــرمـــــادي،  ـــــي غــــــرب مـــديـــنـــة ال ـــــدول االنـــــبـــــار ال
 لــــتــــفــــعــــيــــل الــــــحــــــركــــــة االقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 

املحافظة. وقال رئيس الهيئة مهدي النومان 
فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي: انـــــه تــــم اســتــكــمــال 
االصولية ملشروع مطار  املوافقات  اجــراءات 
االنــبــار الــدولــي في منطقة الـــ 35 كيلو غرب 
الشركات  على  عــرضــه  اذ سيتم  الـــرمـــادي، 
املختصة  والــعــاملــيــة  الرصينة  االســتــثــمــاريــة 

بهذا املجال حصرا.

ــنــومــان ان مــســاحــة املــطــار تبلغ  واضــــاف ال
اذ سيكون  املــخــطــطــات،  وفـــق  دونــــم   2000
مطارا للنقل والشحن الجوي وسوف يسهم 
فـــي تــشــغــيــل االيــــــدي الــعــامــلــة مـــن الــشــبــاب 
وتــفــعــيــل الــحــركــة االقــتــصــاديــة بــاملــحــافــظــة، 
املــقــبــل سيتم تسلم  الـــى ان االســبــوع  الفــتــا 

موقع املطار رسميا.

املستفيدين  عــدد  أن  ـــوزراء  ال العامة ملجلس  األمــانــة  أعلَنت 
من الحملة الوطنية للمنظمات غير الحكومية ملواجهة آثار 
الرابع، بلغ أكثر من مليون  فايروس كورونا في أسبوعها 

ومئتي ألف مستفيد.
وذكر بيان لالمانة، تلقته " الصباح"، أّن "التقرير التراكمي 
الحكومية  غــيــر  للمنظمات  الــوطــنــيــة  الحملة  لنتائج  الــرابــع 
ملـــواجـــهـــة آثـــــار فــــايــــروس كــــورونــــا شــهــد زيــــــادة فـــي عــدد 
املستفيدين مــن املــعــونــات، حــيــث وصــلــت املــســاعــدات الــى 
 (18) فــي  ألــف) مستفيد  وثمانني  وواحـــد  ومئتني  (مليون 
محافظة، قدمتها (612) منظمة غير حكومية عراقية في 
العراق عموما من خالل(  (1415) قرية وحي وناحية في 

3435 ) حملة".
ـــتـــقـــريـــر الـــــرابـــــع ســـجـــل مــشــاركــة  ـــبـــيـــان أن "ال واضــــــــاف ال
ثـــالثـــة فـــــروع ملــنــظــمــات أجــنــبــيــة، ويـــؤشـــر فـــي هــــذا املــجــال 
 ضـــعـــف مــــشــــاركــــة تـــلـــك املـــنـــظـــمـــات فـــــي هــــــذه الـــحـــمـــالت 

حتى االن".
أدت  العراقية  املحلية  الحكومية  "املنظمات غير  أن  واوضــح 
دورا بارزا في رعاية املحتاجني وتقديم املساعدات اإلغاثية 
كــورونــا  فــايــروس  أزمـــة  وكشفت  الجماهيرية،  والــتــوعــويــة 
الــدور املهم لنشاط املنظمات غير  العالم عن  التي اجتاحت 
الحكومية والفرق التطوعية التي عززت أنشطتها بالتعاون 
الــوبــاء ومحاولة  انــتــشــار  الــحــكــومــات املحلية للحد مــن  مــع 

التخفيف من آثاره".
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أشـــار الــنــائــب املستقل بــاســم الــخــشــان إلـــى ان 
بكابينة  اسماء  السياسية فرضت  الكتل  اغلب 
الكاظمي، ولفتت النائب الكردية آال طالباني، إلى 
الكاظمي  إلرغـــام  تسعى  السياسية  الــقــوى  أن 
عــلــى الــقــبــول بــشــروطــهــا فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب 

الوزارية. 
وقال النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، 
في تصريح صحفي: إن "التيار ورغم تغيبه عن 
انتهى  الــذي  الشيعية  السياسية  الكتل  اجتماع 
أمــس األول االثنني،  ليل  في ساعة متاخرة من 
لكن موقفه مازال ثابتا في دعم رئيس الوزراء 
املكلف ومع االجماع الشيعي في قضية توزيع 
الكابينة الوزارية مع البقاء على تحفظاته بشان 

آلياتها".
وأضاف البخاتي، ان "اجتماع القوى السياسية 
الشيعية ُحسم فيه كل شيء متعلق بالكابينة 
الوزارية واملساحات االنتخابية وقد تم االتفاق 
على التعاون لعبور املرحلة"، مبينا ان "الرسائل 
التي وصلتنا من داخل االجتماع كانت إيجابية 

بشأن تمرير الحكومة املقبلة".
وكـــــان مـــصـــدر نــيــابــي أكــــد أن اجــتــمــاع الــقــوى 
امــــس األول منح  الــشــيــعــيــة مــســاء  الــســيــاســيــة 
ــــضــــوء األخــــضــــر لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء املــكــلــف  ال
البرملان وتقديم  الى  بتقديم برنامجه والكابينة 
 طــلــب لــعــقــد جــلــســة الــتــصــويــت بـــدايـــة األســبــوع 

املقبل.
وفـــي الــســيــاق، اكـــد الــنــائــب عــن تــحــالــف الــقــوى 
العراقية محمد الكربولي، في تصريح صحفي، 
ــــــوزراء  ان "الــجــمــيــع ال يـــــزال داعـــمـــًا لــرئــيــس ال
املكلف مصطفى الكاظمي، لكن املشكلة تكمن 
فـــي تـــوزيـــع الــحــصــص حــيــث يــتــركــز الــخــالف 
داخــــل يـــمـــضـــي  ـــكـــاظـــمـــي  "ال ان  مــبــيــنــا   اآلن"، 

البرملان".
تــســويــة  بـــصـــدد  اآلن  "الـــكـــاظـــمـــي  ان  واضــــــاف 
ــــالفــــــاتــــــه مـــــــع الـــــكـــــتـــــل الــــشــــيــــعــــيــــة، والـــــتـــــي  خــ
 يــــبــــدو أنــــهــــا قـــطـــعـــت شــــوطــــًا جــــيــــدًا فــــي إطــــار 

التفاهمات".
إال أن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، 
الكاظمي أخفق  يرى، في تصريح صحفي، ان 
ـــذيـــن ســبــقــوه  ــــم يــســتــفــد مـــن ال مــنــذ الـــبـــدايـــة ول
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، عــنــدمــا ذهــــب بــاتــجــاه 

املـــحـــاصـــصـــة وأعــــطــــى الـــحـــريـــة لــبــعــض الــكــتــل 
املناصب  لنيل  أســمــاء  اخــتــيــار  فــي  السياسية 
الــــــوزاريــــــة فــــي حـــكـــومـــتـــه، بـــالـــتـــالـــي تــــم رفـــض 
املكون  أغلب كتل  الحكومية من قبل  التشكيلة 

الشيعي.
وأضــــاف الـــزيـــادي أن مــوقــف الــكــاظــمــي أصبح 
وزاريـــة  كابينة  اختيار  يستطع  لــم  ألنــه  صعبًا 
متكاملة، مبينا أنه في األيام املقبلة سوف يكون 

موقفه صعب للغاية.
ـــوزراء املكلف  وأشـــار الــزيــادي إلــى، أن رئيس ال
أمــامــه طــريــقــان: إمـــا أن يــذهــب بــاتــجــاه اختيار 
كابينة مستقلة وبالتالي سيتم رفضها من قبل 
الكتل السياسية التي ال تزال تسعى للحصول 

عــلــى املــغــانــم واملــنــاصــب وفـــق املــحــاصــصــة، أو 
باتجاه "االعتذار".

الكردية آال طالباني، إلى أن  النائب  بينما لفتت 
"بعض الكتل تتشبث ببعض املناصب والوزارات 
وتعمل  املرشحني،  بعض  على  فيتو  ووضعت 
"ال  مستدركة  الــحــكــومــة"،  تشكيل  عرقلة  على 
أعتقد أن الكتل تريد إسقاط الكاظمي، كما تم 
مــع سابقيه (عــدنــان الــزرفــي ومحمد عــالوي)، 
لــكــنــهــا تــريــد إخــضــاعــه لــشــروطــهــا، وأن ثمن 
مــوافــقــتــهــا عــلــيــه أن يــقــبــل بــمــا ُيــمــلــى عــلــيــه من 

شروط".
السياسية  الكتل  فــرض  على  ردًا  يــبــدو  وفيما 
شــروطــهــا عــلــى الــكــاظــمــي، قـــال رئــيــس ائــتــالف 

دولـــة الــقــانــون، نـــوري املــالــكــي، فــي بــيــان تلقته 
كالما  يشهد  االعالمي  "الفضاء  إن  "الصباح": 
غــيــر مـــســـؤول واخــــبــــارًا غــيــر صــحــيــحــة حــول 
تشكيل الــحــكــومــة"، مــؤكــدًا"بــذلــنــا مــع االخــريــن 
ومـــــازلـــــنـــــا، جـــــهـــــودا مـــكـــثـــفـــة إلنـــــتـــــاج حــكــومــة 
مــتــمــاســكــة ومــمــثــلــة حــقــيــقــة ملـــصـــالـــح الـــعـــراق 
مهنّي  بفريق  لــألزمــات  التصدي  على   وقـــادرة 

كفوء".
ـــــة الــقــانــون  وأضــــــاف املـــالـــكـــي أن "ائــــتــــالف دول
مــســتــمــر مـــع الــشــركــاء فـــي إنـــجـــاز هـــذه املهمة 
ي 

َ
ا نرشح  لم  تقال،  والحقيقة  أننا  اال  الصعبة، 

وزيــر أليــة وزارة، وقــد طلب منا االخ املكلف ان 
وقلنا  ذلــك،  لكن رفضنا  الترشيح  في  نشترك 

صراحة، إن مايهمنا هو ان تكون الحكومة قويه 
وال  الدستورية،  مسؤولياتها  تتحمل  مقتدرة 
تهمنا الوزارة واملوقع بقدر ما تهمنا التشكيله 

الوزارية".
الصادقون  كتلة  عــن  النائب  أكــد  السياق،  وفــي 
صحفي،  تصريح  فــي  الخزعلي،  شــاكــر  سعد 
الــقــيــادات  اجــتــمــاعــات  فــي  تتمثل  لــن  "الكتلة  ان 
الــوزراء املكلف مصطفى  السياسية مع رئيس 
الــكــاظــمــي بــعــد ان خـــولـــت هـــي وقـــــوى تــحــالــف 
ــــعــــامــــري"، مــبــيــنــا  الـــفـــتـــح األخـــــــرى رئـــيـــســـهـــا ال
او  شـــــــروط  أي  تــــفــــرض  لـــــم  "الـــــصـــــادقـــــون  ان 
كابينته  فـــي  لــلــكــاظــمــي  بعينها  أســـمـــاء   تــحــدد 

املقبلة".
وأضــــــــاف الـــخـــزعـــلـــي ان "تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح هــو 
لوجود  وذلـــك  السياسية وضــوحــا  الكتل  اكــثــر 
رؤيـــــة مـــوحـــدة لــجــمــيــع الـــقـــوى املــنــتــظــمــة تحت 
الــتــحــالــف، فــضــال عـــن امــتــالكــه رؤيــــة واضــحــة 
املـــعـــالـــم لــلــمــرحــلــة االنـــتـــقـــالـــيـــة املــقــبــلــة خــاصــة 
ــــاجــــراء االنـــتـــخـــابـــات  حـــرصـــه عـــلـــى االلـــــتـــــزام ب

املبكرة".
في غضون ذلك، رهنت النائب عن كتلة االتحاد 
الوطني الكردستاني ديالن غفور صالح موقف 
الكاظمي بما ستسفر عنه  األكــراد من كابينة 
مفاوضات البيت الشيعي معه، مبينة ان الكرد 
يتعاملون مع تشكيل الحكومة وفق ماسيتعامل 
الــوزاريــة على  التشكيلة  ُبنيت  اآلخــرونــفــإن  بــه 
سنطالب  املكوناتي  او  االنتخابي  االستحقاق 
ــم تــطــالــب الكتل  بــاالســتــحــقــاق أيــضــا، امـــا اذا ل
االخرى بتسمية اشخاص معينني فسنتعامل 

بنفس االطار.
واضافت صالح، في حديث لـ"الصباح"، ان الكرد 
لن يكونوا عامل زعزعة او مشكلة امام تشكيل 
تعامل  طريقة  إلــى  سيذهبون  وانــمــا  الحكومة 
املــشــاورات داخل  نتائج  الشركاء وننتظر  بقية 
اختار  حــال  فــي  انــه  الشيعي، موضحة   البيت 
رئـــيـــس الــحــكــومــة املــكــلــف اي شــخــص لـــــوزارة 
معينة وفق مقاساته وبموافقة الكتل السياسية 
للمكون  يــكــون  لــن  االخــتــيــار  فــي  تدخلها  دون 
الكردي اي اعتراض اما اذا تدخل الكتلوطالبت 
 باستحقاقاتها الوزارية سيطالب الكردي مثلهم 

تماما.

وجـــَه رئــيــس اركــــان الــجــيــش الــفــريــق اول 
الجهد  بتكثيف  الغانمي   عثمان  الــركــن 
االســـتـــخـــبـــاري ورصـــــد تــحــركــات الــعــدو 
ـــي  واملـــال االداري  بـــالـــجـــانـــب  واالهــــتــــمــــام 
للمقاتلني، بينما بحث مع السفير الكندي 
التعاون والتنسيق العسكري بني البلدين.
وذكَر بيان لوزارة الدفاع تلقت ”الصباح“، 
نسخة منه ان الغانمي تفقد قيادة الفرقة 
الــخــامــســة فـــي مــحــافــظــة ديــــالــــى، بينما 
ترأس اجتماعا امنيا استعرض فيه سير 
وانفتاح  االمنية  املستجدات  واخــر  العمل 
باإلضافة  السيطرات،  وانتشار  القطعات 

املستمرة  والتفتيش  الــدهــم  عمليات  الــى 
مـــن قــبــل االجــــهــــزة االمـــنـــيـــة ضـــد خــاليــا 

وعناصر االرهاب».
الجهد  بتكثيف  االركـــــان  رئــيــس  ووجــــه 
االســـتـــخـــبـــاري ورصـــــد تــحــركــات الــعــدو 
ومـــعـــالـــجـــتـــه مـــــن قـــبـــل قــــواتــــنــــا االمـــنـــيـــة 
ومواصلة عمليات مالحقة فلول التنظيم 
االرهـــابـــي وتــحــديــث الــخــطــط بــاســتــمــرار 
التهديد  مصادر  معالجة  على  والتركيز 
وتـــحـــســـني الــتــحــكــيــمــات والــتــحــصــيــنــات 

لجميع السيطرات واملرابطات.
كـــمـــا وجـــــه ايـــضـــا بـــاالهـــتـــمـــام بــالــجــانــب 
الــنــواحــي  مـــن جــمــيــع  لــلــمــقــاتــلــني  االداري 
املعنوية  الـــروح  تعزيز  مــن شأنها  والــتــي 
لهم». وفي بيان اخر للوزارة، فأن الغانمي 

بــحــث مـــع الــســفــيــر الـــكـــنـــدي فـــي الـــعـــراق 
والتنسيق  التعاون  آفــاق  أولريك شانون، 

بني الجانبني“.
البيان، ”بالدعم  الغانمي، بحسب  وأشــاد 
الكبير لكندا ضمن التحالف الدولي خالل 
االرهابية،  داعــش  الحرب ضد عصابات 
على  جوية  بتنفيذ ضربات  قامت  حيث 
اهداف مهمة، باالضافة الى تدريب قواتنا 

االمنية في تلك الفترة“.
من جانبه، اكد السفير الكندي ان ”العراق 
مـــن أهــــم أولـــويـــاتـــنـــا فـــي املــنــطــقــة ونــحــن 
جاهزون ملساعدتكم وحسب ما تتطلبه 
الظروف وسنستمر بالتواصل واللقاءات 
الــى ما بعد كــورونــا للوقوف على  معكم 

احتياجات القوات االمنية العراقية“.

مجلس  فــي  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة  أكـــدت 
النواب ضــرورة تشريع قوانني تسهم بالتخفيف 
عن املواطنني عند حدوث حاالت أو أحداث طارئة 
كــمــا يــجــري حــالــيــًا مـــع جــائــحــة كـــورونـــا، وبينت 
الحاجة  ظهرت  التي  القوانني  أبــرز  مــن  أن  اللجنة 
لتشريعها هو قانون الصحة العامة والذي يرتقب 
أن يكون له دور في تغيير وتطوير النظام الصحي 

في البالد.  
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة فــالــح الـــزيـــادي لـــ "الــصــبــاح": 

الحاجة لها في  التي ظهرت  القوانني  أهــم  إن "مــن 
مرحلة جائحة كورونا؛ هو قانون الصحة العامة 
ويعد من القوانني التي ننتظر أن يكون لها دور في 
تغير النظام الصحي في العراق", مطالبًا "الحكومة 
الجديدة بإرسال القانون الى مجلس النواب حال 
منحها الثقة، ألنه يعد أحد الحلول ملشاكل القطاع 

الصحي".  
يواكب  العامة  الصحة  "قــانــون  إن  ــزيــادي،  ال وبــني 
الجديدة  املتغيرات  وفــق  الــعــاملــي  الصحي  الــنــظــام 
للعالم بعد جائحة كورونا، ويضم القانون العديد 
األوبئة  قانون  مثل  األخــرى  الفرعية  القوانني  من 
العامة  بالصحة  مايتعلق  وكــل  الــعــدوى  وانــتــقــال 

أن  وبانتظار  املجتمع،  على  وتأثيرها  وتداعياتها 
النواب  مجلس  الــى  القانون  هــذا  الحكومة  ترسل 
القانون  يضم  "كما  وأضـــاف،  عليه"،  والتصويت 
الفاسدة  األغــذيــة  ومحاربة  الغذائي  األمــن  فقرات 
العمود  ويعتبر  الــعــامــة،  بالصحة  مايتعلق  وكــل 
الــفــقــري لــلــمــؤســســات الصحية فــي كــل الــعــراق", 
لم ينجح  التي  القوانني  "القانون من   أن  الى  الفتًا 
خالل  تشريعه  فــي  الحكومة  وال  الــنــواب  مجلس 

الدورتني السابقتني". 
الحياة  العامة ينظم  الصحة  "قانون  أن  وأشــارالــى 
أهمية  عــن  أهميته  والتــقــل  املجتمع  فــي  الصحية 
قانون املخدرات واملؤئرات العقلية ويعتبر العمود 

مع  وسيتعامل  العقابية،  االجــــراءات  فــي  الــفــقــري 
االغـــذيـــة وحــفــظــهــا وتنظيمها  اســـتـــيـــراد  طــريــقــة 
ودخولها عبر املنافذ الحدودية"، الفتًا إلى "سعي 
القانون، وتخصيص  العقوبات في  لزيادة  اللجنة 
ـــــر  ـــــدوائ ــــقــــانــــون فـــــي ال قـــــاضـــــي مـــتـــخـــصـــص بــــال
الــصــحــيــةويــمــنــح صــالحــيــات قــاضــي جــنــح لكي 
اتــخــاذ إجــــراءات رادعـــة للحفاظ على  يتمكن مــن 
وتكثيف  الغذائي  أمنهم  وســالمــة  املواطنني  قــوت 

الرقابة الصحية على املواد الغذائية". 
أصبحت  القوانني  من  "العديد  إن  الــزيــادي:  وتابع 
ومنها  كــورونــا،  بعد جائحة  أكــبــر  إليها  الــحــاجــة 
أيضا قانون الضمان الصحي وقانون التمريض، 

ومــازالــت هــذ الــقــوانــني لــم تقر وفــي حــال إقــرارهــا 
سيكون لها دور كبير في تغيير الواقع الصحي 
العراقي"، مبينًا إن "اعتراضات الحكومة على قانون 
الضمان الصحي كانت في الجانب التنظيميوحل 
بهيئات،  واســتــبــدالــهــا  الــصــحــة  وزارة  مــؤســســات 
إضافة الى الجانب املالي، وهي اشكالية بني وزارة 
النواب  اللجنة املختصة في مجلس  الصحة وبني 
الــقــانــون بأحسن صــورة  الــتــي تــحــاول أن تصيغ 
وبدون إشكاليات أو تقاطعات، ولذلك شكلت لجنة 
مشتركة بني وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية 
اللجنة  الــى  وتقديمها  االشــكــالــيــات  هــذه  ملناقشة 

لدراستها ضمن القانون".

العامة  والبلديات  واالســكــان  االعــمــار  وزارة  تفتتح 
الــحــريــة فــي مدينة  املــقــبــل، جسر  ايـــار  نهاية شهر 
املوصل بعد اعماره والذي كانت عصابات "داعش" 
قد دمرته بالكامل خالل معارك تحرير املدينة من 

دنسها.
واوضــــح مــديــر عـــام شــركــة ســعــد الــتــابــعــة لــلــوزارة 

املــهــنــدس صـــادق الــفــرطــوســي فــي تــصــريــح خــاص 
نــفــذت فيما سبق  لـــ"الــصــبــاح": ان شركته  بــه  ادلـــى 
مـــشـــروعـــي الــجــســر االول والـــحـــجـــري فـــي مــديــنــة 
ـــي لــدعــم  ـــدول املـــوصـــل بــتــمــويــل مـــن قــــرض الــبــنــك ال
ايــدي  بالكامل على  املــحــررة بعد دمــارهــا  املــنــاطــق 

عصابات داعش االرهابية بنسبة 100 باملئة.
وعــــــد جـــســـر الــــحــــريــــة، مـــــن املــــشــــاريــــع الـــحـــيـــويـــة 
والستراتيجية والذي ستفتتحه الوزارة  نهاية شهر 

ايار املقبل اي بعد عطلة عيد الفطر املبارك، بيد ان 
عملية نقل انابيب املاء بني الجانبني االيمن وااليسر 
ستنفذها الوزارة بعد فتح الجسر، مفصحا عن الى 
التعاقدية للمشروع وهي  التزمت باملدة  ان الشركة 

بداية العام املاضي وملدة عام كامل.
ــفــرطــوســي عـــن تــنــفــيــذ وزارتــــــه للكثير  وافـــصـــح ال
بمنطقة  بها  الخاصة  بالورشة  املــشــروع  مــواد  مــن 
لتوفير ما  الخاص  بالقطاع  السيدية مع االستعانة 

يصعب منها، منوها ان حظر التجوال الوقائي ادى 
لتوقف املشروع لحني استحصال موافقات الالزمة 

الستئناف العمل.
واوضــــح ان جــســر الــحــريــة الــبــالــغ طــولــه 340 مترا 
وبــــعــــرض 15 مــــتــــرا، يـــعـــد احـــــــدى اهـــــم الـــجـــســـور 
باب  منطقة  يربط  كونه،  باملوصل  الست  الرئيسة 
الطوب بالفيصلية وهي منطقة حيوية وتعد مركز 
القديم وبالتالي فانه سيعطي مرونة كبيرة  املدينة 

عالية  انسيابية  وتحقيق  املدينة  فــي  بالتنقل  جــدا 
بالحركة.

وكــشــف مــديــر عـــام شــركــة ســعــد، انـــه شــركــتــه لم 
تتسلم سوى 2,5 مليار دينار فقط من اصل كلفة 
املشروع البالغة عشر مليارات دينار، اي 30 باملئة 
انفقت  الشركة  ان  مبينا  فــقــط،  املــشــروع  قيمة  مــن 
حــتــى االن تــســع مــلــيــارات ديـــنـــار، مــعــربــا عــن امله 

بصرف املبلغ من قبل البنك الدولي.

أمـــس  الـــتـــخـــطـــيـــط،  وزارة  كـــشـــفـــت 
الثالثاء، عن املشاريع املعدة لإلنجاز 

ضمن االتفاقية الصينية".
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــتــــخــــطــــيــــط نـــــــوري 
األنــبــاء  لوكالة  تصريح  فــي  الدليمي 
ـــــــــــوزارة أعـــدت  ــــعــــراقــــيــــة(واع): إن"ال ال
خــطــطــًا لــلــمــشــاريــع الــكــبــيــرة ضمن 
مشروع  ومنها  الصينية  االتــفــاقــيــة 
والطرق  املدن  الفاو ومشاريع  ميناء 

الرئيسة"، مبينًا أن"االتفاق الصينيال 
يـــزال مــوجــودًا وتـــم إعــــداد املــشــاريــع 
لـــكـــنـــهـــا تــــوقــــفــــت بـــســـبـــب حـــكـــومـــة 

تصريف أعمال ".
أن"مـــبـــلـــغ تكلفة  ــيــمــي  ــدل ال وأضــــــاف 
البنك  100 ألف برميل ضمن اتفاق 
االشــكــاالت  بسبب  تــوقــف  الصيني 
ـــــنـــــفـــــط واملـــــــفـــــــروض  بــــمــــبــــيــــعــــات ال
املمكن  ومــن  االستقطاع  سيستمر 

أن يبدأ العمل به". 
وكان املستشار املالي لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت 

املــبــرم مع  ســابــق أن تنفيذ االتــفــاق 
الصني مرهون بإقرار قانون املوازنة 
وانتهاء   ،2020 املالية  للسنة  العامة 

عزلة االقتصاد الصيني.
وقـــــال صـــالـــح فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
إن"تــنــفــيــذ  (واع):  الــعــراقــيــة  األنـــبـــاء 
االتـــفـــاق الــصــيــنــي مــرهــون بتشريع 
قانون املوازنة االتحادية لعام 2020"، 
الفــتــًا الــى أن "مــشــاريــع االتــفــاق هي 
املــوازنــة  مــن مشاريع  جــزء اليتجزأ 
الــعــامــة االســتــثــمــاريــة الــتــي تقتضي 

مصادقة مجلس النواب عليها".
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الدكتور  الــرصــافــة  مــديــر صحة  وقـــال 
عـــــبـــــد الـــــغـــــنـــــي الــــــســــــاعــــــدي ملــــراســــلــــة 
«الــصــبــاح» شـــذى الــجــنــابــي: إّن الــفــرق 
بحمالت  مستمرة  والــصــحــيــة  الطبية 
املناطق  لجميع  الشامل  الوبائي  املسح 
السكنية فــي جانب  والــــدور  واملــحــالت 
الشامل  الحظر  تطبيق  مــع  الــرصــافــة، 
املــنــاطــقــي والــحــجــر املــنــزلــي فــي بعض 
املـــحـــالت لــلــســيــطــرة عــلــى الـــفـــايـــروس 

والحد من انتشاره.
واكــــد أّن املــوقــف الــوبــائــي ال يــــزال في 
خــطــر ولــــم نــصــل إلــــى املــرحــلــة اآلمــنــة 
مـــن خـــالل املــتــابــعــة وظـــهـــور إصــابــات 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة فــــي الـــرصـــافـــة 
مــمــا يــتــطــلــب بــــذل مـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
خــصــوصــًا فــي املــنــاطــق الــتــي تتصدر 
األعداد وهي الزعفرانية ومدينة الصدر 
ـــــرشـــــاد، فـــضـــال عــــن اجـــــــراء املــســح  وال
امليداني لقطاع البلديات االول  والثاني 
االستقالل  وقطاعات  الجديدة  وبغداد 

والنهروان واملدائن والشعب.
الــى وضــع خطة عمل  الساعدي  ولفت 
موسعة يتم من خاللها تقسيم العمل 
كـــقـــطـــاعـــات ومـــســـتـــشـــفـــيـــات وتــهــيــئــة 
املؤسسات،  بهذه  الخاصة  املختبرات 
من  مختبراتها  فــي  العاملني  وتجهيز 
حــيــث مــــواد الــفــحــص والـــخـــبـــرات على 
شكل فــرق جــاهــزة للعمل بــواقــع 150 
فــريــق رصــد وبــائــي لفحص 10 االف 
مريض يوميا وأخذ عيناتهم وتوزيعها 
بــني عـــدد الــفــريــق، وهـــي خــطــة لفحص 
أكبر عدد ضمن حملة الرصد الوبائي 
في جميع املناطق الواقعة ضمن نطاق 
ذات  املــنــاطــق  على  والتركيز  الــرصــافــة 
وبائي  مسح  لعمل  السكانية  الكثافة 

واخذ عينات من فئات مختلفة االعمار 
ولــكــال الــجــنــســني مــن مــحــالت سكنية 
للكشف  ومـــتـــبـــاعـــدة  مــخــتــلــفــة  وازقــــــة 
املبكر كاجراءات وقائية احترازية مهمة 
الصحة  منظمة  لــوائــح  ضمن  ومتبعة 
العاملية عند تفشي االوبئة واالمراض. 
وأشـــــار إلــــى وجــــود أعـــــداد كــبــيــرة من 
اإلعـــالن عــن شفائهم  املــرضــى سيتم 
لهم  األولــيــة  النتائج  ظــهــور  بعد  قريبا 
االن بصدد  والتي كانت سالبة ونحن 

نتائج الفحص الثاني.

دعم العتبة الحسينية املقدسة 
الحسينية  الــعــتــبــة  مــنــســق وفـــد  وقــــال 
املـــقـــدســـة الـــشـــيـــخ عــــبــــاس الـــســـاعـــدي 
ملراسل «الصباح» حازم محمد حبيب: 
إنه بتوجيه من ممثل املرجعية الدينية 
في العتبة الحسينية الشيخ عبد املهدي 
الــكــربــالئــي وصــل وفــد مــن العتبة الى 
املستشفيات  وزار  قـــار  ذي  محافظة 
بغية  فيها مصابو كورونا  يرقد  التي 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم املـــــــادي واملـــعـــنـــوي لــهــم 

وكذلك املالكات الطبية والتمريضية.
وأوضح ان الوفد سيجهز دائرة صحة 
الحسني  قــار وخــاصــة مستشفى  ذي 
ــــــذي يـــعـــد مــــركــــزا إليـــــواء  الــتــعــلــيــمــي ال
كمامات  تشمل  طبية  بمواد  املصابني 
وبــــدالت واقــيــة لــلــرأس ونـــظـــارات طبية 
ومــســتــلــزمــات وقــائــيــة أخــــرى، إضــافــة 
إلى تجهيز املحاليل التي تستخدم في 

عملية فحص املصابني.
وأشار الساعدي الى ان الوفد قدم كتب 
شكر وتقدير من العتبة ومبالغ نقدية 
الكبيرة  لجهودهم  تثمينا  األطباء  إلــى 

في مواجهة الفايروس.

ودعا الساعدي جميع منظمات املجتمع 
الى  األخــرى  الدولة  املدني ومؤسسات 
نظرا  والصحية  الطبية  املــالكــات  دعــم 

لدورها الكبير في هذه املرحلة.

سالل غذائية 
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، ذكــــر مــعــاون 
مـــديـــر اعـــــالم الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة والء 
لفته،  علي  «الصباح»  ملراسل  الصفار 
ان إدارة العتبة خصصت سبعة آالف 
ســـلـــة غـــذائـــيـــة لــتــوزيــعــهــا بــــني األســــر 
الــفــقــيــرة كــدفــعــة أولــــى خـــالل النصف 
تكون  ان  عــلــى  رمــضــان  لشهر  االول 
هناك دفعة ثانية خالل النصف الثاني 

من الشهر الفضيل.
 وبــني ان هــذه الــســالل تضم 11 مــادة 
إدارة  ان  الــــى  غـــذائـــيـــة جـــافـــة، مــشــيــرا 
الــعــتــبــة ســبــق لــهــا ان وزعــــت أكــثــر من 
56 ألف سلة غذائية بني األسر الفقيرة 
التجوال،  حظر  فــرض  من  واملتضررة 
فضال عــن 60 مليون ديــنــار بــني هذه 

األسر.

16 إصابة بمحلة واحدة
وفــي جــانــب الــكــرخ مــن بــغــداد سجلت 
ملــركــز صحي  التابعة  الصحية  الــفــرق 
الــفــرات 16اصــابــة بكورونا فــي إحــدى 
املـــــحـــــالت فـــــي مـــنـــطـــقـــة حـــــي الـــــفـــــرات، 

جــمــيــعــهــم مـــن األقـــــــارب ومــــن منطقة 
واحـــــــدة.  وطـــالـــب مــديــر صــحــة بــغــداد 
الحجامي خالل حديثه  الكرخ جاسب 
لـــــ «الــــصــــبــــاح» جــمــيــع املـــالمـــســـني لــهــم 
بمراجعة املركز الصحي أو أحد الفرق 
وإجـــراء  منهم  عينات  لسحب  الــجــوالــة 
تسجيل  متوقعا  املختبرية،  التحاليل 
املــــزيــــد مــــن االصـــــابـــــات خـــــالل األيـــــام 

املقبلة.

نتائج سالبة في اربيل 
وبهذا الشأن، نقلت مراسلة «الصباح» 
بأنه تم فحص  اربــيــل،  كولر غالب في 
مــخــيــمــات قوشتبة  فــي  400 شــخــص 

ودارشـــــكـــــران وجــمــيــع الــنــتــائــج كــانــت 
سالبة.

إغالق منطقة الهارثة بالبصرة
البصرة  عمليات  قــيــادة  وأغــلــقــت  هـــذا 
مــنــطــقــة الــــهــــارثــــة بـــعـــد تـــفـــشـــي وبــــاء 
كـــورونـــا بــســبــب مــجــلــس الـــعـــزاء الـــذي 
للمشاركني  شهد تسجيل 37 إصابة 

به حتى االن.
املوقف  على  السيطرة  القيادة  واكــدت 
ـــهـــارثـــة ملـــنـــع انـــتـــشـــار فـــايـــروس  فــــي ال
كـــــورونـــــا بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق املــحــافــظــة 
األخــــــرى بــالــتــعــاون مـــع دائــــــرة صحة 

البصرة.
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أعدْت وزارة االتصاالت خطة لتأمني 
فيها  الستراتيجية  املــشــاريــع  عمل 
بــهــدف االرتـــقـــاء بــواقــع االتــصــاالت 
جانب  فــي  املعلومات  وتكنولوجيا 

الكرخ.
وقال مدير مديرية اتصاالت الكرخ 
التابعة للوزارة املهندس مهند احمد 
ــــــى بــه  عـــلـــي فــــي حـــديـــث خـــــاص ادل
لـــ»الــصــبــاح»: إّن دائــرتــه اعـــدت خطة 
تـــهـــدف الــــى تـــأمـــني عــمــل املــشــاريــع 
من  الــكــرخ  فــي جانب  الستراتيجية 
الــعــاصــمــة مــن اجـــل االرتـــقـــاء بــواقــع 
عـــمـــل االتــــــصــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

املعلومات.
واوضح ان الخطة تضمنت مباشرة 
املالكات الفنية والهندسية املختصة 
أعــمــال صيانة عــارض  املديرية  فــي 
ـــة  ملــــســــار ضــــوئــــي يــــربــــط بـــــني بـــدال
الــداوودي والغزالية ويبعد عن بدالة 
الـــــــداوودي بــنــحــو ثــالثــة االف مــتــر، 
مــفــصــحــا بــهــذا الـــشـــأن عـــن تــبــديــل 
الــى  اضــافــة  مــتــرا،  مقطع كيبل 80 
ـــحـــام عـــقـــدتـــني ســـعـــة 48 شــعــيــرة  ل
تربط بني بدالتي الغزالية والداوودي، 
 FTTH ) منوها بانها تغذي أجهزة الـ

والــــداوودي. الشعلة  فــي منطقتي   (
وافــصــح عــلــي عــن انـــه ســبــق ان تم 
تــبــديــل واصـــــالح املـــســـار الــضــوئــي 
الــداوودي وحي  الخاص بني بدالتي 
الجهاد بعد ان حدث له عارض في 
املــذكــور،  للمسار  الــضــوئــي  الــكــابــل 
حفريات  بسبب  للقطع  تــعــرض  اذ 
مشيرا  ســابــق،  وقـــت  فــي  باملنطقة 

في الشأن نفسه الى انه تم اصالح 
العارض ودخول جميع األنظمة التي 
DWDM - ER- أجــــهــــزة(  ــــغـــذي 
الى    FTTH ومــشــروع (lCSSON
الخدمة، عــالوة على انــه تمت إعــادة 
تــغــذيــة ابــــراج شــركــة (اســيــا سيل) 
بـــالـــخـــدمـــات االتـــصـــاالتـــيـــة الــعــامــلــة 

ضمن الرقعة الجغرافية للبدالتني.

الــتــربــيــة عــن املــواضــيــع  كــشــفــْت وزارة 
املــحــذوفــة مــن املــــواد الــدراســيــة ملرحلة 
الـــثـــالـــث املـــتـــوســـط الـــخـــاصـــة بـــمـــدارس 

املتميزين وكلية بغداد. 
وقــالــت مــعــاونــة مــديــر املــديــريــة الــعــامــة 
ــلــمــنــاهــج فــــي الــــــــــوزارة اســـــــراء طــالــب  ل
لــــــ»الـــــصـــــبـــــاح»: إّن  بـــتـــصـــريـــح خــــــاص 
املواضيع املحذوفة من  املديرية حددت 
املناهج الدراسية الخاصة بطلبة الثالث 
وكلية  املتميزين  مــدارس  في  املتوسط 
والذين سيكونون غير مطالبني  بغداد 
للعام  النهائية  االمتحانات  خــالل   بها 

الدراسي الحالي (2019 – 2020). 
تتضمن  املـــحـــذوفـــة  املــــــواد  ان  وبــيــنــت 
ــرابــعــة والــخــامــســة مـــن مـــادة  الـــوحـــدة ال
الـــقـــرآن الــكــريــم والــتــربــيــة االســالمــيــة، 
ـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن مـــادة  ــــى ال اضـــافـــة ال
الثاني من  الجزء  وكذلك  العربية،  اللغة 
مـــادة الــريــاضــيــات، عـــالوة على الــزمــرة 
الــخــامــســة والـــســـادســـة والـــســـابـــعـــة اي 
بواقع تسعة فصول من مادة الكيمياء.

واردفت ان املواد املحذوفة تشمل ايضا 
والثامنة  والــســابــعــة  الــســادســة  الــزمــرة 
والتاسعة بواقع تسعة فصول من مادة 
الفيزياء، فضال عن 14 فصال من مادة 

الجهازين  مواضيع  وتتضمن  االحياء 
التناسلي والعصبي والحواس واالفراز 
واملـــنـــاعـــة وبـــعـــض االمـــــــراض الــشــائــعــة 

والغذاء. 
واضافت طالب ان الحذف تضمن كذلك 
وفصل  االول  الباب  من  الثالث  الفصل 
الـــدول املــجــاورة مــن الــبــاب الثاني ملــادة 
االول  الفصلني  الجغرافية، عــالوة على 
ــبــاب الــثــالــث، والفصلني  والــثــانــي مــن ال
االول والــثــانــي مـــن الـــبـــاب الـــرابـــع ملـــادة 

التاريخ.  
وتـــابـــعـــت كـــمـــا حـــذفـــت ثـــالثـــة فــصــول 
مــــــن مــــــــــادة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، اضــــــافــــــة الــــى 
الــفــصــل الــخــامــس والـــســـادس والــســابــع 

والـــثـــامـــن مـــن الــلــغــة االنــكــلــيــزيــة كــتــاب 
(الــطــالــب)، وثــمــانــي وحــــدات مــن كتاب 
الـــــنـــــشـــــاط لـــلـــغـــة االنــــكــــلــــيــــزيــــة ضــمــن 
 الــفــصــل الــخــامــس والـــســـادس والــســابــع 

والثامن. 
وذكـــرت مــعــاونــة مــديــر املــديــريــة العامة 
للمناهج ان الحذف شمل ايضا الوحدة 
بـــمـــادة  دروس  ســـتـــة  بــــواقــــع  الــــرابــــعــــة 
الثاني  بــالــدرس  ممثلة  الفرنسية  اللغة 
والـــثـــالـــث والــــرابــــع والـــخـــامـــس، وكــذلــك 
اللغة  الخاصة بقواعد  املواضيع  بعض 
اكملها، مفصحة عن  الفرنسية وليس 
انــــه تـــم تــعــمــيــم مـــا ســبــق بـــني مــــدارس 

املتميزين وكلية بغداد.

رسميا  املــالــيــة  وزارة  بــغــداد  محافظة  خــاطــبــْت 
مديريات  مــالك  على  املتعينني  رواتـــب  لتمويل 
الكرخ  تربية  نظمت  بينما  فيها،  الست  التربية 
الى  الرســالــهــا  الــجــدد  التعيينات  قــوائــم  الثانية 
الــجــهــات املــعــنــيــة لــصــرف رواتـــبـــهـــم عـــن اربــعــة 

اشهر. 
وأفاد محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا 
ـــ «الــصــبــاح» بــان  فــي تــصــريــح خـــاص ادلـــى بــه ل
بما  بالغة،  اهمية  التعيينات  ملف  اولــت  دائــرتــه 
العاصمة  فــي  التربوية  العملية  رفــد  فــي  يسهم 
بمالكات مختصة تسهم بشكل فاعل في رفع 

املستوى العلمي فيها.
واشـــــار بــهــذا الـــصـــدد الـــى ان املــحــافــظــة رفــعــت 
الــجــدد عــلــى مـــالك مــديــريــات  اســمــاء املتعينني 
املــالــيــة  الـــــى وزارة  بــــغــــداد  الـــســـت فــــي  الـــتـــربـــيـــة 
تبدأ  ان  فــي  امــلــه  عــن  معربا  عليها،  لتوزيعهم 
الوزارة بتمويل الرواتب وتوزيعها بني املوظفني 
املــتــعــيــنــني لــديــهــا ضــمــن حــركــة املــــالك لــالعــوام 

املاضية.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد نـــفـــســـه، افــــصــــح مــــديــــر عـــام 
تــربــيــة الـــكـــرخ الــثــانــيــة الــدكــتــور قــيــس الــكــالبــي 
فــي حديث خــاص ادلــى بــه لـ»الصباح» عــن بدء 
الجدد  املتعينني  اوامــر مباشرة  دائرته بإصدار 
الرابع ومعلم خامس  الخاصة باملعلم الجامعي 
على مــالك االبتدائي، ومــدرس رابــع على املالك 
املدارس الثانوية وغيرها من العناوين الوظيفية 
التي حددت طبقًا لقانون الخدمة املدنية رقم 24 

لسنة1960.
االرياف  انه ستتم مباشرتهم بمدارس  واردف 
واملناطق النائية التابعة للمديرية ويكونون تحت 
التجربة ملدة ال تقل عن سنة واحــدة، مؤكدا انه 
في حال عدم مباشرتهم بمدارسهم التي عينوا 
تعيينهم  يعتبر  الخاصة،  الجداول  بحسب  بها 

ملغى. 
وافـــاد الــكــالبــي بــان محافظة بــغــداد رفــعــت الى 
املتعينني  اســـمـــاء  بــجــمــيــع  قـــوائـــم  املــالــيــة  وزارة 
الست  بغداد  تربية  مديريات  مــالك  على  الجدد 
لتمويل  املحافظة،  مــن  الـــوارد  الكتاب  وبحسب 
رواتب املتعينني الجدد، مبينا ان قسم الشؤون 
املالية باشر عمله لتنظيم قوائم رواتب التعيينات 
الجدد ألربعة اشهر رغم حظر التجوال الوقائي.
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وقـــال وزيـــر التخطيط  نـــوري الــدلــيــمــي: إن 
"العاطلني عن العمل يعدون قنبلة موقوتة ال 
يمكن تفكيكها، إال من خالل قطاع خاص 
عراقي جريء يأخذ زمام املبادرة، إذ يجب 
الخاص  القطاع  هــذا  أن تساعد  الــدولــة  على 
ان  الدليمي  بواجبه".واضاف  ليقوم  وتمكنه 
"املشروع الوطني لتشغيل الشباب، بقي في 
مكتب رئيس الوزراء إلى أن بدأت التظاهرات، 
وظيفية  فرصة  الــف   100 لتوفير  ونسعى 

في القطاع الخاص في هذا العام".

املشاريع املتوسطة
وأوضح الدليمي انه "تم تطوير فكرة مبادرة 
املركزي،  البنك  قبل  من  لالقراض  الترليون 
وهـــي أن نــذهــب لــلــمــشــاريــع املــتــوســطــة وأن 
لواحد،  القرض لعشرة شباب وليس  يكون 
والحد األدنى، وأن يكون بني الشباب والبنك، 
مطور وهو عبارة عن شركة تقوم بدفع كل 
الضمانات".تصريحات الدليمي هذه جاءت، 
بــعــد تـــرؤســـه، الــجــلــســة االعـــتـــيـــاديـــة للجنة 
الشباب،  لتشغيل  الوطني  للمشروع  العليا 
نسرين  الــنــواب  مجلس  أعــضــاء  بمشاركة 
الوائلي، وميثاق الحامدي، وسعد الخزعلي، 
ومــحــافــظ الــديــوانــيــة زهــيــر الــشــعــالن، وعــدد 
مــن املــمــثــلــني عــن الــجــهــات ذات الــعــالقــة في 

القطاعني العام والخاص.

الشركة االستثمارية
ووقع الدليمي عقب االجتماع عقد عمل في 

االستثمارية  الشركة  مع  الديوانية  محافظة 
املـــطـــورة، إلنـــشـــاء مـــدن صــنــاعــيــة وزراعـــيـــة 
لتشغيل  الوطني  املــشــروع  ضمن  وتجارية 
الــشــبــاب، مــؤكــدًا تــوفــيــره ألكــثــر مــن 1700 
فــرصــة عــمــل ألبــنــاء املــحــافــظــة خـــالل الــعــام 
الجاري.كما اشار إلى أن التقديم للمشروع 
ـــتـــي أكـــمـــلـــت اإلجــــــــراءات  فــــي املـــحـــافـــظـــات ال
الــــالزمــــة وهــــي حــتــى اآلن مــحــافــظــتــا (ذي 
قــار، والــديــوانــيــة) سيكون مــن خــالل املوقع 
الرسمي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية.

وأشــــــاد وزيـــــر الــتــخــطــيــط خــــالل االجــتــمــاع 
بجميع الجهود التي تسعى إلطالق املشروع 
فـــي عــمــوم املــحــافــظــات بــعــد إكـــمـــال جميع 
اإلجراءات الالزمة لذلك، مبينًا ان املدة املقبلة 
ســتــشــهــد إطــــالق املـــشـــروع فـــي مــحــافــظــات 
أخرى، ومن بينها محافظة البصرة التي تم 
املنطقة  إلقامة  دونــم  فيها تخصيص 400 
قضاء  في  والصناعية)  (الزراعية  التنموية 
الزبير بهدف توفير أكثر من 3 آالف فرصة 

عمل ألبناء املحافظة.

تشغيل الشباب
واوضح أن مشاريع تشغيل الشباب سيتم 
العراقي  املركزي  البنك  تمويلها من مبادرة 
لإلقراض الجماعي، اذ ستنفذ هذه املشاريع 
والتجارية  والصناعية  الــزراعــيــة  املـــدن  فــي 
بــعــمــالــة كــثــيــفــة ال تــقــل عـــن 10 أفــــــراد في 
النشاط الواحد منها، وبرأس مال ال يقل عن 
350 مليون دينار عراقي، على ان يتم تنفيذ 

املــشــروع خــالل سنة واحــــدة، وذلـــك بعد أن 
يتم تدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين 

على إدارة مشاريعهم الخاصة.
الباحث والخبير رحيم  وبهذا الشأن، يقول 
ـــحـــل األفـــضـــل وســــط هــذه  الـــشـــمـــري: ان "ال
األزمة هو التوجه بشكل حقيقي إلى القطاع 

الخاص".

قطاع خاص
وقال الشمري: "رغم تأخر هذه الخطوات، اال 
اآلنــيــة"، مبينًا  الحلول  تأتي ببعض  انها قد 

املــدة االخيرة لدعم  "الدعوات تزايدت في  ان 
قطاع خاص عراقي نشط".

كما يؤكد وزير التخطيط، ان هذه املشاريع 
بجميع تفاصيلها تأتي ضمن ستراتيجية 
الــتــدريــجــي  الــتــحــول  الــتــخــطــيــط نــحــو  وزارة 
وزيـــــــادة مــســاحــة الـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــاعــني 
الــــعــــام والـــــخـــــاص، الفـــتـــًا إلـــــى ان املـــشـــروع 
نوعية  نقلة  يمثل  الشباب  لتشغيل  الوطني 
فــي الـــواقـــع الــتــنــمــوي؛ ملــا سيمثله مــن دعــم 
البطالة  ومعالجة  القطاعات  ملختلف  كبير 
للدخول  وتأهيلهم  الشباب  قــدرات  وتطوير 
الــفــاعــل فــي ســـوق الــعــمــل، وتــعــظــيــم املــــوارد 
الــعــامــة وتــوفــيــر األمــــن الــغــذائــي فــي الــعــراق 
وتقليل االستيراد من الخارج، داعيًا جميع 
املـــحـــافـــظـــات إلـــــى اإلســــــــراع فــــي اســتــكــمــال 
 جميع اإلجراءات إلطالق املشروع في عموم 

العراق.
كــــــــذلــــــــك، يــــــــــرى الـــــخـــــبـــــيـــــر االقــــــتــــــصــــــادي 
ـــشـــبـــاب  ال "تـــشـــغـــيـــل  ان  الــــــــزيــــــــدان،  ســــعــــد 
 وإدخـــالـــهـــم فـــي مـــشـــاريـــع مــنــتــجــة، خــطــوة 

سليمة".
الـــحـــكـــومـــة والـــجـــهـــات  وأضــــــــاف ان "عــــلــــى 
املــخــتــصــة األخـــــــرى، فــســح املـــجـــال للجيل 
الــحــالــي، إلثــبــات نــفــســه، ومــشــروع تشغيل 
الــشــبــاب قـــد يــعــد أولــــى هـــذه الـــخـــطـــوات، إذا 
ــتــجــربــة  اتـــــســـــع"، مـــقـــتـــرحـــًا "اإلفــــــــــادة مــــن ال
املصرية الحالية، التي زجت بعشرات اآلالف 
وصناعية  عمرانية  بمشاريع  الشباب  مــن 

وزراعية".

والتي  املــعــمــورة،  حــول  النفطية  البلدان  اغلب  تعيشه  مؤلم  حــال  واقــع 
خلق  الــى  مــن خاللها  تنفذ  ولــم  النفط حصرًا  واردات  على  اعتاشت 
فــي موقعها  الــبــالد  قــادر على حفظ مكانة  اقتصاد متكامل رصــني 

الصحيح بني اقتصادات العالم املتقدم.
"النفط الخام" املــادة املهمة في حياة االمــم سيكون يومًا ما ال جدوى 
او  اربعة  االمــر ما بني  لبلوغ هــذا  الفترة  الخبراء تقدر  منه، وتقديرات 
خمسة عقود، وهنا تتعقد املسؤوليات على الدول النفطية وعليها ان 
تعمل باتجاه ايجاد البدائل لخلق اقتصاد حقيقي ال ينضب، السيما 
ان بعض البلدان النفطية يمكن وصف شعوبها بالكسولة التي تنفق 
مــن االيــــراد النفطي االحـــــادي، وال تملك قــطــاعــات اخـــرى قــــادرة على 

تعويض ما سوف تخسره من قلة الطلب على النفط الخام.
الواقع الذي نعيشه اليوم يمثل درسًا ملستقبل النفط في السوق العاملية، 
حيث شاءت االقدار ان يجعل فيروس "كورونا" دول العالم تعيش واقع 
يجب  وهــنــا  بشكل حقيقي،  ينضب  ان  قبل  النفطية  الــســوق  ارتــبــاك 
االفادة من هذا الدرس والتحسب للمستقبل بشكل مدروس وواقعي، 
النفاذ من  القدرة على  الذي يعكس مدى  العملي  امليدان  والتواجد في 
الــى التكامل  الــريــع النفطي والــوصــول  دائـــرة 
االقــــتــــصــــادي، بـــعـــد الـــتـــوجـــه الجـــــــراء مــســح 
ملا  الحقيقية  الــقــدرات  يكشف  للبالد   شامل 

تمتلكه. 
البلدان  االمــر مختلف عن جميع  العراق  في 
االبــواب  الكثير من  النفطية، حيث شخصت 
متكامل،  اقتصاد  لخلق  طرقها  يمكن  التي 
يــتــطــلــب وجـــــــود ادارة  وهـــــــذا كــــــرم ربــــانــــي 
رشــيــدة تــخــطــط لــطــرق جــمــيــع االبـــــواب التي 
مـــن خــاللــهــا نـــدخـــل الــــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
والــــزراعــــي والــســيــاحــي، وكـــذلـــك بـــاب املــوقــع 
الــجــغــرافــي املــتــمــيــز بـــني بــــالد الــعــالــم والــــذي 
قطبي  في  املتطورة  االقتصادات  يهم جميع 
العالم الغربي والشرقي، والتي يمكنها جعل 
العراق مركزًا النطالق صناعاتها وتجارتها 
 صوب الجهة االخرى باقل التكاليف وبفترة 

وجيزة. 
ـــــحـــــاجـــــة الـــــــــى الــــجــــهــــود  الـــــــبـــــــالد بــــــامــــــس ال
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي يـــجـــب ان تـــســـلـــك الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح لـــبـــنـــاء الـــبـــلـــد، 
ــتــي  ــبــشــريــة الـــذكـــيـــة، وال ــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة واملــــــــوارد ال وســــط تـــوفـــر ال
ــنــفــط الـــخـــام مــســاهــمــًا جــزئــيــًا فـــي دعــــم املـــوازنـــة   يــمــكــن ان تــجــعــل ال

االتحادية.
وامـــــــام الــــبــــالد فـــرصـــة دعـــــم االســـتـــثـــمـــارات الـــدولـــيـــة والــــشــــراكــــة مــع 
متكاملة،  اقتصادية  منظومة  لبناء  والــدولــي،  املحلي  الــخــاص  القطاع 
والــعــمــل عــلــى خــلــق صــنــاعــات تــحــويــلــة كــبــرى بــالــتــعــاون مــع كبريات 
خلق  جانب  الــى  االمـــر،  بهذا  واملتخصصة  عامليًا  املصنفة  الشركات 
شـــراكـــات صــنــاعــيــة واخــــرى زراعـــيـــة وثــالــثــة اكــثــر اهــمــيــة فــي الــقــطــاع 
البشر  مــلــيــارات  تهم  مــواقــع سياحية  الــعــراق  يملك  الــســيــاحــي، حيث 
مــع كبريات  املــعــمــورة، وهـــذا يساعد على خلق شــراكــات  على سطح 
الى  السياح  وتفويج  القطاع  هــذا  لتطوير  العاملية  السياحية   الشركات 

العراق. 
مهمة تطوير املنظومة االقتصادية ليست باملعقدة بل تحتاج الى ارادة 

وعمل دؤوب للبدء فعًال في تطوير القطاعات االقتصادية. 
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بدأت بعض دول االتحاد االوروبي برفع 
الــتــي فرضتها منذ شهر  الــعــزل  قــيــود 
آذار الماضي لمواجهة فيروس (كوفيد 
ــتــبــعــات  ال مــــن  الـــخـــشـــيـــة  بــســبــب   ،(19
الــمــتــرتــبــة عــلــى االقـــتـــصـــادات الــوطــنــيــة 
وســــــط الـــــخـــــوف مـــــن تـــــكـــــرار مــشــاهــد 
الــذي وقع عام 1929  العظيم)  (الكساد 
ومع شــروع دول االتحاد االوروبــي في 
، برزت 

ً
التفكير في رفع القيود تدريجيا

تــبــايــنــات عـــديـــدة واخــتــلــفــت اإلجـــــراءات 
بين بلد وآخــر، ولكن الجامع المشترك 
بينها انفراد السلطات وحدها في إقرار 
المفوضية  آراء  مستبعدة  اإلجـــــراءات، 
األوروبـــيـــة حيث بـــدأت الــعــديــد مــن دول 
االتـــحـــاد االوروبـــــــي بـــحـــذر وبــالــتــدريــج 
تخفيف قيود العزل وسط مخاوف من 
عودة تفشي فيروس كورونا الذي فتك 

بالعديد من دول االتحاد االوروبي.
ــيــا  وقـــــــررت بــلــجــيــكــا والـــمـــانـــيـــا وايــطــال
 
ً
وإســبــانــيــا، وهـــي أكــثــر الـــــدول تــضــررا

 مــن الشهر 
ً
اعــتــبــارا بفيروس كــورونــا، 

المقبل، تخفيف إجراءات اإلغالق العام 
المنازل  الناس في  أبقت  التي  الصارمة 
، وعــطــلــت النشاط 

ً
ألكــثــر مــن 40 يــومــا

االقتصادي.

العودة للعمل
مـــع ظــهــور بـــــوادر تــحــســن مــبــدئــي في 
أرقـــــام الــوفــيــات واإلصــــابــــات الــجــديــدة، 
الــقــطــاعــات،  لبعض  الــســلــطــات  سمحت 
منها اإلنـــشـــاءات والــصــنــاعــة، بــالــعــودة 
للعمل، في خطوة أثارت انتقادات بعض 
من  الــذيــن يخشون  المحليين  الــزعــمــاء 

عودة تفشي الفيروس.
ويــــتــــجــــه االوروبــــــــيــــــــون إلـــــــى مـــحـــطـــات 
البالد  في  الرئيسة  العامة  المواصالت 
مرتدين الكمامات الطبية للذهاب للعمل 
في القطاعات الحيوية او للتسوق، لكن 
ال يزال أغلب السكان يلتزمون منازلهم، 
العامة  واألمــاكــن  المتاجر  ستظل  كما 
مغلقة حتى تحديد نظام العمل داخلها 

عبر االلتزام بالتباعد االجتماعي.
نهج مشترك

دعت المفوضية األوروبية، وهي الذراع 
التنفيذية لالتحاد إلى نهج مشترك بعد 
أن عــمــلــت كـــل دولــــة عــلــى حــــدة، فـــي ما 
تعمل  واآلن  الفيروس.  باحتواء  يتعلق 
يتعلق  مــا  فــي  نفسها  بالطريقة  الـــدول 
بــســتــراتــيــجــيــات الـــخـــروج مــن إجــــراءات 

العزل العام.
 مــــع دعــــــوة الـــــدول 

ً
جـــــاء ذلـــــك مـــتـــزامـــنـــا

األعـــضـــاء فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي إلــى 
التنسيق لبدء رفع إجراءات العزل العام، 
وأسهمت إجـــراءات اإلغـــالق فــي تراجع 
حـــاالت الـــوفـــاة الــتــي بلغت ذروتـــهـــا في 

أوائل نيسان .
وقــالــت الــمــفــوضــيــة فــي مــســودة قائمة 
الــــتــــوصــــيــــات حـــــــان الـــــوقـــــت لــصــيــاغــة 
ســتــراتــيــجــيــة خــــروج مــنــســقــة لــالتــحــاد 
يــتــعــيــن أن تنسق  األوروبـــــــي، مــضــيــفــة 
الدول األعضاء فيما بينها ستراتيجية 
السلبية  اآلثــــار  امـــتـــداد  لتجنب   خــــروج 

خارجها.
تفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات 
تراجع  بعد  إال  تخفف  أال  يجب  الــعــزل 
مــلــحــوظ فـــي انــتــشــار الـــمـــرض بشكل 

مستقر على مدى فترة زمنية وعندما 
على  قـــادرة  المستشفيات  طاقة  تكون 

تحمل موجة جديدة من اإلصابات.

االقتصاد العالمي
 متزايدة 

ً
لكن الحكومات تواجه ضغوطا

لتخفيف إجـــراءات الــعــزل الــعــام بعد أن 
لتفشي جائحة  الــكــارثــي  األثـــر  اتــضــح 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا عــــلــــى االقــــتــــصــــاد 
المفوضية  تــقــديــرات  وتــفــيــد  الــعــالــمــي، 
بــأن الــنــاتــج فــي دول منطقة الــيــورو قد 
ينكمش بمعدل عشرة بالمئة هذا العام.
ــــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــيــة  ــــت رئـــيـــســـة ال وقــــال
آيــار،   من 4 

ً
"اعــتــبــارا صوفي ويلميس: 

ســتــتــم إعـــــــادة فـــتـــح مـــتـــاجـــر األقــمــشــة 
 من 11 ايار، 

ً
والنسيج". مبينة انه "بــدءا

يــمــكــن إعـــــــادة فـــتـــح جــمــيــع الـــشـــركـــات 
دون تــمــيــيــز وســيــتــم وضــــع الـــشـــروط 
 هــذا األســبــوع واإلعـــالن عن تفاصيلها 

."
ً
الحقا

أكــثــر دول االتــحــاد  وفــي إيطاليا، وهــي 
 من الفيروس، سمحت 

ً
األوروبي تضررا

باستئناف  الشركات  لبعض  السلطات 
في  بما  نيسان   14 من   

ً
اعتبارا عملها 

ذلك المكتبات ومتاجر مالبس األطفال 
رغم اإلبقاء على إجراءات صارمة تقيد 

الحركة.

الصناعات التحويلية
وســــمــــحــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا، الـــــتـــــي طــبــقــت 
العام  العزل  إجـــراءات  أعنف   من 

ً
بعضا

فـــي أوروبـــــــا، لــبــعــض الــقــطــاعــات منها 
اإلنـــــشـــــاءات والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
ـــنـــدا  ـــلـــعـــمـــل، وخــــفــــفــــت بـــول بـــــالـــــعـــــودة ل
 بــعــض الــقــيــود عــلــى الــمــتــاجــر مــنــذ 19

نيسان.
إلــى أبعد من ذلك،  ومضت دول أخــرى 
فمن المقرر أن تفتح  المانيا والدنمارك 
للمتاجر  الــنــمــســا  الـــمـــدارس وســمــحــت 
وتعتزم  نشاطها  باستئناف  الــكــبــرى 
فتح المراكز التجارية في األول من أيار.
لكن الخوف من التأثير الممتد إلى الخارج 
قد يدفع الحكومات للعمل مع المفوضية 
لــتــرتــيــب إجـــــراءات مشتركة  األوروبـــيـــة 
 لمنع الحاالت الواردة من خارج االتحاد 

االوروبي.

نــقــل بــيــزنــس إنـــســـايـــدر عـــن مــصــادر 
ألمانيا  إن  قــولــهــا  لــوفــتــهــانــزا  بــشــركــة 
الطيران  شركة  مساعدة  على  وافــقــت 
مليارات  تسعة  قيمتها  إنــقــاذ  بحزمة 
مــقــابــل  دوالر)  مـــلـــيـــار   9.74) يــــــورو 
حصة أقلية معطلة ومقعد أو اثنين في 

المجلس اإلشرافي للشركة.
وقال الموقع اإلخباري إن ممثلين عن 
األلمانية  الــرئــيــســة  والــنــاقــلــة  الــحــكــومــة 
ـــنـــقـــاط الــرئــيــســة  اتـــفـــقـــوا عـــلـــى تـــلـــك ال
أمـــس االثــنــيــن لــكــن الــرئــيــس التنفيذي 
للوفتهانزا كارستن شبور لم يشارك 

في المباحثات بشكل رسمي.
وأضـــــاف ان شــبــور يــرغــب فـــي إبــــرام 
 مـــــع الـــمـــســـتـــشـــارة 

ً
ـــــفـــــاق رســــمــــيــــا االت

المالية  أنجيال ميركل ووزير  األلمانية 
أوالف شولتز.

مصادر  عن  إنسايدر  بيزنس  ونقلت 
شاركت في المفاوضات قولها إنه من 
بشأن  الــتــفــاوض  يــعــاد  أن  المستبعد 

الحزمة في هذه المرحلة.

على  التعقيب  عن  لوفتهانزا  وامتنعت 
الــتــقــريــر. ولـــم تـــدل الــحــكــومــة األلمانية 

بتعقيب فوري.
كـــانـــت رويــــتــــرز  قـــد ذكـــــرت األســـبـــوع 
 مــقــربــيــن من 

ً
الــمــاضــي أن أشــخــاصــا

الــمــســألــة قـــالـــوا إن لــوفــتــهــانــزا تــهــدف 
الحكومية  اإلنــقــاذ  حزمة  من  لالنتهاء 
يــورو هذا  مليارات  تبلغ عشرة  بقيمة 
األسبوع بعد أن أجبرتها أزمة فيروس 
كـــــورونـــــا عـــلـــى وقـــــف تــحــلــيــق مــعــظــم 

طائراتها.
وهذا الشهر، قال شبور إن لوفتهانزا 
النمسا  مــن   

ً
حكوميا  

ً
إنــقــاذا ستطلب 

 
ً
مشيرا وسويسرا،  وألمانيا  وبلجيكا 

إلـــى نــفــاد الــســيــولــة بــمــعــدل يــصــل إلــى 
أن  الساعة، ما يعني  يــورو في  مليون 
الطيران  لشركة  النقدية  االحتياطيات 
تكون  لن  يــورو  مليارات  أربعة  البالغة 

كافية.
وقــال وزيــر النقل أنــدريــاس شوير إنه 
يـــؤيـــد حــمــايــة ودعـــــم لــوفــتــهــانــزا لكنه 
شـــــدد عـــلـــى أنـــــه يــتــعــيــن عـــلـــى شــركــة 
 الـــطـــيـــران أن تــظــل قـــــادرة عــلــى الــعــمــل

بمرونة.
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 العالــــــــم كله يعيش أزمــــــــة الوباء وليس العراق وحده، وقــــــــد رافقتها تلقائيًا 
أزمة اقتصادية عامة أيضــــــــًا، والعتماد اقتصادنا على واردات النفط الذي 
، بعد أن تجاوز (70 دوالرًا) قبل الجائحة، 

ً
تشهد أسعاره هبوطًا متواصال

ا يطال   عمَّ
ً
ولعجزنــــــــا على مدى (17 عامًا) عن إيجاد موارد رديفة، فضال

صادرات النفط من عمليات تهريب وتالعب، وهو ما ينعكس على معيشة 
املواطن واســــــــتقراره، عليه فإّن األمر مرهون باإلســــــــراع بتشكيل الحكومة 
وإقرار املوازنة الحالية وتصفية حســــــــابات املوازنة السابقة ومن ثم طمأنة 

املواطنني على معاشاتهم.
    شــــــــهدت اآلونــــــــة األخيرة تصريحات من هنا وهناك تثير القلق بشــــــــأن 
الحالــــــــة االقتصادية، فمنهم من أشــــــــار إلى حالة تدهور، ومنهم من أشــــــــار 
 عن دفع رواتب املوظفني، ومنهم من أشــــــــار 

ً
إلى عجز الحكومة مســــــــتقبال

إلــــــــى اســــــــتقطاعات أو ادخــــــــارات إجبارية تصل إلى 35 باملئــــــــة، ومنهم من 
أشــــــــار إلى فروقــــــــات متبقية من املوازنة الســــــــابقة، 
ووسط ما ســــــــببته هذه التصريحات من مخاوف 
انبــــــــرت مواقــــــــع التواصل االجتماعي إلــــــــى الحديث 
الذي أصبح مكررًا بشــــــــأن رواتــــــــب رفحاء ورواتب 
املتقاعديــــــــن من أعضاء مجلــــــــس الحكم إلى النواب 
والوزراء ومجالــــــــس املحافظــــــــات واملجالس البلدية 
وكل الفئــــــــات التي لم تتعَد خدمتها بضعة أشــــــــهر 
 عن االمتيازات واملنافع املبالغ بها 

ً
أو أعــــــــوام، فضال

التي يحصل عليها املسؤولون.
    املواطــــــــن الــــــــذي يعيش حالة القلــــــــق واإلرباك في 
حياته بسبب جائحة كورونا، يزداد قلقه بسبب ما 
يشعر به من تهديدات تطال معيشته، وإذا كان متفهمًا للوضع ومستعدًا 
للتضحيــــــــة لتجاوز أزمتــــــــي الوباء واالقتصاد، فإنَّ الساســــــــة في نظره هم 
األولــــــــى بالتضحيــــــــة ببعض امتيازاتهــــــــم املالية أو ما اكتســــــــبوه خالل 17 
عامًا) كما أن على الجهات املختصة أن تكون جادة في اســــــــترداد ما نهب 
مــــــــن ثروة البــــــــالد بعد مقاضاة كبار الفاســــــــدين وأذنابهم، ومن ثم رفع يد 
األحــــــــزاب ولجانها االقتصادية من موازنات الــــــــوزارات والهيئات وعقودها 
واســــــــتثماراتها، وانتهاز الفرصة لتطوير بعــــــــض الصناعات ودعم القطاع 
الخاص والقطاع الزراعي ومنع اســــــــتيراد الســــــــلع غير الضرورية، لتحقيق 
مســــــــتوى االكتفاء الذاتي، حفاظًا على مدخرات البالد من العملة الصعبة، 

وإيقاف عمليات غسيل األموال.
    علــــــــى حكومــــــــة تصريف األعمــــــــال أداء واجبها في طمأنــــــــة املواطن، وأال 
تســــــــمح بإطالق التصريحــــــــات املجانية املغرضة، وإن كانــــــــت ثمة إجراءات 
بخصوص رواتب املوظفني عليها أن تصارح شــــــــعبها بما ســــــــيكون، وأن 
تضعه في الصورة كي يهيئ نفسه ملواجهة الخلل، لقد صدر بيان مبتسر 
ينفــــــــي بعض التصريحــــــــات، لكنه لم يكن كافيًا، ال ســــــــيما أن تأخر رواتب 
شــــــــهر نيســــــــان عن موعدها أقلق املواطن وهو يواجه ارتفاع أسعار السلع 
االســــــــتهالكية بســــــــبب إجراءات الوقاية من الوباء وحلول شــــــــهر رمضان 

املبارك.
ه اليومي فرصة في       ربمــــــــا وجد املواطن البســــــــيط الذي يعيش علــــــــى كدِّ
تخفيف إجراءات الحظر، لكنها ليســــــــت كافيــــــــة، فبعض الفئات تحتاج إلى 
دعم حقيقي لتواجه الظرف االســــــــتثنائي، واملوظفون يمتلكون شــــــــيئًا من 
االستقرار بسبب تأمني رواتبهم، وعمومًا يحتاج املواطن ملن يطمئنه على 

معيشته.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

فــــــــي قامــــــــوس مفــــــــردات الحيــــــــاة اليوميــــــــة 
َمّر من مفردة 

َ
الشــــــــاغلة، ال توجد مفــــــــردة أ

(الفقــــــــر). وال وصــــــــف أوجع مــــــــن وصف 
الذيــــــــن طالهــــــــم الفقــــــــر. وال مشــــــــهد يومي 
ُيدمي الضمائر النبيلة والقلوب الســــــــليمة، 
مثلما ُيدميها مشهد الفقراء في: عيشهم، 
سكنهم، ملبســــــــهم، صحتهم، وحاجاتهم 

خرى.
ُ
األ

ولكون مفــــــــردة (الفقر) كانت باألســــــــاس 
شــــــــير إلى نقص كبير في املمكنات، مما 

ُ
ت

جعلهــــــــا أن تصبح مضافــــــــًا إلى مضافات  
 على تدهور 

ُّ
إليــــــــه، في تلميح صريح يــــــــدل

هــــــــذه املضافــــــــات إليــــــــه، كأن نقــــــــول: فقــــــــر 
الثقافة واملعرفة واملنطق والدراسة واملنهج 
..الــــــــخ. أو حتــــــــى  واألســــــــلوب والسياســــــــة 
بالتوصيف: ثقافة فقيــــــــرة، معرفة فقيرة، 
دراسة فقيرة، جلسة برملانية فقيرة، منهج 

فقير، أسلوب فقير ..الخ.
إنَّ دراســــــــات عديدة خالل القرن التاســــــــع 
عشر، كان االعتقاد فيها سائدًا، بأّن "سبب 
الفقر يعود إلى كسل االنسان نفسه، وعدم 

رغبته بالعمل، كما أيقن املفكرون في ذلك 
خذة ملحو الفقر 

ّ
الزمن، بــــــــأن "اإلجراءات املت

من املجتمع لها نتائج ســــــــلبية وخطيرة، إذ 
شّجع الكسل وعدم الرغبة في العمل 

ُ
أّنها ت

نتيجة املساعدات املالية التي كانت تقّدمها 
الكنيســــــــة لألشــــــــخاص الفقــــــــراء". كما أنَّ 
مفكرين اعتقدوا، بأنَّ من املستحيل إلغاء 
الفقر والقضاء على املشاكل التي يسببها 
للمجتمع، ألن من املستحيل توزيع الدخل 
القومي توزيعًا متساويًا بني األفراد طاملا 
أنَّ هنــــــــاك اختالفــــــــات بينهم فــــــــي الِحَرف 
واملهــــــــارات واألعمــــــــال واملواهــــــــب اإلدراكية 
والذكائيــــــــة والقابليــــــــات الجســــــــمانية، كما 

وّضحها معجم علم االجتماع.
لقد أوجــــــــد الباحثــــــــون االقتصاديون بعد 
دراسات مستفيضة اصطالحات لتحديد 
لوها بخطوط مثل: 

ّ
مستويات الفقر، إذ مث

خــــــــط الفقر، تحــــــــت خط الفقــــــــر، فوق خط 
 َمن اليســــــــتطيع الحصول 

َّ
الفقــــــــر. وإنَّ كل

على متطلبات الحياة األساســــــــية، كاملواد 
الغذائيــــــــة واملالبس والســــــــكن، فهو يعيش 

ــــــــني اآلخَرين 
ّ
تحــــــــت خط الفقــــــــر، وإن الخط

يأخــــــــذان توصيفهمــــــــا مــــــــن هــــــــذا املعنــــــــى 
بالتناسب والتدّرج. كما أّن هؤالء الباحثني 
 أنها 

ّ
قد وضعــــــــوا مقترحــــــــات حلــــــــول، إال

لــــــــم تــــــــرق  إلى مســــــــتوى الحلــــــــول الناجعة 
ملشــــــــكلة الفقر، كــــــــون الطوق الرأســــــــمالي 
ُيقّيــــــــد ويحّد توّجهات الكثيــــــــر منهم، على 
النقيض من الفكر االشــــــــتراكي الذي يأخذ 
بحســــــــابه مبادئ العدالة في توزيع الثروة 
على أســــــــس علمية انســــــــانية متماهية مع 
 حســــــــب  طاقته، 

ِّ
الفكرة الجوهرية: من كل

 حســــــــب حاجته. وكل ذلك يقوم على 
ِّ

ولكل
حقيقة اعتراف بأن اإلنسان أثمن رأسمال 
 أنَّ الرأســــــــمالية 

ّ
في جوهر هــــــــذا الفكر. إال

غري الذي يجعل 
ُ
ببريقها التكنولوجــــــــي امل

من االنســــــــان موِردا كأيِّ ســــــــلعة، ســــــــعت 
جاهدة في تطويق هذا املســــــــعى من خالل 
افتعــــــــال األزمــــــــات املتنوعة: حــــــــروب باردة 
اقتصادية  وســــــــاخنة، حصارات، تكتالت 
وعســــــــكرية، تفكيك دول، خصخصة ..الخ، 
حذرًا وتحسبًا من انهيارها الحتمي الذي 

تنّبأ به الفكر االشتراكي، وأقرب مثال على 
بعض هّزاتها، أزمــــــــة املصارف في اميركا 
التــــــــي عولجــــــــت بالحل املاركســــــــي، وكذلك 
ضعف توفير مستلزمات معالجة كورونا 

في الدول الرأسمالية بصورة عامة.
إّن مناســــــــبة هــــــــذه اإلشــــــــارات الخاطفة، ما 
تنشــــــــره األمــــــــم املتحــــــــدة مــــــــن تقارير عن 
الفقر وخطوطها فــــــــي بعض البلدان، ومن 
املؤســــــــف أن يكون بلدنا مــــــــن بينها. فإذا 
كان ذلــــــــك البعــــــــض يعاني مــــــــن محدودية 
املوارد أساســــــــًا، فــــــــإنَّ مواردنــــــــا املتعددة، 
مــــــــن النفــــــــط واملعــــــــادن والســــــــياحة والنقل 
مــــــــارَك والضرائب 

َ
واملنافــــــــذ الحدودية والك

واالستثمار والرسوم، والزراعة والصناعة 
والتجارة – حينما يتم اإللتفات لها بطريقة 
اســــــــتثنائية، ناهيــــــــك عن املوارد البشــــــــرية 
املتعاظمة..، فــــــــإنَّ لهذه املوارد مجتمعة من 
اإلمكانيات ما ُيزيح كل خطوط  الفقر إلى 
 أنَّ الســــــــؤال يبقــــــــى قائما: ملاذا 

ّ
األعلــــــــى. إال

يحصــــــــل مايحصــــــــل..؟ إنَّ الحديث لطويل 
وطويل حقًا

عندما ُيحال املوظف العراقي على التقاعد 
الراحة ينطلق  بداية رحلته مع  وبــدال من 
مشواره مع رحلة مجهدة ومتعبة لتنظيم 
ــتــقــاعــديــة الـــتـــي قـــد يــســتــغــرق  املــعــامــلــة ال
ـــروتـــني  إنـــجـــازهـــا عـــــدة أشـــهـــر بــســبــب ال
إداريـــة  وإجــــراءات  القاتلة  والبيروقراطية 
مــعــقــدة وبــســبــب املــعــوقــات الــتــي يضعها 
ـــبـــعـــض البـــــتـــــزاز املـــتـــقـــاعـــد وصـــعـــوبـــة  ال
التنقل  تتطلب  الــتــي  املــطــلــوبــة  االجـــــراءات 
بني أكثر من دائرة ومؤسسة تبدأ بدائرة 
التقاعد  بهيئة  وتنتهي  املتقاعد  املوظف 

العامة.
وهــــكــــذا يــعــيــش املـــتـــقـــاعـــد مــحــنــة كــبــيــرة 
التتناسب مع مفهوم تثمني جهود املوظف 
وتقدير جهوده على سنوات الخدمة التي 
دائرته  وخدمة  الــدولــة  في خدمة  قضاها 
مع  التــتــنــاســب  كــمــا  مــنــهــا،  واملستفيدين 
شيخوخته وكبر سنه وحقه في تحسني 
أوضاعه املعيشية وان يكون محل احترام 

الطبيعي  حقه  هــو  هــذا  ان  علما  الجميع، 
النـــه يــدفــع اســتــقــطــاعــات تــقــاعــديــة طيلة 
يكون مؤهال  ان  يؤهله  بما  فترة خدمته 
لــلــحــصــول عــلــى املــنــحــة الــتــقــاعــديــة وفــق 
الضروري  من  اصبح  هنا  ومــن  القانون. 
ان نــبــحــث عـــن حـــلـــول لـــهـــذه الــقــضــيــة او 
املــحــنــة كــمــا يــســمــيــهــا الــبــعــض ملـــا تمثله 
مسيرته  نهاية  فــي  للموظف  معاناة  مــن 
الوظيفية. ومــن اجــل وضــع الحلول ال بّد 
مـــن وضـــع االصـــبـــع عــلــى مــكــامــن الخلل 
املــوروث  التي أصبحت من  املشكلة  لهذه 
الباقي واملتواصل معنا بالرغم من التطور 
االلــكــتــرونــي والــتــكــنــولــوجــي الــــذي وصــل 
أمام  مازلنا  أننا   

ّ
إال املتحضر  العالم  اليه 

ورقية  ملــعــامــالت  بيروقراطية  صــعــوبــات 
معقدة.

إّن من أهم املشكالت التي تواجه املتقاعدين 
هــي الــبــيــروقــراطــيــة فــي اإلجـــــراءات والــتــي 
الوقت والجهد  الكثير من  املتقاعد  ف 

ّ
تكل

واملال والتي تدفع البعض الى دفع املعاملة 
الـــــى مــعــقــب او مـــحـــامـــي ودفــــــع تــكــالــيــف 
باهظة، إذ نجد أن بعض الدوائر أصبحت 
تتعمد عرقلة املعامالت وتأخير انجازها 
البتزاز املتقاعد وإجباره على اللجوء الى 

املعقب او املحامي.
ومن جانب آخر نجد ان البنايات الخاصة 
ــتــقــاعــد فــــي مــعــظــم املـــحـــافـــظـــات غــيــر  بــال
مــنــاســبــة الســتــقــبــال واســتــيــعــاب اعــــداد 
كــبــيــرة وتــشــكــو مــن نــقــص وضــعــف في 
ــتــنــســيــق بــــني االقــــســــام بــمــا  الــتــنــظــيــم وال
يسهم في االزدحامات وتعطيل املعامالت 
بسبب ضيق البناية وعــدم وجــود اماكن 
اســـتـــراحـــة مــنــاســبــة وغـــــرف كــافــيــة بما 
الــحــاصــل، الســيــمــا في  الــزخــم  يستوعب 
الوجبات االخيرة من تقاعد املوظفني التي 
شملت 3 وجــبــات مـــرة واحــــدة مــا شكل 
زخــمــا قــويــا على الــدوائــر الــتــي ينقصها 
االزدحــامــات  مــن  التنظيم اصــال وتشكو 

فـــي الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة فــمــا بــالــكــم في 
 ظـــل اســتــقــبــالــهــا لــثــالثــة اضـــعـــاف الــعــدد

املعتاد.
وهنا نطلب بتطوير بنايات دوائر التقاعد 
ومـــــن جـــانـــب اخـــــر تــفــعــيــل عـــمـــل شــعــبــة 
التقاعد في جميع دوائر الدولة وتشكيلها 
لم تقم بتشكيلها حتى  التي  الــدوائــر  في 
االن ويــــكــــون واجـــبـــهـــا مـــســـاعـــدة دوائـــــر 
من  موظفيها  معامالت  بتهيئة  التقاعد 
الـــذيـــن ســيــحــالــون عــلــى الــتــقــاعــد قــريــبــا، 
وذلـــــك قــبــل فـــتـــرة مــنــاســبــة اي قــبــل عــدة 
الفترة  اشهر إذ تقوم الشعبة خالل هذه 
باكمال اوراق املوظف الذي سيحال على 
التقاعد وتبليغه باكمال النواقص وتهيئة 
الـــــوزاريـــــة واســـتـــحـــصـــال جميع  االوامـــــــر 
لــتــكــون جــاهــزة وتقديمها في  املــوافــقــات 
العامة  التقاعد  هيئة  الــى  املطلوب  الــوقــت 
على  امللقى  الجهد  من  الكثير  الختصار 

عاتق املوظف املحال على التقاعد.

 منذ اندالع حروب الخليج، التي كان العراق الطرف 
االســــاس فــيــهــا، كلها خضعت الـــى نــشــاط تــأويــلــي، 
سياسي، ليس خبريا واعالميا طارئا، فحسب، انما 
كموضوعة فاعلة في عمق االستراتيجية، وصارت 
عليها  يشتغل  وعــيــنــة  الــســيــاســيــة،  للفلسفة  مــــادة 
بمقاربات وراء كلية، اريد لها كأنموذج جزئي ليفيد 
فــي مــمــارســة قــــراءة الــحــدث، لــالرتــفــاع مــن الجزئي 

الحدث، الى االطار النظري الكلي، كخطاب فلسفي.
خــــالل عـــقـــدي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات الــقــرن 
املـــاضـــي كــانــت املــوضــوعــة املــهــيــمــنــة عــلــى الــفــضــاء 
املقابلة  الــفــكــري االوربــــي والــعــاملــي، هــي   - الفلسفي 

مابني فكر الحداثة، واملا بعد حداثة -
وفي غمرة االستعدادات للحرب املصاحبة لالجتياح 
الفيلسوف  يــتــقــدم   ،1990 ســنــة  لــلــكــويــت  ــعــراقــي  ال
ــيــتــحــف قــــراء جــريــدة  الــفــرنــســي -جــــان بــودريــارد-ل
(الغارديان) بمقالة يعلن فيها ان الحرب لن تقع، اذ 
((مــا فوق واقعي))   الصراع بمثابة حدث  ان  يعتقد 
التلفزيونية  والتغطية  االعــالم  اوهــام وسائل  افرزته 
املــــركــــزة، وهــــذا مـــا يـــقـــوده الــــى الــتــشــكــيــك بصدقية 
معايير اساسية في الفكر والنقد كالحقيقة  والواقع، 
واعتبرها سيال جارفا من الصور الزائفة التي تقف 
انواعها،  التضليل االعالمية بشتى  وراءهــا حمالت 
ــــردع في  ومــرجــع اعــتــقــاده هــو مــا فــعــلــت ســيــاســة ال
الــحــدث بحيث اصبحت  ذلــك  التي سبقت  الــســنــوات 

الحرب مستحيلة.
فــفــي رأيـــه ان الــحــرب لــن تــحــدث، والــبــديــل عنها هو 
الحديث االعالمي، اذ ضاع الحد الفاصل بني الواقع 
الحقيقي للحرب، وحرب الكلمات االعالمية، فصار 
املعلومات تجعلنا  تــفــرزه وســائــل  بما  االفــتــراضــي، 
نتخلى عن كل حديث عن الفرق بني الحروب الوهمية  

والحروب الحقيقية.
ولــتــرســيــخ مــفــاهــيــمــه يــدعــي بــــودريــــارد، بـــان فــكــرة 
شـــاعـــت بــــني املـــفـــكـــريـــن االجـــتـــمـــاعـــيـــني واملــفــكــريــن 
االطالقيني، بان الحقيقة تدرك بواسطة جهد التفكير 
النقدي الذي يفرز مابني الحقيقة والوهم  او الزيف 
االيديولوجي، وظل هذا االعتقاد ساريا منذ احقاب 
معرفية قديمة حتى ترّسخ عند الفيلسوفني  كانت 
التي  املتعددة  االنزياحيات  مــن  وبالرغم  ومــاركــس، 

الغربي، ويرى بودريارد استنادا  الفكر  لها  تعرض 
الى افكار ما بعد الحداثة، ان هذه املعتقدات  اصبحت 
بــالــيــة، طــاملــا ان الــنــاس فــقــدت حــس االخـــتـــالف بني 
الزائف والحقيقي، فالتورط ينجم عن تورط املتفرج 
املقولب الذي يطغى بدءا  من العاب الحرب الخيالية 
الى التغطية املركزة لحدث ينسب الى عالم حقيقي، 
فكانت حرب الخليج في فكر ما بعد الحداثة تنخرط 
كان  ((بـــودريـــارد))  تحليل  ولكن  التنظير،  هــذا  فــي 
امــام صــور حقيقية، عندما  يشاهد، االف  يتهافت 
من املدنيني ال تحصى من العراقيني املدنيني ضحية 
الــقــصــف الـــجـــوي الـــضـــاري الــــذي لـــم يــســبــقــه مثيل، 
كــانــت حـــرب الــخــلــيــج تــلــك كــمــا اطــلــق عليها الــغــرب 
السياسي،  االهــتــمــام  مــحــور  لتشكل  لــم تكن  انـــذاك 
فــلــقــد انــهــمــكــت الــنــخــب  الــفــكــريــة االوروبـــيـــة بشتى 
الــوانــهــا وتــوجــهــاتــهــا، كــلــهــا ادلــــت بــدلــوهــا، ازاء هــذا 
الــحــدث، فبالضد مــن مــن هــذا كــانــت هــنــاك اصــوات 
قوية في معسكر نظرية الحداثة، اذ ان شيئا تجلى 
الخليج  لحرب  االولــى  االشهر  مؤلم خــالل  بوضوح 
مــوقــف مبدئي  باتخاذ  املثقفني  مــن  عــدد  هــو فشل 
العراقيني   املدنيني  بحق  ارتكبت  التي  املجازر  تجاه 
على يد تحالف ((العالم الحر)) بقيادة اميركا والذي 

ـــى الـــفـــوز بــمــنــافــع  ســتــراتــيــجــيــة،  تــضــمــن ســعــيــهــا ال
األنــمــوذج املــضــاد االكــثــر بــــروزا  لتيار الــحــداثــة هو 
نعوم جومسكي الفيلسوف واللغوي املهم  والخصم 
لقد  املــتــحــدة،  لــلــواليــات  الخارجية  للسياسة  العنيد 
الذي  الحداثة،  وقــف هــذا املفكر خــارج رمــوز مابعد 
صوره بانه يدعم مصالح  نزعة الهيمنة، تحت غطاء 
(االجماع الشعبي)، املنجز بالوسائل املعتادة لتحكم 
وسائل االعالم، ادارة الراي العام، والدعاية العسكرية 

والحكومية.

صفحة ثانية
وقــــع شــــرخ كــبــيــر فـــي دائـــــرة الــفــكــر االوروبـــــــي ازاء 
ليكون  ايلول 2001، وتقدم خطاب االرهــاب  صدمة 
مثلما  املفاهيم  اهتزت  اذ  االهتمام،  من  املقدمة  في 
تدمر برجا نيويورك بصورة مرعبة، فهول الصدمة 
الـــى ســاحــة الفلسفة االوروبـــيـــة بحجم  انــتــقــل فـــورا 
البرجني،  اندلعت في  التي  الهائلة  النار  يــوازي كرات 
فــكــان عــلــى امــيــركــا ان تــســارع الـــى احــــداث نـــوع من 
ــتــوازن فــي املجتمع االمــيــركــي الـــذي تــعــرض اغلبه  ال
الــــى تـــصـــّدع مــعــنــوي غــيــر مـــســـبـــوق. كــــان اغــلــبــهــا 
 عـــالجـــات عــســكــريــة كـــبـــرى جــــرى االعــــــداد لــهــا في

 البنتاغون.
افغانستان وجهت لها التهمة مباشرة لتوفر القرائن 
واالدلــــة، امــا الــعــراق فهو الـــذي يحتاج الــى تــأويــل او 
خطاب يقابل مفهوم االرهاب كمهيمنة باذخة، تمكن 
من مراجعة الستراتيجيات، في مواجهة هذه االخطار 
املدّمرة يقترح كل من هابرمازو دريدا الى رد يشمل 
الكرة االرضية ويتضمن االنتقال من القانون الدولي 
الكالسيكي، جاء به القرن التاسع عشر، والقائم على 
أنــمــوذج  الدولة االمــة، الــى نظام عاملي جديد تصبح 
فيه املؤسسات املتعددة االطراف والتحالفات  القارية 

هي التفاعالت السياسية الرئيسة.
كان الغزو العسكري االميركي للعراق في 2003، قد 
شكل جدال كبيرا في دائرة الفلسفة االوروبية ضمن 
عدم  او  تخص شرعيته  عديدة  وتجاذبات  تباينات 
شرعيته، وكان العراق حاضرا بقوة في حيز الفكر 
الذي  هــذا  زمننا  اللحظة، وحتى  تلك  منذ  االوروبـــي 

يسمى زمن االرهاب.

البالغة من  ابنته الصغيرة    شاهدت صديقا لي عائدًا من السوق ومعه 
العمر 3 سنوات. كان يمسك يدها اليمنى ويتحدث معها. حني اقترب مني 
سألته: ملاذا أخذت ابنتك معك الى السوق هل هناك حاجة لهذا الخروج.؟ 
اجابني ال لكنها ال تدعني اذهب اال وترافقني. قلت: في مثل هذا الظرف 
الصعب، وفي ظل مرض مثل كورونا تأخذ ابنتك معك من دون ان تلبسها 
كمامة على االقل. اجابني ببرود كبير. ال استطيع رفض طلبها. ولم اجد 

اال ان انبهه ان ذلك قد يكلفه كثيرا. وان علينا ان نحتاط جيدا.
 اظن ان هناك عدم تقدير للمشكلة التي نواجهها منذ تفشي هذا املرض 
بيننا. مشكلة لها اوجه عديدة. فهناك من يظن ان كورونا كذبة. وان هذا 
الفيروس ال وجود له. البعض يفكر بهذه الطريقة. لذا تراه ال يتحمس ابدا 
التخاذ اية احتياطات تبعده عن العدوى. هو متيقن ان كورونا ال وجود 

لها أبدا.
  هناك طرف آخر يعتقد ان املرض هو حالة عارضة وان الله موجود. وما 
دام الله موجودا فإنه لن يتعرض ملكروه. احدهم ابتسم 

حني ذكرت له كورونا. قال انا اقوى منه.
  أحد الباعة املتجولني سألته لم ال يرتدي الكمامة وهو 
الناس. اجابني بان  يــدور بني االزقــة ويلتقي بعشرات 
الله موجود. قال لي: الله موجود وكأّني اطلب منه دليال 
على اثبات وجود الله. لذا انا ال اناقش مثل هذه االجوبة 

النها قد تتحول الى جدل بال معنى.
  أحــيــانــا أمــــازح ابــنــي الــصــغــيــر وانــــا اضــحــك مــعــه انــه 
ان  مــا  قــررت جهة  لــو  بالبيت"  يستحق جــائــزة "خليك 
الــتــجــوال من  بــقــرار حظر  افــضــل ملتزم  تمنح جــائــزة 
االطفال. سينالها ابني الصغير الذي لم يفتح باب البيت 
لينظر في الشارع منذ اعالن لحظة وجود كورونا. أبعد 
الصغيرة. واحيانا يطل من  البيت  حــدوده هي حديقة 
بالكون الغرفة ليتحدث مع اصدقائه الذين كانوا يلعبون 
معه قبل ان تضع كورونا ضريبة على متع االطفال وتحرمهم من مرحهم 

ولعبهم الصبياني.
  ملصلحة من هذه االستهانة بكسر قرار حظر املنع الجزئي.؟ انا في واقع 
بالنسبة  الشارع  ان  املنزل. أحس  بالهروب من  ى 

ّ
االمــر أشاهد من يتسل

للكثيرين هــو فــضــاء حــريــة ال يــوصــف. يــظــن الــبــعــض أنــهــم يــمــارســون 
حريتهم الشخصية ان تحرروا من جــدران البيت. وعلى هذا االســاس ال 
بّد من زيادة الوعي باهمية البقاء في املنزل، وقد اكدت الصحة العاملية هذا 

املبدأ وهو ان يكون ما اخرج في سبيله هو شيء ضروري للغاية.
  البقاء في البيت ليس عقابا الحد. لقد تعلم ولدي الصغير وحفظ هذا 
الذين ال  املبدأ االهــم وهو ان قهر كورونا يبدأ من احترام حياة االخرين 
يحق لي ان اسبب لهم اي ضرر كما ال يحق الحد ان يسبب لي في املقابل 

ضررا ايضا.
اليك  احــدهــم  ينقل  ان  تحب  ال  كما  البسيطة.  الحقيقة  هــذه  لنقرر  اذن    
انــت سببها. ولعل  احــرص على عــدم اصابتهم بعدوى  الفيروس فكذلك 
ما يؤيد كل ما قلته هو دعوة وزارة الصحة وخلية االزمة باتخاذ التدابير 
الصحية الكاملة خارج املنزل. الن هذا االلتزام كفيل بتقليل عدد االصابات..
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تلقــــــــى النبي األعظم (صلــــــــى الله عليه 
وآله وســــــــلم) القرآن الكريم عن طريق 
الوحي، ونظرًا الى انه (ص) كان يتلقى 
ه 

ّ
الوحي اإللهي من جهة عليا، وهي الل

سبحانه وتعالى. 
يقال عادة إّن القرآن نزل عليه من باب 
االشارة الى استعمال لفظ النزول من 
جهة عليا كداللة على علو الجهة التي 
اتصل بها النبي (ص) عن طريق الوحي 
وتلقــــــــى عنها القــــــــرآن الكريــــــــم، وليس 
معنــــــــى ذلك أن النزول داللة على هبوط 
من جهــــــــة مكانية عليا فوقيــــــــة، وإنما 
تشريف للجهة العليا التي هي مصدر 
التنزيــــــــل، مثلما هو الرأس في جســــــــم 
االنســــــــان، حيــــــــث أنه هو الجــــــــزء األهم 
وفيه يكمن العقــــــــل الذي هو لب الرأس 
 وهــــــــو موضع قيادة هذا االنســــــــان الى

رشده. 

والوحــــــــي لغة هــــــــو االعالم فــــــــي خفاء 
أي الطريقــــــــة الخفية فــــــــي االعالم وقد 
اطلق هذا اللفظ على الطريقة الخاصة 
ه تعالى برســــــــوله 

ّ
التي يتصــــــــل بها الل

(ص) نظــــــــرًا الــــــــى حقائقهــــــــا ودقتهــــــــا 
 وعدم تمكن اآلخرين من االحســــــــاس

بها. 
ولم يكن الوحي هــــــــو الطريقة الوحيدة 
التي تلقــــــــى بها خاتــــــــم االنبياء (ص) 
ــــــــه جــــــــل وعــــــــال، وإنما هي 

ّ
كلمــــــــات الل

ه 
ّ
الطريقة العامة التصــــــــال االنبياء بالل

 وتلقيهم للكتب الســــــــماوية منه تعالى،
ــــــــه بذلــــــــك رســــــــوله في 

ّ
كمــــــــا حــــــــدث الل

قولــــــــه عز وجــــــــل: انا اوحينــــــــا اليك كما 
اوحينــــــــا الى نــــــــوح والنبيني مــــــــن بعده 
واوحينــــــــا الــــــــى ابراهيــــــــم واســــــــماعيل 
واسحاق ويعقوب واالسباط وعيسى 
وســــــــليمان... ويونس وهارون   وايوب 

 الى آخر اآلية. 
ويبدو مــــــــن القرآن الكريــــــــم ان الوحي؛ 
ه 

ّ
هــــــــذا االتصال الغيبي الخفــــــــي بني الل

واصفيائــــــــه، لــــــــه صور ثــــــــالث احداها 
القــــــــاء املعنى في قلب النبي أو نفثه في 
روعه بصورة يشــــــــعر بأنــــــــه تلقاه من 
ه تعالــــــــى، والثانية تكليــــــــم النبي من 

ّ
الل

ه موســــــــى 
ّ
وراء حجاب، مثلما نادى الل

(ع) من الشــــــــجرة وما حولها وســــــــمع 
هو نداء رّبه، أما الثالثة فهي التي متى 
اطلقت انصرفت الى ما يفهمه املؤمن 
عادة من خالل لفظة االيحاء حني يلقي 
ه الى نبي من 

ّ
ملك الوحي املرسل من الل

االنبياء ما مطلوب القاؤه إليه، ســــــــواء 
 نــــــــزل عليه في صورة رجل ام صورته

املالئكّية.
وقد اشــــــــير الى هذه الصور الثالث في 
ه 

ّ
قوله تعالى «وما كان لبشر ان يكلمه الل

اال وحيًا او من وراء حجاب او يرســــــــل 
 فيوحي بإذنه ما يشاء إّنه علي

ً
رسوال

 

حكيم». 
وتــــــــدل الروايات علــــــــى ان الوحي الذي 
تلقى عــــــــن طريقــــــــة الرســــــــالة الخاتمة 
وآيات القرآن املجيد كان بتوسيط امللك 
ه 

ّ
في كثير من االحيــــــــان وبمخاطبة الل

تعالى لعبده ورسوله املصطفى (ص) 
من دون واســــــــطة فــــــــي بعض االحيان، 
وكان لهــــــــذه الصورة مــــــــن الوحي التي 
يســــــــتمع فيها النبي (ص) الى خطاب 
ه مــــــــن دون واســــــــطة أثرهــــــــا الكبير

ّ
الل

 

 عليه.
ففــــــــي الحديث ان االمام الصادق (ص) 
ســــــــئل عن الغشــــــــية التــــــــي كانت تأخذ 
النبي هل كانــــــــت عند هبوط جبرئيل؟ 
ه 

ّ
فقــــــــال: ال وانما ذلك عنــــــــد مخاطبة الل
عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة.

ملدينة الرباط خصوصيتها الذاتية في شــــــــهر 
رمضــــــــان، وتتمثــــــــل في املمازجة بــــــــني عادات 
املغاربــــــــة عامــــــــة؛ والســــــــبب أن أغلب ســــــــاكنة 
الربــــــــاط قدمــــــــوا من أقاليــــــــم اململكــــــــة املختلفة، 
 حاملــــــــني معهم عاداتهــــــــم وتقالديهم الخاصة
بهم. فضال عن الحياة العصرية التي ضربت 

أطناب املغرب.  
تعلن عادات رمضان عن نفســــــــها في أواخر 
شــــــــهر شــــــــعبان، وهو ما يســــــــّمى التحضير 
لرمضــــــــان، ويتم فــــــــي تلك األيام عمــــــــل الكثير 
من أصنــــــــاف الحلوايــــــــات والفطائــــــــر املغربية 
املشــــــــهورة في املنــــــــازل الرباطية، وال ســــــــيما 
فــــــــي املدينــــــــة العتيقة حيث تتموضع النســــــــاء 

فــــــــي املطبــــــــخ؛ لتحضير الشــــــــباكية والســــــــلو 
والفطائــــــــر والبريــــــــوات، وكل هــــــــذه األصنــــــــاف 
متداولــــــــة منــــــــذ أيــــــــام الفاطميــــــــني فــــــــي املغرب، 
وهــــــــي ذات طعم مرمــــــــوق، يســــــــتمد مقوماته 
 منهــــــــا، فضال عــــــــن تلك التــــــــي عبــــــــرت البحر

من األندلس.
فــــــــي النهــــــــار تشــــــــهد الربــــــــاط حركة واســــــــعة؛ 
نتيجــــــــة لطبيعة املدينــــــــة اإلدارية والتســــــــوقية، 
ويراقــــــــب الزائــــــــر للمدينــــــــة اســــــــتقرار أســــــــعار 
الســــــــلع واملنتجات الغذائية، ما خال األصناف 
ذات الطلب الشــــــــديد، وتتســــــــارع حركة سوق 
والبقالوة  والكنافــــــــة  والخضــــــــراوات،  األطعمة 
 والشــــــــباكية، التــــــــي تتســــــــاقط منهــــــــا قطــــــــرات

العسل. في الوقت التي تقل حركة بقية الساكنة 
 نتيجة مشقة الصوم، والسيما في فصل الصيف

الالهب.
وبعد أن يدّوي مدفع اإلفطار تحتشــــــــد األسرة 
حــــــــول املائدة املغربية، التــــــــي تعبت فيها رّبات 
البيوت لســــــــاعات طويلة، وأحيانا يجالســــــــهم 
بعــــــــض الضيــــــــوف، ويوصلــــــــون اإلفطــــــــار في 

حديث ال ينتهي.
واملعتــــــــاد أن يبدأ أهل الربــــــــاط إفطارهم بتمر 
ولــــــــنب اقتداء بالســــــــنة النبوية، ومــــــــن ثم تناول 

طبق من حساء الحريرة والحلوايات.
وبعد صــــــــالة العشــــــــاء تعاود األســــــــرة تناول 
الطعام من جديد، واملالحظ أنه يشق على رّبة 
األســــــــرة إعداد املائدة مرتني في 
فترة قصيرة، ولكنها في الوقت 
 نفسه تجد فيها فرصة لعرض

مهارتها.
فــــــــي مائدة العشــــــــاء  والســــــــيما 
التــــــــي تحفل بأصنــــــــاف األطعمة 
كالكسكســــــــي  الدســــــــمة، 
الحمــــــــر  واللحــــــــوم  والطواجــــــــني 
 والبيض؛ لتدل على غنى املطبخ

املغربي.
وتنفرد الرباط عن بقية األقاليم 
املغربيــــــــة بإقامة الــــــــدروس وبعد 
أن تنتهي الصالة في املســــــــاجد 
يتزاور الرباطيــــــــون فيما بينهم، 
ويلتقي قســــــــم آخر في األماكن 
متنــــــــزه  حيــــــــث  الســــــــياحية، 
 هرهورة ومنتجع شالة وقصبة
األوداية وصومعة حسان، فضال 
الســــــــاحلية األخرى  عن املناطق 
التي تمتد على طول األطلســــــــي 
غرب الربــــــــاط، وهــــــــو األمر الذي 
ألفناه مع األخوة املغاربة والجالية 
العراقية هناك، ويتسامر الجميع 
 في لياٍل تمتــــــــد أحيانا إلى وقت

السحر.
كذلــــــــك تنظــــــــم املدينــــــــة حمــــــــالت 
الفقيــــــــرة  األســــــــر  ملســــــــاعدة 
واملتعففــــــــة، فضــــــــال عن حمالت 
مســــــــاجد  فــــــــي  بالــــــــدم  التبــــــــرع 
بحــــــــال  استشــــــــعارا  الربــــــــاط، 
وتقربــــــــا  املحتاجــــــــني،  هــــــــؤالء 
 إلــــــــى البــــــــاري تعالى في شــــــــهره

 الكريم.  

في شــــــــهر رمضان، املبارك الذي ينقطع فيه املســــــــلم الصائم الى رّبه 
عائذا بحرمة هذا الشهر الكريم، طالبا الفوز برضا الله تعالى وعفوه، 
في شــــــــهر رمضان الكريم تتوارد األســــــــئلة في مــــــــا يتعلق بقضايا 
مختلف حولها بني املســــــــلمني، اختالفا ال يفسد في الود فيما بينهم 
قضيــــــــة، عندما ينظر اليه على أنه تعدد رؤيا ال تخدش في قدســــــــية 
الهــــــــدف من الصــــــــوم، وال تؤثر في نية الصوم املبنيــــــــة على طاعة الله 
تعالــــــــى، واالمتثال المره جــــــــل وعال، بل ان فــــــــي االختالف مصلحة، 
النه يعدد الســــــــبل الى الهدف الواحد، فيحرر املسلم من عسر الخيار 
الواحد، ويضعه في يســــــــر الخيارات املتعــــــــددة، املبرئة لذمته من هذه 

الفريضة الواجبة.
من االسئلة املتواردة في القضايا املختلف حولها سؤال السفر الذي 
يبيح للصائــــــــم االفطار، فقد اختلف الفقهاء في هل كون االفطار في 
الســــــــفر رخصة ام عزيمة، فذهب عموم فقهاء الشيعة وبعض السنة 
الــــــــى انه عزيمة، وهــــــــذا يعني ان االفطار واجب على املســــــــافر، وذهب 
معظم جمهور فقهاء الســــــــنة الى انه رخصة، وهذا يعني ان املســــــــلم 
 طرف ادلته على 

ّ
املســــــــافر مخّير بني الصوم واالفطار، وقد ساق كل

ما ذهب اليه، وهذا يعني ان الذي قال بأن افطار املســــــــافر عزيمة، انما 
اســــــــتند فيما ذهب اليه الى ادلة من الكتاب الكريم والســــــــنة الشريفة، 

وكذلك فعل من ذهب الى ان افطار املسافر رخصة.
وبمــــــــا ان الدين يقوم على مبدأ ال يمكن مخالفته، مفاده ان الله تعالى 
لم يفرض على عباده عبادته فحســــــــب، بل فرض عليهم ايضا كيفية 
العبادة، وهذه الكيفية اما ان تكون قد جاءت مبينة في القران الكريم، 
او بّينتها السنة الشريفة، فكان هم املسلم ان يعبد الله تعالى بالكيفية 
التي أمر بها، ســــــــواء كانت هذه الكيفية مبّينة في القرآن الكريم او ان 
بيانها قد جاء في ســــــــنة رســــــــول الله (ص). وعليه فالذي عليه العمل 
أن االفطار في الســــــــفر إن كان عزيمة او رخصة، وجاء ســــــــلوكه على 
وفق اعتقاده قد برأ ذمته ان شاء الله، فال الذي يقول بالعزيمة يخطئ 
الــــــــذي يقول بالرخصة، وال الذي يقــــــــول بالرخصة يخطئ الذي يقول 
بالعزيمــــــــة، الن كالهما، وعلى ما هو ظاهــــــــر، باحث عن الكيفية التي 
تجعلــــــــه ممتثال المر ربه، والله تعالى اعلــــــــم، وما هو خالف ذلك فهو 

ادعاء ال مرجح له.
لكن العقدة في الســــــــفر امللزم او املرخص باالفطار تكمن في املسافة، 
فالروايات في ما يتعلق بهذا االمر يمكن حصرها في ثالثة اتجاهات، 
األّول هــــــــو التحديد باملســــــــافة، وتقدر بخمســــــــة واربعــــــــني كيلومترا 
ذهابا وايابا عند الشــــــــيعة، وثمانني كيلومترا عند السنة، والثاني هو 
التحديد بالزمن، ويقدر ببياض يوم، اي تكون مدة السفر مقدار نهار 
او ليل، ولنقل نصف يوم، اي اثنتي عشــــــــرة ساعة، والثالث بهما معا، 
اي باملسافة والزمن، وعندما نتوقف عند التحديد باملسافة والزمان، 
نجــــــــد ان التوضيــــــــح الذي ينبني عليــــــــه التحديد، يقــــــــوم على ان قطع 
مســــــــافة ثمانية فراسخ تستغرق بياض يوم، اي من شروق الشمس 
الى غروبها، فيبدو ان املقصود من السفر الذي يلزم الصائم او يبيح 
له االفطار، هو ليس قطع مســــــــافة مقدرة بثمانية فراســــــــخ، وانما هو 
الترحــــــــال مدة تقدر ببياض نهار، ربما يعني طــــــــوال النهار، او طوال 

الليل، او نصف يوم، اي اثنتي عشرة ساعة على اقل تقدير.

الصــــــــوم ليس عادة مــــــــن العادات، أو أمــــــــرًا رأيت النــــــــاس عاكفني عليه 
فتابعتهــــــــم فيه، بل إنه عبادة جليلة ُرتب عليهــــــــا أعظم الثواب، وأّدخر 
اللــــــــه لصاحبــــــــه أجــــــــره حني يلقــــــــاه في ســــــــاعة يعرف عندهــــــــا مقدار 
الحســــــــنات، فــــــــال عجب مــــــــن أن يفرح املؤمــــــــن ببلوغه، وال نســــــــتغرب 
فيه اجتهــــــــاد املجتهدين، فقد علم هؤالء قدر هذه املناســــــــبة، وأدركوا 
ا كان شــــــــهر رمضــــــــان عزيزا فال بّد 

ّ
قيمة تلك الليالي والســــــــاعات. ومل

من توضيح ســــــــبب هذا االحتفاء واالعتــــــــزاز من خالل بعض البرامج 
العبادية التي منها؛ تالوة القرآن، ففيه الشــــــــفاء وطريق كســــــــب رحمة 
املولــــــــى عز وجل، فهل تعلــــــــم أن الجزء الواحد مــــــــن القرآن يضم نحو 
ســــــــبعة آالف حرف والحرف بعشر حســــــــنات، أي أننا نكسب بتالوة 
جزء من القرآن ســــــــبعني ألف حســــــــنة والله يضاعف ملن يشاء، نقرؤه 
في أقل من ســــــــاعة. ومــــــــع ذلك، فقلوبنــــــــا تحتاج للوقــــــــوف مع اآليات، 
ر بخطــــــــاب الله، وعنــــــــد ورود صفاته 

ّ
فأثنــــــــاء التــــــــالوة للتدّبــــــــر والتفك

 عــــــــز وجل وعند ذكــــــــر الجنة والنار وعنــــــــد كل آية، ففي هــــــــذا النجاة. 
أما جلوسنا بعد صالة الفجر ألداء صالة ركعتني تطوعا ففيه خيرات، 
وصالحات باقيات، فكم فيه من اتباع لهدي املصطفى (ص) وذكر الله، 
وكم فيه من اغتنام لهذا الوقت النفيس خاصة مع بزوغ ضوء الصباح 
فيما تســــــــجل املالئكة حسنات املسبحني في تلك الساعة. وما أحسن 
ما نفعل بأن نبكر للصالة.. كل الصلوات.. وقد جاءت الســــــــنة النبوية 
املطّهرة في الترغيب فيها حتى جعلها النبي (ص) مما يتنافس عليه 
املتنافسون. وكذلك بعد االفطار والتفّرغ للعبادة في الليل فكم تسعد 
محاريب املســــــــلمني بســــــــماع آيات الله وكم يفــــــــرح املؤمنون وقد وقف 
فر له ماتقدم 

ُ
النــــــــاس للعبادة. فمــــــــن قام رمضان إيمانًا واحتســــــــابًا غ

مــــــــن ذنبه، وتتحرك القلوب مــــــــع كل آية تتلى وركعة تكتب، لتكون هذه 
الصالة ســــــــبيال للقدوم على اللــــــــه.. وعجلت إليك رب لترضى.  وهناك 
ساعة ال ينبغي التفريط فيها وهي ما قبل اإلفطار فهي ساعة مباركة 
 فطر عتقاء 

ّ
ــــــــر بها النبي (ص) بأنها ساعة إجابة، وأن لله عند كل

ّ
بش

من النار. وكذلك هناك ســــــــاعة الســــــــحر ففيها يســــــــتعرض الله تعالى 
حاجــــــــات عبــــــــاده، فيغفر لهم ويقضــــــــي حاجاتهم ويفــــــــرج همومهم، 
 فكيف ال نحرص على تلك الســــــــاعات وفيهــــــــا هذا الخير وذاك العطاء.
واذا تمكــــــــن االنســــــــان مــــــــن تجديــــــــد العهــــــــد مــــــــع رحمــــــــه وقرابتــــــــه 
أنــــــــواع  بجميــــــــع  إليهــــــــم  واإلحســــــــان  وزيارتهــــــــم  بصلتهــــــــم 
اإلحســــــــان، فيكــــــــون الفضــــــــل فيــــــــه لشــــــــهر رمضــــــــان ليذكــــــــره بهم، 
اإلحســــــــان. أنــــــــواع  بجميــــــــع  ليتعاهدهــــــــم  املوســــــــم  هــــــــذا   فيحضــــــــر 
كمــــــــا أن هذا الشــــــــهر الفضيل فرصــــــــة للدعوة، فالنفــــــــوس فيه مقبلة 
 همة تبليــــــــغ الناس بالتوجه 

ّ
واألفئــــــــدة إلى ربهــــــــا متوجهة، فلم يبق إال

لله تعالى لكي تحيا هذه األيام باملنفعة عبر كلمة من مســــــــتمع لنشر 
الخير، فمن دل على هدى فله أجر من تبعه. وينبغي في هذا الشــــــــهر 
تطهيــــــــرت القلوب وهجرة الخصومــــــــات ألن رمضان فرصة إلصالح 
ما بني املتخاصمني ولو برســــــــالة أو بزيارة فمن اليقني املطلق أن هذه 
 املبادرات لها أثر على القلب فهو ســــــــبب راحته والعيش الحياة الطيبة.
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مشّية الصبي 
املدّجج بدرهم! 

التالي تسللت  الــيــوم  فــي ظهيرة   
املــوازي  العزيزية  شــارع  مخترقًا 
لــشــارع (الـــوطـــن) ســاعــيــًا أقصى 
الدرهم  ذلــك  للقبض على  جهدي 
الــــراقــــد فــــي أعـــمـــق أعــــمــــاق جــيــب 
دشــداشــتــي مــحــاذرًا أن يتدحرج 

أو يرّن أو يضيع.
كـــانـــت رحـــلـــة الــــوصــــول إلــــى دار 
الـــســـيـــنـــمـــا أشــــبــــه بـــحـــلـــم وكـــانـــت 
مــشــيــتــي ال تــخــلــو مـــن الــتــبــخــتــر 

والزهو. 
تـــذكـــرتـــي  أقــــطــــع  أمــــــل أن  وكــــلــــي 
لــــيــــحــــتــــويــــنــــي ظـــــــــالم الـــســـيـــنـــمـــا 
فأستحم بــدوش فضي منسكب 

من غرفة العرض! 
   مــــا عـــلـــق فــــي ذهـــــن صـــبـــي لــم 
يتعد الثانية عشرة من العمر، من 
فــيــلــم مــضــى عــلــى وصــولــه لــدور 
السينما العاملية عقود من الزمن، 
لـــم يــكــن ســـوى الــنــهــايــة الــدرامــيــة 

لفيلم (مشية املسلح). 

نعم لقد رسخت تلك املشاهد النهائية 
في ذاكرتي. ولعل السبب يرجع إلى 
كارسون فيل  الفيلم  مخرج  اعتماد 
Phil Carlson)  في اللقطة الختامية 
close-)  الــتــي جــــاءت كــبــيــرة جــــدا
up)  لـــالبـــن وهــــو يــســقــط صــريــعــا 
ثــّم يقترب من  أبــيــه، ومــن  بمسدس 
جــســده املــســجــى واضــعــًا رأســـه في 
األب  على  تنقذف  حــني  فــي  حضنه 
القتيل  ثالثة ظالل لفرسان  واالبــن 
يبدو أنهم كانوا من أهل تلك املدينة 

الشاب  عنف  الــتــي صدمها   الــوادعــة 
وتمّرده. 

تــلــك الــلــقــطــة بقيت حــيــة فــي الــذاكــرة 
فــي الــوقــت الــذي ضــاع عــنــوان الفيلم 
الذي ال شك انه قد استبدل من قبل 
موزعي األفــالم لدينا من اجل جذب 
أكـــبـــر عــــدد مـــن املـــشـــاهـــديـــن، مثلما 
الفيلم  ذلــك  تفاصيل  جــل  انطمست 

الدرامي. 
للسينما  بــالــنــســبــة  املــــعــــروف  ومــــن 
األمــيــركــيــة أن مــخــرجــيــهــا يــمــيــلــون 

الســـتـــخـــدام لــقــطــات (الـــكـــلـــوز- اب)، 
وقــتــذاك قد  الغضة  ذاكــرتــي  ان  كما 
(الــقــاســي)  بـــصـــورة األب  تــكــّدســت 
الــــذي كـــان يــرفــض فــكــرة تسكعات 
انــه ذهــب للسينما في  ابنه ولــو علم 
ضربًا  ألشبعه  القفرة  الظهيرة  تلك 

وتقريعًا.!
الــفــيــلــم مــن بــطــولــة املــمــثــل األمــيــركــي 
البارع فان هيلفن، وجسد تاب هنتر 
شخصية االبن املتمّرد، فيما أخرجه 

فيل كار.

"لكي ال تتوقف الحياة. دعونا نضبط إيقاعها 
بهذه  مــلــّونــة"،  سينمائية  بعيون  اليها  وننظر 
الروح األريحية املتفائلة علقت طالبة السينما 
 بــمــبــادرة "أفــالمــنــا"، 

ً
روديــنــا بــتــرونــي مــرحــبــة

ــثــقــافــيــة "بـــيـــروت  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــجــمــعــيــة ال
أفـــــالٍم سينمائية  بــعــرض  ــلــت 

ّ
تــمــث ســــي"  دي 

أبــواب  طرقت  متنّوعة،  وسائط  عبر  مدروسة 
الصحية  األوضــاع  اضطرتهم  ممن  الكثيرين 
البيتي  العزل  حيث  منازلهم  ملالزمة  القاهرة، 
ي وبــاء كورونا (كوفيد 

ّ
القسري بسبب تفش

- 19)، وهـــي تــهــدف إلشـــاعـــة مــنــاخ الــتــحــدي 
الكئيب..   الحياتي  السائد  وجــه  فــي   والــتــفــاؤل 
ومــن ثــّم اشتغال ينبعث من رحــم راهــن قاتم 
ــيــة، ال  ومــنــغــلــق، يــســعــى لـــرســـم مــنــاعــة جــمــال
على  ونفسيًا  اجتماعيا  بتأثيرها  يستهان 
الــجــمــهــور، والــــخــــروج بـــه مـــن ربــقــة الــنــكــوص 
واالنـــعـــزال مــن خـــالل االنــفــتــاح عــلــى أفـــق من 
في  الحاضرة  الكآبة  نمطية  وكسر  التأمالت 

هذه الظروف.. 
السينمائي ملحم بو صعب قال لـ (الصباح): 

"ال يــمــكــن االســـتـــســـالم لـــوطـــأة األزمــــــات ومــا 
أن  يمكن  تــداعــيــات سلبية  مــن  عليه  تــنــطــوي 
النفسية  الصحة  على  القاتمة  بظاللها  تلقي 
أكثر  اليوم في  البشرية  تعيشه  والبدنية. وما 
مــن 180 دولــــة مــن حــالــة تــرقــب وقــلــق شديد 
جــراء تفشي وبــاء كــورونــا أمــر بالغ الخطورة 
مــالــم يــصــر الــــى كــســر رتـــابـــة وكـــآبـــة الــوضــع 
الجمال  يمكن نشره من مساحات  ما  بنشر 
والـــتـــفـــاؤل هـــو مــســألــة غــايــة فـــي األهــمــيــة، بل 
وتــنــدرج فــي خــانــة الــعــالج األكــيــد بــل والوقاية 
والــتــصــدي ملــكــامــن الــفــايــروس"، ويــضــيــف بو 
صعب: "والسينما تمتلك فضاًء واسعًا يضج 
بــالــحــيــويــة والــجــمــال ومـــن ثـــّم نستطيع ومــن 
خالل الطرق غير التقليدية باستخدام تقنيات 
النت الحديثة من الوصول للماليني من الناس 
الـــذيـــن يـــالزمـــون مــنــازلــهــم فـــي ظـــل األوضــــاع 
الصحية الراهنة والسعي لبعث روح الطمأنينة 
واالرتياح في نفوسهم لنسهم بأدواتنا امللونة 

القلق والخوف وهم يتابعون  بتحجيم عوامل 
الــجــارف مــن أخــبــار اإلصــابــات  يوميا السيل 
الذي  الخطير  الفايروس  والوفيات بسبب هذا 
 الحياة في مختلف جوانبها..  هي دعوة 

ّ
شل

لـــالنـــخـــراط بــالــحــيــاة ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي من 
داخل املنزل حيث يتواجد الجميع تحت العزلة 

القسرية"
إذن تــســعــى مـــبـــادرة "أفــالمــنــا" الـــى الــوصــول 
الــى (املــنــعــزلــني) قــســرًا فــي مــنــازلــهــم، فــي هذه 
األوقات العصيبة واملعقدة واالستثنائية "التي 
يعيشها لبنان والعالم أجمع وغير خاف على 
الجميع ما يعانيه اللبناني أساسا من ظروف 
حياتية ضاغطة جاءت كورونا لتصب زيتها 
اللعني فوق نــاره لتزيدها التهابا وحــّدة، وهنا 
مائدة  لتقدم  (أفــالمــنــا)،  مــبــادرة  أهمية  تكمن 
والروائية  الوثائقية  باألفالم  سينمائية عامرة 
تقدمه  مــا  اختيارها  فــي  روعــي  التي  العربية، 
من توليفة رصينة من اإلمتاع والفائدة، لتكون 
ف من وطأة التحّدي 

ِّ
العامل الجمالي الذي يخف

وثقل املواجهة وتحول دون مداهمة اإلحساس 
الــكــارثــي لــلــجــائــحــة لــيــجــهــز عــلــى خـــط الــدفــاع 

النفسي (ال سمح الله). 
أما الدكتورة هيفاء عالمة املختصة باألمراض 
النفسية فأكدت لـ "الصباح": "ال شك أّن ملثل هذه 
األثــر في تعزيز وتقوية جهاز  أبلغ  املــبــادرات 
واملتأزمة..  العصيبة  االوقـــات  هــذه  في  املناعة 
للحالة النفسية دور كبير في نجاعة التصدي 
 عن بعده 

ً
ملخاطر هذا الوباء الذي تسبب فضال

العضوي الخطر بالكثير من األزمات النفسية 
الـــحـــادة املــجــتــمــعــات الــتــي فــوجــئــت بــتــداعــيــات 
هـــذا الـــفـــايـــروس.. والــجــمــيــل فــي هـــذه املــبــادرة 
والتفاؤل  لألمل  املشع  الجانب  اشتغالها على 
التي تسعى  السينمائية  األشــرطــة  مــن خــالل 
لجعل اإلنسان (املحصور) بني جدران منزله 
ينفتح على مساحات أكبر يعيشها وهو في 
ـ رغم  الــقــادرة  بيته من خــالل جمال السينما 
الــحــيــاة وتفاصيلها،  ينتاب  الـــذي  واملــلــل  األلـــم 
ع 

ّ
والتمت والتواصل  الحيوية  عوامل  بعث  على 

عــرٌب  شــبــاٌب  يصنعها  سينمائية،  بحكايات 
ناسها ومساراتهم، من  انفعاالت  مستلة من 

عيٍش وتجارب واحتقانات".
هــذا وقــد روعــي فــي اختيار األفـــالم انتماؤها 
والتجريبي،  كالوثائقي  مختلفة،  أنــمــاٍط  إلــى 
إزاء  وانــفــعــاالتــهــم  مخرجيها  رؤى  مــجــّســدة 
مسائل وأسئلة وتفاصيل كثيرة في هذا العالم 
الذي بات يئن اليوم جراء جائحة كورونا، وهنا 
د أال عالج لهذا 

ّ
ترسم السينما بارقة ملّونة تؤك

وبــروح  بالجمال   
ّ

إال الكبيرين  والقبح  الخراب 
إنسانية مترعة باألمل والتحدي، وضمت باقة 
االفــــالم املــقــدمــة؛ األفــــالم اآلتــيــة مــع ترجمتها 

انجليزية: 
 - (لبنان  الهبر  لسيمون  بالضيعة"  "سمعان 
2008)، و"شهيد" ملازن خالد (لبنان - 2017)، 
و"وجه أ / وجه ب" لربيع مرّوة (لبنان - 2002)، 
"قبل ما أنسى" ملريم مكيوي (مصر- 2018) 

وغيرها.

يــذكــرنــا فــيــلــم (1917) بــتــلــك األعـــمـــال االنــجــلــيــزيــة 
الكالسيكية بشيء كثير من دقة في الصناعة ما 
تشّدنا  التي  االعمال  تلك  بحق،  فنية  تحفة  يجعله 
ــــى حتى  فــيــهــا حــركــة الــكــامــيــرا مــنــذ الــلــقــطــات األول

املشهد األخير.
ولــعــل الـــهـــدوء الــعــالــي والـــحـــوار الــفــذ الــــذي اشــتــرك 
املــــخــــرج ســـــام مـــيـــنـــديـــس فــــي كـــتـــابـــتـــه مــــع كــاتــبــة 
السيناريو كريستي ويلسون كارنيس يجعل من 
 يمنح انتباهه لكل كلمة في 

ّ
الصعب على املشاهد أال

حوارات الفيلم، ذلك الحوار الذي تشغله االستعارات 
والرموز املسيحية والتاريخية والدينية واالدبية، بل 
إن كل ما في الفيلم يحمل رمزية عالية حتى حركة 
 ودورانــــًا خــالل بناء تلك 

ً
الكاميرا صــعــودًا ونـــزوال

املشاهد املذهلة.
يعمد مينديس الى أن ينسينا في أحيان كثيرة أن 
الفيلم يــصــّور الــحــرب، وذلــك مــن خــالل االنتقاالت 
ما  إلى  فيها  يأخذنا  التي  الرمزية  والعوالم  الهادئة 

يشبه الفيلم داخل الفيلم على غرار صناعة املسرح، 
وتجسيد املشاهد املسرحية داخل املسرحية األم، 
التقديم  يتبنى  كــامــال  الفيلم  إن  نــقــول  أن  ويمكن 
، ويهيئ املشاهد لتلقيه واستقباله 

ً
املسرحي أصال

بطريقة سلسة كأّنه صار جزءًا منهًا، اذ تتصاعد 
 أن نــتــمــاثــل مع 

ّ
األحــــــداث فـــال نــتــمــالــك أنــفــســنــا إال

الــبــطــل، ونــجــد أنفسنا فــي األحــــداث مــحــاولــني دفع 
الــى تفاديها من دون جــدوى، ولعل من تلك  البطل 
الوصول  الــقــول، مشهد  هــذا  تجسد  التي  املشاهد 
الى مدينة أكوست (مدينة صغيرة شمالي فرنسا) 
والكنيسة املحاطة باللهب، اذ ال رؤية وال نجاة في 
 في الصليب الشاخص أمام البطل والذي 

ّ
األفق إال

 يحيلنا إلــى جحيم دانــتــي وعــذابــات ابــطــال مسرح 
شكسبير. 

هذه الصورة تعود الى ثقافة كتابات ما بعد الحرب 
الســيــمــا بــعــد نــشــر قــصــائــد الــشــعــراء الــجــنــود في 
فيها  عبروا  والتي  املاضي  القرن  من  العشرينيات 
عـــن نــهــايــة أدب تــمــجــيــد الـــحـــرب وعـــــرض صـــورة 
الحرب  نفق  يدخل  الــذي  /الضحية/القاتل  الجندي 
 
ً
ـــى جــحــيــم الـــعـــذاب األبـــــدي حــامــال  ال

ّ
وال يــخــرج إال

الجحيم  لــم ولــن تخرج مــن ذلــك  التي  الحقيقة   معه 
أبدا.  

ال يتركنا املــخــرج مــن دون تــقــديــم صـــورة الــحــرب 
الــســواتــر حتى  مــن هيمنة مشاهد  ابــتــداًء  العظمى 
الــذي ال مفَر من محاربته  املتوحش  العدو  صــورة 
وقتله للنجاة، وصورة الجندي البريطاني الذي يتوق 
قلبه إلى العودة الى الديار نظرة وتصويرًا وحوارًا، 
وطبعا ال يفوت االشارة الى بريطانيا اإلمبراطورية 
اإلمبريالية التي ال تغيب عنها الشمس في حضور 
 الـــجـــنـــدي الـــهـــنـــدي الــــــذي يـــبـــدو ربـــمـــا مــقــحــمــًا فــي 

الفيلم. 
ــبــوابــات فــي توظيفها مــن قبل  ولـــم تــغــب رمـــزّيـــة ال
الذي  الوقت  ففي  كبيرة،  رمزية  فللبوابات  املخرج، 
الى  األمــر  به  ينتهي  النجاة،  بــاب  البطل  فيه  يظنها 
 مــن خــالل 

ّ
جــحــيــم آخــــر، وال يــمــكــن لــه االفــــالت إال

الـــســـقـــوط فـــي الــنــهــر فـــي مــشــهــد يـــذكـــرنـــا بــفــكــرة 
التطهير في املسيحية او التخلص من املالئكية التي 
تحيل  رسالة  من  يحمله  بما  الجندي  كتفي  تثقل 
املــشــاهــد مــبــاشــرة الــى فــكــرة الــنــبــّوة، ولــكــن املخرج 
الجندي  يقود  الــذي  الحمل  أّنــهــا  على  يقدمها  هنا 
يدفعه  الــذي  الباهظ  الثمن  برغم  النجاة  الــى   أخــيــرًا 

لقاءه.
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توفي املخرج والرسام األميركي جني ديتش، عن عمر ناهز 95 عاما 
جنة  تــرك  أن  منذ  وعشقها،  أحبها  التي  التشيكية،  بــراغ  مدينة  فــي 
رئوي  بالتهاب  الجيش إلصابته  من  تسريحه  بعد  الــواعــدة،  أميركا 
حاد حيث كان يعمل رساما، ليبدأ رحلة حافلة باإلنجازات في عالم 
الرسوم املتحركة الساحر، منذ منتصف خمسينيات القرن املاضي، 
الشخصيات  عــشــرات  ابتكر  املــاضــي،  قبل  الخميس  مساء  وانتهت 
وأخــرج أفالما كارتونية وأخــرى إعالنية، وهو فضال عن ذلك مغنٍّ 
موهوب وممثل كوميدي، ومن أشهر أعماله املبكرة، 
فيلم الكارتون القصير "مونرو"، الذي فاز بأوسكار 
أفضل فيلم قصير عام 1961، ويحكي  قصة طفل 
للجيش،  لالنضمام  الخطأ  عــن طريق  اخــتــيــاره  تــم 
فيه واضحا وقويا ومختزال، واسهم  أسلوبه  وبــدا 
في إخراج 13 حلقة من سلسلة "توم وجيري"، التي 
والكبار  األطفال  وأحبها  واالبتسامة  املــرح  أشاعت 
فـــي الـــعـــالـــم، وعـــلـــى الــعــكــس مــمــا ورد فـــي وســائــل 
االعـــالم ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فديتش لم 
يبتكر شخصيتي القط األزرق توم والفارة اللعوب، 
انما أخرج 13 حلقة من سلسلة طويلة بلغ عددها 
300 فيلم على مدى 60 عاما، هاتان الشخصيتان 
أوجدهما  األميركي جوزيف باربيرا بالتعاون مع 

ويليام هانا الذي كان شريكا له عام 1937.  
على الــرغــم مــن أن ديــتــش املــولــود فــي الــعــام 1924 
عاش حياته مثلما يريد، وكاد   "يتناوش" القرن من 
الزمان، اال ان موته لم يمر عابرا، اذ ضجت وسائل 
االتـــصـــال بــنــبــأ رحــيــلــه، وأّبـــنـــه املـــاليـــني مـــن الــنــاس 
ــعــاديــني، مــن خـــالل الــصــفــحــات الـــزرقـــاء وتــويــتــر"  ال
بــكــلــمــات مفعمة بــاالمــتــنــان والـــعـــرفـــان، ألّنــــه أشــاع 
االبتسامة والسعادة أليام طفولتهم، فكتب أحدهم 
يقول: "شكرا ألّنك أسعدتني" وغّرد آخر: "ما زالت 
السبانغ أكلتي املفضلة ونقلتها ألطفالي"، ونقل لي 
صديق يعمل مهندسا نفطيا، أنه وجد حال عبقريا 
لــنــوبــات الــكــآبــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا، بــعــد يـــوم عمل 
شاق، فما عليه سوى ان يتوحد مع مطاردات "توم 
وجيري"، التي احتفظ بعدد من حلقاتها في هاتفه النقال، ليدخل في 
نوبة ضحك "تغسل روحه"، مثلما يقول ليعود الى يومياته منتعشا 

باسما.
قدم مخرج "بباي" أكثر من 35 فيلما كارتونيا حقق شهرة واسعة 
و   ،(1961) املتغيرة"  "القطط  أشهرها:  لألوسكار:  بعضها  وترشح 
"لألسفل والنزهة" (1961)، "شرائح اللحم الثملة" (1961)، و "اللصوص 
"يــوم اميلي األول في املدرسة" (2006)،  فضال  الثالثة" (1972)، و 
وهما:  لــألوســكــار،  وترشحا   ،1964 الــعــام  فــي  انتجهما  فيلمني  عــن 
"كيف تتجنب الصدفة"، والثاني "هذا هو نودينك" ، لكن أكثر أفالمه 
التي حازت شهرة عندنا وتابعناها بشغف، هي سلسلة الخصمني 
اللدودين توم وجيري، السيما مقالب الفارة البنية والصغيرة فائقة 
للكلب  او  الرهيبة  تــوم  للسيدة  متلبسا  تقدمه  الـــذي  جــيــري،  الــذكــاء 
الكسول سبايك، ومن وجهة نظر علماء نفس، تصدوا لظاهرة االقبال 
على مشاهدة توم وجيري من الصغار والكبار، منذ ستني عاما وما 
زالت، الى: "ان الصراع بني توم وجيري يجد فيه املشاهدون جزءا من 
صراعاتهم الحقيقية، فهم يشعرون بنشوة ملا يجدونه من تبسيط  
استمراريته  يــريــدون  ما  وغالبا  مــرح،  وبشكل  الداخلية  للصراعات 
وعدم حسمه لتوم، أو جيري، وهذا وحده  يجعلهم مستمتعني، وكل 

هذا ال يحصل، لوال تقانة العمل واملوسيقى ومهارة صّناع الفيلم". 

{ }



ومــــدونــــاتــــه مــــا يــــعــــزز مــعــرفــتــنــا بــعــدم 
االصطالح له، وقد يدعي البعض(مبالغا) 
الــنــقــدي، مــع علمنا أن  وجـــوده وشيوعه 
جــيــرالــد بــرنــس قــد ذكـــر فــي كتابه(علم 
الـــــســـــرد الـــشـــكـــل والــــوظــــيــــفــــة)(الــــســــرد 
ــــســــرد  ــــــى (ال ــــــرجــــــم إل

ُ
االفـــــتـــــراضـــــي) وت

ويعني  التنبؤي)،  (الــســرد  أو  املفترض) 
بــه الــســرد املــرتــبــط بــالــزمــن االســتــبــاقــي 
أواالســــتــــشــــرافــــي(املــــســــتــــقــــبــــلــــي)لــــكــــون 
السارد أو الراوي يفترض أو يستشرف، 
مــاســيــحــدث ضــمــن اطــــار زمــنــي لــم يقع 
بــعــد، وطـــرح (بــرنــس) هــذا غير مــا نريد 
تبيينه والكشف عما يزيل االلتباس فيه. 
بال شك في أن السرد االفتراضي مرتبط 
بـــالـــواقـــع االفـــتـــراضـــي املــنــبــلــج عـــن ثـــورة 
 (social media) االتصاالت واملعلومات
أوامليديا عبرمواقع التواصل االجتماعي 
املعروفة، ومع ما أحدثه الواقع االفتراضي 
والحياتي،  الثقافي  وعينا  تغييرفي  من 
وما جــّره من تحوالت في رؤانــا و سعة 
أفـــقـــنـــا، مـــن خــــالل اســتــعــمــالــنــا الــشــبــكــة 
في  أصبحنا  حتى  ــنــت)،  (ال العنكبوتية 
تقّبل لهذا الواقع وتفاعل معه، على الرغم 
مـــن عــــدم دقـــتـــه – فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة – 
التأثير  بــدا  و  و منطقيا وواقعيا،  عقليا 
إلى  الــدخــول  فــي  االلكتروني يأخذ مــداه 
التفاعلي منه مرتكزا على  األدب، فظهر 
الحاسوب في صياغته ، ومن ثم الشعر 
التفاعلي أوالرقمي، والرواية حني تتحول 
مــن معطى ورقـــي إلــى قـــراءة رقــمــيــة، أي 
تتحول من صيغة ورقية مألوفة طباعيا 
إلى صيغة تقرأ عن طريق وسيط رقمي 

هو الحاسوب.
ومـــــع هـــــذا فــلــيــس مــــن وكــــدنــــا الــحــديــث 
عــن الــواقــع االفــتــراضــي (وقـــد استوفته 
ما  بــل  بــه)  املعنية  والـــدراســـات  الكتابات 
االفتراضي)  (الــســرد  ارتــبــاط  يهمنا هو 
به، هذا املسمى الذي نبحث له عن مفهوم 
ونتوخى الوقوف على حدوده وعناصره، 
فربما سيصبح يوما مصطلحا سرديا 
 عما تحته بوضوح، ويجد 

ّ
بعد أن يشف

ــــدارســــني واســــتــــقــــرارا في  قـــبـــوال عــنــد ال
الداللة.

االفــتــراضــي  لــلــســرد  أن  الــقــول  ويمكننا 
وجهني يحددان مفهومه، األول: أن يقوم 

الروائي باتخاذ العالم االفتراضي (عالم 
االتــــصــــاالت و الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي)

جزءا من حركة السرد بجعل الساردين 
املشاركني يتواصلون عبر(الفيس بوك)

أو(االنستغرام)– باختصار  أو(التويتر) 
توظيف النت– في حركة السرد ونموه، 
بـــحـــيـــث يــــكــــون تــــواصــــل الــشــخــصــيــات 
ويكون  االتصاالت،  عبر شبكة  الروائية 
ـــــحـــــوار بـــيـــنـــهـــم مـــــن خــــــالل الـــرســـائـــل  ال
(املــســجــات)، أو اســتــخــدام الــصــور،وقــد 
يغيب الزمن و طبيعة املكان و ربما حتى 
الوصف السردي لكون الحوار التفاعلي 
هــــو املـــهـــيـــمـــن، كـــمـــا اليــمــكــنــنــا تــحــديــد 
يطرحونه  بما  إال  الشخصيات  مــالمــح 
يكون  وقــد  بــه،  أنفسهم ويتحدثون  عــن 

مايقال غير مقنع وغير واضح املعالم.
هـــذه  مـــــن  االفـــــتـــــراضـــــي  فــــالــــســــرد  إذن 
الـــنـــاحـــيـــة مـــتـــأثـــر بـــشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
وفــاعــلــيــتــهــا الـــحـــيـــاتـــيـــة، وربــــمــــا ســمــّي 
العنكبوتية  بالشبكة  القترانه  افتراضيا 
مـــن حــيــث اخــتــراقــهــا لـــه و تــدخــلــهــا في 
ومغيرة  عناصره،  من  كواحد  صناعته 

لنمط الــســرد االعــتــيــادي املــألــوف، وهــذا 
يــعــنــي أن الــــســــرد االفــــتــــراضــــي  يــبــقــى 
مرتبطا بالواقع االفتراضي الذي خلقته 
وغيرت  التواصلية  املعلوماتية  الشبكة 
بعض ســمــات الــســرد املــعــروفــة، بعد أن 
االفتراضي  الواقع  آليات  بعض  تداخلت 
فيه وشكلت جــزءا منه، ومــن ذلــك روايــة 
(املــــدونــــة الــرقــمــيــة" حـــب هــــذا الــعــصــر") 
للروائي العراقي حنون مجيد، التي بناها 
عــلــى مــــادة الـــقـــرص (CD) الــــذي وجـــده 
املتنبي،  شـــارع  فــي  االرض  على  مرميا 
إثنني تشكلت  و يحمل حكاية حب بني 
رواية  ومثلها  االلكتروني،  التراسل  عبر 
فادي  االردنــي  افتراضية)للروائي  (أنثى 
املــــــواج الــخــضــيــر، لــيــجــمــع بـــني الــواقــعــي 
التي  الشخصية  بالعالقة  واالفــتــراضــي 

تجسدت عبر الشاشة الزرقاء.
امـــا الــوجــه الــثــانــي لــلــســرد االفــتــراضــي– 
مـــازال مسمى- فيعد األخــطــر في  وهــو 
نمط سياقاته لكونه يطرح العمل الروائي 
بصيغة مخالفة تماما للمألوف، إذ صار 
ـــرقـــمـــي) وســيــلــة  الـــفـــضـــاء الــتــفــاعــلــي (ال

يقوم  الــروائــي، حيث  السرد  من وسائل 
الــــروائــــي بــنــشــر جــــزء مـــن روايـــتـــه على 
أحـــد مــواقــع الــتــواصــل مــبــاشــرة ويتلقى 
والــحــوارات  حولها  اآلراء  املشاركني  مــن 
عـــنـــهـــا، ومـــــن خـــــالل الـــتـــفـــاعـــل يــكــتــســب 
أفــكــارا جــديــدة تسهم فــي تطوير وجهة 
النظر عنده، وقد تغير مجرى األحــداث، 
الــرؤيــة  وبـــازديـــاد عــدد املتفاعلني تــكــون 
الــذي  الـــســـارد  أو  الـــروائـــي  لـــدى  مختلفة 
التي  النهاية  أوجــده، وهــو بذلك قد يغّير 
رسمها لشخصياته أو يغير من أساليب 
إلى تفاعل املشاركني،  حركتها استنادا 
فقد أسهمت الشبكة في "ظهور أشكال 
ــلــكــتــابــة تــتــيــح بــشــكــل خـــاص  جــــديــــدة ل
مساهمة العديد من (األدبــاء) في تأليف 
يتلقاه كــل واحـــد منهم،  الــنــص نفسه – 
يــبــدلــه ، ويــتــابــعــه"، ولــنــا أن نمثل بــروايــة 
الــكــاتــب املــغــربــي (عــبــد الــواحــد استيتو) 
املعنونة بـ (زهراليزا أو على بعد مليمتر 
ـــــروايـــــة الـــتـــي أطــلــق  واحــــــد فــــقــــط)هــــذه ال
الفيسبوكية  ـــروايـــة  ال صــاحــبــهــا  عــلــيــهــا 
بــــوك، إذ نشر  الــفــيــس  ألنـــه كتبها عــلــى 
ــى آراء الــقــراء 

ّ
جــــزءا مــنــهــا عــلــيــه ثـــم تــلــق

وتــفــاعــلــهــم مــع الــنــص املــنــشــور فــواصــل 
عبرحوار  روايــتــه  اكتملت  حتى  كتابته 
فــريــدة جمعت  تجربة  فــي  فاعل  متدفق 
النص، وإن كان  القارئ النتاج  املؤلف و 
هــذا االنــتــاج مجزأ على مــراحــل، وأخيرا 
فــي تحول  عــن مطمحنا  نتساءل  أن  لنا 
السرد االفتراضي إلى مصطلح يتداوله 
بـ  مرتهن  ذلــك  ولعل  الــســرديــون؟  النقاد 
هــل الــواقــع االفــتــراضــي قــادرعــلــى تغيير 
أصــــــول الـــلـــعـــبـــة الـــســـرديـــة(مـــثـــلـــمـــا فــعــل 
و.)  وعــالقــات  وعــيــا  الطبيعية  بحيواتنا 
إلى حد يثير فينا الخوف على أصولها 
من التبدل أوالتحول،  أو أنه حالة تعكس 
ــتــي  تــشــبــعــنــا بـــالـــحـــيـــاة االفـــتـــراضـــيـــة ال
نعيشها كجزء أصبح مهما في حياتنا 
الواقعية أو الطبيعية، وما األدب أو السرد 
منه إال أحد األركان التي تفاعلت وتقبلت 
فطورت من سردنا الذي نغرق متمتعني 
الكترونية  سرعة  إلى  لنكون  بتفاصيله 
ـــكـــتـــابـــة مــن  ـــنـــا مــــســــافــــات ال تـــخـــتـــصـــر ل
الشهور إلــى األيــام ومــن ثم أيــام  القراءة 

إلى ساعات؟
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يـــــنـــــفـــــرط مـــــــن يــــــــــدي عـــقـــد 
عصافير

كلما انعكست بضوء  
وجهك القمر املرايا  

اصيح على الغاصصبات 
منتشيا بكثرة االشجار 

وهي تلون عينيك باخضرار 
قلبي 

تنكسر الغابات خجال 
من وفرة االمطار 

وهــــي تــبــلــل نـــوافـــذ قــصــرك 
املسحور  

بتعويذة عاشق  
ــــة ســــاحــــرة  ضـــــــاع فـــــي غــــاب

عجوز 
دلتني عليك

وتعطل السحر 
انـــــا مــمــيــز جـــــدا عـــلـــى بــقــيــة 

الشعراء 
النك حبيبتي 

اخطأ باللغة التي نامت على 
يدي 

وانا اتغزل بقصيدة    
فيك  
 عنك
 اليك 

فتعالي امسكي قلمي  
الن ارتعاشه 

من ارتعاش قلبي 
تــحــت  يـــنـــمـــو  الــــعــــشــــب  الن 

اقدامي 
يطلق علي 

شاعر الغابة
ويقصدون انت 

تشير اليك الجهات   
بخطواتي  االحـــالم  وتفسر 

التي تسير     
وهي محملة بسنابل قمح 

ال تنمو اال برضاب شفتيك  
اعلم االشجار بقلبي وقلبك  
لكي ال يضيع من خطواتي 

الطريق  
واذكر صلواتي التي  

استدلت بتوحيد توحيدي  
انا في الغابة  

الـــتـــقـــط بـــقـــايـــا مــــا بـــقـــى مــن 
اوراق عمري  

الذي اذبلته رياح عطش    
مرت وما القت سالم وال  
نظرت صوب قلبي املعلق

  بني شجرة الحب وشجرة  
فتنصت الغابات للغابات  

ويمضي صوتي الى الغابات  
وانا اضيع بني غابات حبي 

وانت
انا مازلت ضائع في الغابة 

وال اريد 
من ينقذني

ـــِدَم من 
َ
الــى كــائــٍن جمالي ق ان تشيَر 

 من 
ً
خلف جبل االوملــب، ليهبَك لحظة

ســعــادة تعبث بــالــحــواس، مــا كانت - 
تــرُد على الخاطر-  في اعــوام االلفية 
ـــصـــراعـــات  ـــثـــة املـــضـــطـــرمـــة بـــال ـــثـــال ال
واملــــآســــي االنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــمــضــي 
الوجود  تحطيم  سبيل  فــي  بفأسها 

بغصنيه املعقول واملحسوس.
حــتــمــًا انـــهـــا لــحــظــة فــــارقــــة اقــتــنــص 
فــكــرتــهــا هــيــجــل قـــديـــمـــًا بــتــوصــيــفــه 
للجمال  " ذلــك الــجــنــّي االنــيــس الــذي 
يــصــادفــك فــي كــل مـــكـــان"..ذلـــك الــذي 
يتجلى من عوالم خفية ابدعت سرها 

في اديمه الذي اليشبه سواه!
فــي " ســنــتــر الــجــامــعــة" وابــــان سنته 
االولــــــى.. طــالــبــًا فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة..
كان " احمد" جالسًا في " الكافتريا" 
يـــــمـــــارس طـــقـــســـه املــــعــــتــــاد بـــتـــنـــاول 
ـــيـــة..يـــعـــيـــش اجــــــــواًء  ـــغـــرب االكـــــــــالت ال
تـــخـــرجـــه مــــن عــــالــــم الـــكـــتـــب االدبــــيــــة 
شكلت  التي  والتأريخية  والفلسفية 
مــــــــدارات شــخــصــيــتــه الـــعـــوملـــيـــة الــتــي 
وتقاليد  بــاعــراف  تصطدم  مــا  كثيرًا 
تقبع في مجتمع مدينته  وونواميس 
الــســومــري..  االمـــتـــداد  ذات  الجنوبية 
الى عامله..عالم  يراها متخلفة قياسًا 

املثال الالمدرك.
يــحــدث نــفــســه( حــني ألــتــقــي بالنساء 
اســتــشــف  فـــانـــا  الـــعـــيـــون.،  اال  ارى  ال 
ــــذات الـــواعـــي مــن لــونــهــا..ذلــك الــلــون  ال
الذي صعقني..فتاة في اول اخضرار 
الـــغـــصـــن بــــقــــوام  كــــقــــوام عـــارضـــات 
املتهادية.،  بمشيته  االزيــاء..يــربــكــنــي 
وكأنها تطأ متاهات ذاتي البوهيمية.. 
بدقة تعرجاته وزواياه التي يبدو انها 
انبنت على يد مهندس بــارع لم يكن 
يؤمن بــالــزوايــا الــقــائــمــة..، كــان يؤمن 
امـــواجـــه بحركاتها  بــالــبــحــر وســحــر 
املــنــســابــة عــلــى صــفــحــة كــحــوريــات 
بــحــر تــحــتــرف مـــداعـــبـــة الـــــوجـــــدان..، 
الــكــافــتــريــا.. نــحــو مبنى  فــتــاة تخطو 
ـــفـــتـــيـــات.. تـــدلـــف الـــى  رفـــقـــة بـــعـــض ال
املـــبـــنـــى..عـــلـــى بـــعـــد امــــتــــار ابـــصـــرُت 
عينيها كزرقة السماِء صفاًء وهدوًء 
الذي  فرائصي..انا  وسكينة..ارتعدت 
 
ً
اخــشــى الــنــســاء ..كــــم صــنــعــُت امــــرأة
مـــن خــيــال كـــ"بــجــمــالــيــون" وبــادلــتــهــا 
يفكك  من خيال  والغرام..امرأة  الحبَّ 
الــذي يستحيل ان يكون  عرى الواقع 
الفتاة  كلمة في مدونة حبي). تتلقى 
والعصائر  الشطائر  وصويحباتها 
امور  وانــا  الكافتريا"   " من يد صبي 

بنفس بدأت تضيق من هول اللحظة 
قـــدمـــاي  قـــادتـــنـــي  كـــيـــف  اعــــــرف  ..ال 
مع  تتحدث  التي  الجمال  ربــة  صــوب 
رفــيــقــتــهــا بـــلـــســـاٍن عـــربـــي فــصــيــح..
الــذي  بيتهوفن"   " على  مــرت  وبنوتة 
أعجزها تدوينها في السلم املوسيقي 
ذلك   

ً
الــخــالــدات..مــعــلــال لسيمفونياته 

بأن هناك نغمات ثقيالت.. فريدات..، 
م موسيقي..وال يمكن 

َّ
ال يحتملها ُسل

الطبيعة  مــع  بــزغــت  هــكــذا  تخليقها.. 
البكرية وهي تجذر وجوديتنا.. فمنذ 
البؤس االول لالنسان.. وهذه النغمات 
هي انيس االنفس الراقيات..ال تدركها 
اال أذن واعية تصدق نوايا ذاتها كما 

تصدق الشمس  في االشراق.
احــــتــــدم الــــصــــراع بــيــنــي وبـــــني ذاتــــي 

الوالهة..كيف سأكلمها..؟ 
تعمل  وتقاليد ونواميس  اعــراف  ثمة 
كــحــدِّ املــوســى..اخــشــى ان اهــــزم في 
لحظات  وبعد  الجمال..لكني  معركة 
اســتــجــمــعــت مـــا قـــــرأت مـــن اســاطــيــر 
ومالحم وارادة في تجسير الهوة بني  
الــعــواطــف واالحــاســيــس واملــشــاعــر.، 
خـــالـــدة..تـــوازي هكذا  لحظة  وابــتــكــار 
مــوقــف كــبــيــر..، تــقــدمــت نــحــو الــفــتــاة 
..اهديتها السالم.. وبدا لساني -على 

غير العادة- .. ذلقًا في التعبير:
- شـــكـــرا لــــِك فــقــد مــنــحــتــنــي ســعــادة 

التقدر بثمن.
الفتاة: ملاذا؟

- جمالِك اسرني والجمال لدي يعدل 
السعادة والحياة بمباهجها.

تــفــرســت فـــيَّ الــفــتــاة وقـــد بـــدأ خــدهــا 
والخد  خجال.،  حمرة  يتوهج  االيمن 
اللون..وانا  االخــر وكأنه صــار اســود 
في موقف ال أحسُد عليه عما سيؤول 
اليه الحدث..ثالث ثوان كانت تنظرني 
قــرون من  ثالثة  فتاتي وكأنها  فيها 
الشدِّ والجذب بني عالم الخير والشر.. 
والتخلف.. والقبح..التحضر  الجمال 
الــحــرب والــــســــالم..، ثــنــائــيــات ضدية 

اختلجت في ذاتي املغامرة.
مـــاذا يـــدور فــي خــلــد فــتــاتــي..؟ لست 
ادري..، انتظر نهاية العرض املسرحي 
الــذي كــان واقعيا حــّد جفاف شفتي 

وارتجاف فرائصي.
انتهت اللحظة الفارقة وعادت لفتاتي 
قوتها العشتارية كما البرق..، عندما 
افـــتـــر ثـــغـــرهـــا عــــن نـــصـــف ابــتــســامــة 
موناليزية التدرك هل سعدا كانت ام 

حزنا وكمدا.
الفتاة: شكرًا..من ذوقك.

ان البناء هو الطريقة التي تسير عليها القصة 
البناء فنيًا  ، ويكون  لبلوغ هدفها  ـ  أيــة قصة  ـ 
إذا اعــتــمــد طــرائــق الــتــشــويــق وتــالحــم األجـــزاء 
كوحدة استعارية واحدة ذات جودة فنية تتبع 
تصميمًا معينًا ، وتسير متساندة أو متزاحمة 
مع بعضها ، بحيث يقع كل حــادث في محله 
مطورًا اما قبله ، ومنطلقًا الى ما بعده ، وذلك 
فــــي" تـــســـاوق مــعــقــول وتــنــاغــم بـــني املــوضــوع 

والواقع اللذين يوفران املتعة األدبية "(1). 
وعـــلـــى قــــدر تــعــلــق االمـــــر بــاملــتــعــة الــفــنــيــة فــان 
الخيال  قيمة  تستوعب  الــقــراءة  فعل  مــقــوالت 
الفهم املعرفي ,  املتناسق , كونه اولــى مراحل 
املتمثلة في السرد تمنح  التخييل  إذ ان "متعة 
تعّرفه   ، , تعطيه خبرة  املتلقي فضاء متميًزا 
على عالم جديد ، تحفز مخيلته على بناء هذا 
الــعــالــم وتــركــيــبــه بــحــريــة وفـــق هـــواه " (2), أي 
سار الواقع الراهن ، 

ُ
عده عاملًا ينطلق فيه من أ

َ
ت

ويحقق ذاته ، ويمارس ما يستطيع ممارسته 
في الواقع ، ويشبع رغباته . إذًا ، يرغب املرء في 

القراءة القصصية ألنها تضعه في عالم 
جــديــد بالنسبة لــه ، ال يــعــرفــه مــن قــبــل ، 
 ، ، ويــعــرف شخصياته  أبــعــاده  يكتشف 
ويعيش خبرته ، ويجد متعته فيه ، يمتلك 
من خالله معرفة البيئة ـ مثال ـ تلك التي 
تـــروى بــالــوصــف ملــا يـــدور حــول حــوادث 
(ما) تمتع القارئ بما تقدمه له من معرفة 
عن عالقاته ، وجزئياته ، فيحس أنه دخل 
ــا جـــديـــًدا عــلــيــه .. ولــعــل اهـــم شــروط 

ً
عــامل

املتعة هو ان القارئ يشيد عمائر النسق 
ـــي لــلــنــص الـــســـردي عبر  ـــدالل الــفــكــري وال
اســتــنــســاخــه فــي ذهــنــه عــلــى وفـــق حرية 
تــخــيــل مــنــضــبــطــة بــوقــائــع مــؤلــف الــفــعــل 
للشكل  الفردي  ان االستنساخ  السردي. 
الــــســــردي يــضــعــه بــــني الـــواقـــعـــة األدبـــيـــة 
هو  كونه  الحقيقية  والواقعة  القصصية 
من يقوم بالتخيل .. قد نجد في ال وعينا 
ـ قــدرة على مللمة وقائع ال يمكن  ـ كقراء 
تحدث  قــد  بأنها  نقتنع  لكننا   , حدوثها 
يــومــًا مــا , وهــو مــا يمكننا تسميته   بـ 
(الــحــدس الــبــدئــي) الــذي نــريــده ان يطابق 
واقعة (األدبــيــة) املتخيلة  . ومــن املهم ان 
الــذي سيشغل القارئ  الــســؤال  نعي بــأن 

الــذي يخص اللغة هو : (مــا التميز اللغوي في 
(قـــص) حــدس االدبــيــة الــبــدئــي عند الــكــاتــب؟). 
الكاتب  يسعى   : بالقول  ذلــك  نقرر  ان  ويمكن 
لــغــة ســرده  الــقــارئ بتميز  إلـــى إدهــــاش  بلغته 
وتماسكها دالليا , فالقص ال يرمي عرضه الى 
إلــى توليد  لحظة من الزمن فقط  , بل يسعى 
اعتمادًا  يمكن  ما  بأسرع  القارئ  ذهــن  دهشة 
ونعني  الجاذب..  اللغوي  التكثيف  تكنيك  على 
بكثافة لغة القص انها شحن الكلمات بأكثر ما 
يمكن من املعاني ، والتعبير عن أكثر ما يمكن 
من (األفعال) , بأقل ما يمكن من املفردات, هذه 
الفطرة في  أدبية  اللغة تقتضي حتمية وجــود 
الفلسفة  والــحــدس في   . البدئي  الحدس  حــدث 
يشير إلى نوع من املعرفة ال تستخدم املنطق 
 من أشكال 

ً
واالختصاص , انما تمثل " شكال

املعرفة , ليس من الضروري تفسيره بكلمات ، 
فعادة ما تأتي بطريقة مفاجئة,  إذ هي طريقة 

معرفية , بحسب كانت " (3).
تمشيًا مع هــذا املبدأ املؤشر , فأننا نــرى بأن 
ــن ظــاهــرة الــســرد مــن ان 

ِّ
ــَمــك مــن واجــبــنــا ان ُن

فــرز دالالتــهــا  الــقــارئ بتمكينه مــن  تنمو عند 
الــخــاصــة ضــمــن تــفــاعــل عــنــاصــر  (األدبـــيـــة = 

املــعــرفــة الــحــدســيــة = الــقــصــصــيــة) فـــي تعليم 
الــســرد.. وقــد يفيدنا في معرفة  بــؤر  وتأشير 
حدس (األدبية) البدئي الركون الى فعل النبوءة 
غير املقيدة مثالها : ((الحدث الفطري الغريب , 
تخيل املكان العجائبي , وضع نهايات متعددة 
الــتــي يحسمها  الــنــهــايــة  قــبــل  مــرشــحــة للقصة 
الكاتب , فتح الوقائع على تناصات اجتماعية 
النفسية  التفاصيل  , وضــع  بــدائــيــة  تــراثــيــة  او 
بــحــالــة تــغــيــر مــســتــمــر, تـــزويـــد الــكــائــنــات غير 
العاقلة بوعي انساني مبتكر , الرؤية الخالقة 
للمجهول العلمي , ربط الفهم النوعي بامتحان 

ذكاء القارئ)). 
البدئي)  األدبــيــة  بــأن متعة (حــدس  اننا نعتقد 
ســيــكــون لــهــا مستقبل جــديــد كــونــهــا تــتــالءم 
وانها   , النت  واخــتــزاالت  الشباب  توجهات  مع 
ستتجه الــى مــا يشبه قــص الــصــورة الــتــي من 
منافذها االبتدائية مثال (االيقاع اللفظي للواقعة 
.الــرؤيــة  التعبيري  الــلــغــوي  التجريد  الــســرديــة. 
الــقــرائــيــة املــبــدعــة لــالســتــعــارة الــســرديــة , تبنى 
اللوحة  بـــاداء  الشبيه  املـــادي  والــجــوهــر  املظهر 
الــبــدئــي  الـــحـــدس  بــمــعــنــى ان   .. الــتــشــكــيــلــيــة )) 
للقص  ال  لألدبية سيتوشح بصورة مجازية 
القص وحــده , وان يكن القص صوريًا , 
فيعنى ان ينحت العنصر املادي الفطري 
 للقصة , ثم ان تضاهي صور السرد 

ً
أوال

ـــفـــوتـــوغـــراف املـــتـــحـــركـــة .. وقـــد  صـــــور ال
والطبيعة  االجتماعية  البيئة  بــأدب  ُيعنى 
, ويــؤالــف بينهما. واخــيــرا : مــن املهم ان 
على  منحوتة  الفطرية  الــقــص  لغة  تــكــون 
نــحــو تــلــقــائــي مــقــنــن , وهــــذا الــتــوصــيــف 
يعتمد على ذهنية وذكاء خاص , ويتطلب 
ثقافة عالية تخص اللغة وبالغة وتلقائية 
لغة  , اي تكون  السردي  الداللي  حدسها 
املعنى  بوح حميمي عميق  لسان  السرد 

, جزل اللفظ على ما فيه من البساطة .
املصادر:

ويـــكـــيـــبـــديـــا   , الـــــقـــــصـــــة  (1)عـــــــنـــــــاصـــــــر 
املـــوســـوعـــة االلــكــتــرونــيــة الـــحـــرة , تــاريــخ 

النشر7/7/2018 
(2)عناصر القصة , ويكبيديا املوسوعية 
ـــكـــتـــرونـــيـــة الـــــحـــــرة  , تــــاريــــخ الــنــشــر  االل

7/7/2018
األلكترونية  ويكيبيديا   : الحدسية   (3)
املــــوســــوعــــة الـــــحـــــرة  , تـــــأريـــــخ الـــــزيـــــارة 

24/9/2017,

{ }
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يبدو ان الطريق لن تكون سالكة ملن يحاول 
الـــوصـــول إلــــى رئـــاســـة اتـــحـــاد الـــكـــرة، فبعد 
الصعداء  عــدنــان درجـــال  الــكــابــنت  تنفس  أن 
التنفيذي  املــكــتــب  بــارغــام  بنجاحه  مــؤخــرا، 
مسعود  الخالق  عبد  يترأسه  الـــذي  السابق 
عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه، وتــصــاعــد حــظــوظ 
الــهــرم بعد  اعــتــالء رأس  األول فــي إمــكــانــيــة 
يحاول  ممن  خالية  الــســاحــة شبه  كــانــت  أن 
الـــوصـــول إلـــى هـــذا املــنــصــب، أعـــلـــن  الــكــابــنت 
السباق  احــمــد راضـــي رســمــيــا نيته دخـــول 

االنتخابي على رئاسة االتحاد، كما وتداولت 
األوساط الرياضية في اليومني املاضيني أنباء 
قوية عن رغبة الكابنت ناجح حمود في العودة 
إلى العمل مجددا عبر الترشيح على منصب 

الرئيس.

تعدد املرشحني 
ان تـــعـــدد املـــرشـــحـــني عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 
مجلس  عضوية  وحتى  ونائبيه  الكرة  اتحاد 
أن  اإلدارة حــالــة صــحــيــة وســلــيــمــة، شــريــطــة 
يكون التنافس نزيها وال يخضع للمجامالت 
واملــــســــاومــــات، وتــــقــــدم فـــيـــه مــصــلــحــة الـــكـــرة 
الــعــراقــيــة وإعـــــالء شــأنــهــا عــلــى بــقــيــة األمــــور 
أننا نشهد نهضة رياضية  األخــرى، السيما 
عــامــة لــيــس عــلــى صعيد كـــرة الــقــدم فحسب 

لــدى اغــلــب دول الــجــوار الــتــي وضــعــت خططا 
ومناهج علمية وعملية، قصيرة وبعيدة األمد، 
مــن أجـــل منافسة الــبــلــدان املــتــقــدمــة فــي اكبر 
املحافل العاملية، األمر الذي يحتم علينا تغليب 

املصلحة العامة في عملية اختيار األنسب.

ال للتكتالت 
ســتــكــون الــهــيــئــة الــعــامــة التـــحـــاد الـــكـــرة الــتــي 
ســيــنــبــثــق عــنــهــا اخـــتـــيـــار املــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
الجديد أمام مسؤولية تاريخية كبيرة تتمثل 
فــي رفـــض الــتــكــتــالت وتــــرك لــغــة االصــطــفــاف 
«الطائفي واملناطقي» واختيار األفضل القادر 
مهمة  إضــافــة  يكون  ذات  بنكران  العمل  على 
إيجابا  سينعكس  مــا  يشغله،  الـــذي  للمكان 
اتحاد  فــي  العمل  ومنظومة  مناخ  تطور  على 

الكرة.
طبيعة عملنا فرضت علينا في الفترة املاضية 
املــتــابــعــة املــســتــمــرة لــلــشــأن الــكــروي بمختلف 
تفاصيله بغية نقلها للقارئ الكريم، كما وكنا 
كــذلــك ضــمــن الــحــاضــريــن لــتــغــطــيــة اكــثــر من 
يكن  لــم  الفترة  تلك  وخــالل  انتخابي،  مؤتمر 
خافيا على أحد حجم الضغوطات واملغريات 
الهيئة  أعــضــاء  بعض  على  تنهال  كانت  التي 
الفالني  للمرشح  التصويت  اجــل  مــن  الــعــامــة 
دون سواه وعدم منح الصوت للمرشح اآلخر 

دون النظر إلى كفاءة أي منهما.
اآلن بـــاتـــت جــمــيــع تــلــك األخـــطـــاء الـــتـــي كــانــت 
تــحــدث فـــي الــســابــق عــرضــة لـــلـــزوال، ويبقى 
التي تضم نخبا  العامة  للهيئة  الفصل  القرار 
وأسماء يشار لها بالبنان في الوسط الكروي، 

وباتت مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى 
بدقة وحسن االختيار.

مهمة صعبة
بعد أن حدد االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
صــالحــيــات الــهــيــئــة املــؤقــتــة بــتــعــديــل الــنــظــام 
قــوانــيــنــه، إضافة  مــع  بما ينسجم  األســاســي 
إلى التحضير النتخابات جديدة يسفر عنها 
اختيار مكتب تنفيذي جديد يتولى دفة قيادة 
املهمة  فــإن  املقبلة،  األربــع  السنوات  اللعبة في 
الجديد  الرئيس  األصعب ستكون على عاتق 
ــــــه املــطــالــبــني بــاتــخــاذ  وأعـــضـــاء مــجــلــس ادارت
قــــرارات جــريــئــة ومــهــمــة تسهم في  مجموعة 

عودة الكرة إلى سابق عهدها.
مـــن بـــني أبــــرز الــــقــــرارات واجـــبـــة الــتــفــعــيــل في 

الــفــتــرة املقبلة هــي عـــودة الــحــيــاة إلـــى دوري 
الفئات العمرية وإلزام األندية بتشكيل فرقها 
الـــدوري، ملا له من أهمية  واملشاركة في ذلــك 
كــبــيــرة فــي صــقــل مــواهــب الــالعــبــني وتنمية 
مـــهـــاراتـــهـــم، فــضــال عـــن الــتــعــاقــد مـــع مــديــر 
فني أجنبي على مستوى عال يتولى مهمة 
رسم السياسة الفنية لسنوات عديدة وربطه 
بــمــجــمــوعــة مـــدربـــني مــحــلــيــني مـــن أصــحــاب 
القدرة على هضم وتطبيق األفكار الحديثة، 
املــديــر الفني  الــربــط بــني  وستكون ثمار هــذا 
املحليني عــديــدة، أهمها  األجــنــبــي ومــدربــيــنــا 
تقنني الــنــفــقــات الــتــي تــصــرف عــلــى املــدربــني 
األجانب، السيما أن الوضع املالي للبلد ليس 
على ما يرام نتيجة انتشار جائحة فايروس 
«كـــورونـــا» وانــخــفــاض أســعــار الــنــفــط عامليا، 
إضــافــة الـــى اإلســـهـــام فــي إعــــداد جــيــل ناجح 
الــقــادريــن على خدمة كرتنا في  مــن املــدربــني 

السنوات املقبلة.
ومــــن بـــني االمــــــور املــهــمــة الـــتـــي يــنــبــغــي عــدم 
اغفالها هو تنظيم مسابقة دوري الكرة املمتاز 
بطريقة تختلف عن السابق، إذ بات لزاما على 
املعنيني تقليص عدد األندية املشاركة إلى 14 
أو 16 على أبعد تقدير، ووضع تواريخ محددة 
لبداية وانتهاء املسابقة وكذلك تحديد  وثابتة 
الــالعــبــني الصيفية والــشــتــويــة  انــتــقــاالت  أيـــام 
ويــفــضــل ربــطــهــا مــع املــواعــيــد الــرســمــيــة التي 
اغلب  الدولي وتسير عليها  االتحاد  يعتمدها 

البلدان املتقدمة كرويا.

البرامج  يمضي االكــاديــمــي االعــالمــي ومــخــرج 
الــريــاضــيــة الــدكــتــور فــاضــل جــتــي فــتــرة نقاهة 
من  تعافيه  بعد  بغداد  في  اشهر  منذ  اجبارية 
املاضي  العام  التي مر بها في  الصحية  االزمــة 
في  ورقـــوده  حالته  وتفاقم  كليتيه  جــراء عجز 
تداخال  تطلبت  السليمانية  مستشفيات  احــد 
جراحيا وزرع كلية جديدة اعــادت له االمــل في 
(الصباح)  ويسر  االنساني  مــشــواره  مواصلة 
ان تــلــتــقــيــه فـــي حـــــوار كــشــف فــيــه عـــن الــعــديــد 
مــن االســـرار عــن اشــهــر برنامج تــولــى اخــراجــه 
واسباب ايقاف معده ومقدمه مؤيد البدري بثه؟

* وماذا قال له عدي صدام ؟
* ومن هو بديله ؟

* وعــن الظرف الصعب الــذي عاشه ومــن وقف 
الى جانبه في محنته ؟ .

* كيف كان الطريق الى البرامج الرياضية ؟
االمر  بداية  في  املسرحي  باالخراج  تخصصت 
مـــع دخـــولـــي مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة واخــرجــت 
ثالث مسرحيات االولى بعنوان (تعالوا لنصنع 
راغب  محمد  الراحل نصر  للكاتب   ( مسرحية 
ــثــورة عـــام 1981  وعــرضــت فــي مــركــز شــبــاب ال
توفيق  الفلسطيني  لــلــكــاتــب  الــجــنــون)  و(بـــيـــت 
فياض 1984 من بطولة الزميل جبار عبد الكريم 
واكــمــلــت مــســيــرتــي بــعــمــل رابــــع تــمــثــيــل مطربة 
االطـــفـــال الـــهـــام احــمــد وهـــاشـــم مــهــدي وســلــوى 
مـــهـــدي وســــتــــار رحــــيــــم  هــــو ( ســـــوء تــفــاهــم) 
افـــكـــاري واستهوتني  تــصــدرت  الــريــاضــة  لــكــن 
الــفــرق الشعبية  الـــى حــد كبير ومــارســتــهــا فــي 
 فـــي مــديــنــتــي وعــشــقــت نـــــادي الــطــلــبــة وتــابــعــت

رحالته .
مـــالك وزارة  عــلــى  تــم تعييني  الــعــام 1987  فــي 
االعـــالم النــي مــن االوائـــل املتميزين فــي الدبلوم 
مــن معهد الــفــنــون الــى جــانــب املــرحــوم محسن 
االذاعــة  في  ونسبت  الكريم  عبد  وجبار  الشيخ 
والتلفزيون ( شبكة االعالم العراقي ) وحصدت 

جــــائــــزة افــــضــــل مــــخــــرج شــــــاب فــــي مـــهـــرجـــان 
 مــنــتــدى املـــســـرح  عـــن مــســرحــيــة ( الــتــعــويــذة ) 

عام 1990 .

* مؤيد البدري صاحب الفضل 
ويقول الدكتور جتي دخلت العديد من الدورات 
فــي معهد الــتــدريــب االذاعــــي والــتــلــفــزيــونــي وتــم 
تــأهــيــلــي للعمل مــخــرجــا فــي الــقــســم الــريــاضــي 
الـــى جــانــب اســـتـــاذي وصــاحــب الــفــضــل الكبير 
على مسيرتي مؤيد البدري واملخرج الرائع عبد 
الحليم الدراجي اذ امتهنت الصنعة وقد كلفني 
العام  في  العراق  تلفزيون  في  الرياضي  القسم 
1990 بـــاخـــراج بــرنــامــج ( مــحــطــات ريــاضــيــة ) 
مــع مــقــدمــه الــدكــتــور الـــراحـــل رعـــد عــبــد املــهــدي 
اال  نجيب  غانم  الدكتور  الزميل  فكرة  مــن  وهــو 
وواحد  الناشئني  (رياضة  لبرنامجي  تفرغه  ان 
 اثـــنـــني ثـــالثـــة) مـــن اخــــراجــــي ايـــضـــا حــــال دون

تواصله .
وواصـــلـــت عــلــى مـــدى 13 عــامــا اخــــراج الــبــرامــج 
داخــل حمد  املصور  زميلي  الرياضية بصحبة 
الــبــدري مــؤيــد وعملت برفقة  وكــنــت مقربا مــن 
للتحضير  االسبوع  طــوال  الدراجي  الحليم  عبد 
واملونتاج لبرنامج ( الرياضة في اسبوع ) وغالبا 

تهيئة  فــي  زيـــدون على ملساتي  ابــو  يعتمد  مــا 
ومونتاجا  اخراجا  املحلية  الرياضية  االنشطة 
لــعــدة ســنــوات وطــاملــا ذكــرنــي الـــبـــدري بتحيته 
الــخــاصــة مــع زمــيــلــي حــمــد قــبــل ان يــنــهــي اخــر 

الفقرات .

* ملاذا توقف البرنامج ياترى ؟
مؤامرة كبيرة اسقطت البدري واوقفت برنامجه 
التلفزيون العراقي في  االكثر شهرة في تاريخ 
بعد ثالثني عاما من  الــعــام 1993  مــن  اذار   31
عــدي صدام  قادها  ثالثاء  كل  االسبوعي  البث 
واقـــصـــاه عـــن مــواصــلــة تــقــديــم (الـــريـــاضـــة في 
اسبوع) واتذكر كيف شاهد عدي وقتها مؤيد 
الـــبـــدري فـــي مـــمـــرات الــلــجــنــة االوملــبــيــة الــوطــنــيــة 
وقــال له : (قــرار اعتزالك كــان افضل قــرار ولن 
االن)  بعد  البرنامج  تسمع مستقبال موسيقى 
ســـاخـــرا مــنــه وتــــم تــكــلــيــف االســــتــــاذ الــدكــتــور 
وتقديمه  بــاعــداده  الهاشمي  الــزهــرة  عبد  علي 
بـــاوامـــر مــن جــهــات عــلــيــا واجــــاد الــبــروفــيــســور 
في احياء البرنامج في ضوء معلوماته الوافية 
والقوانني  االلعاب  بمختلف  الدقيق  وتخصصه 
الــصــعــوبــات مــع انه  ونــجــح فــي مهمته وتخطى 
باعجاب  مــرة وحظي  الكاميرا الول  امــام  يقف 
الناس والعاملني معه لدماثة اخالقه وحبه للعمل 
مما ساعدني في اخراج (الرياضة في اسبوع ) 
على اكمل وجه وكنت االول في ادخال العنصر 
الــنــســوي فــي تــقــديــم الــبــرامــج الــريــاضــيــة حيث 
في  العبادي  ابتسام  املذيعة  مــرة  الول  اشركت 
النشرة  مذيعي  بصحبة  االخبار  نشرة  تقديم 
وعلي فيصل  وغـــازي  متي  شمعون   الرئيسة 

 لفته .

* والبرامج االخرى ؟
اخرجت حلقات كثيرة من ( االسبوع الرياضي) 
من اعدادي وتقديم بالل بداع وسهاد اسماعيل 
الــدوري  ونقلت عــشــرات املــبــاريــات الكروية مــن 
املونديال  تصفيات  للقاءات  واخراجي  العراقي 
في بغداد عام 2002 وقبلها بعامني اسندت لي 
رئاسة القسم الرياضي في تلفزيون العراق وفي 

االعالمي  املكتب  مسؤولية  توليت   2003 العام 
فــي الــلــجــنــة االوملــبــيــة مــع الـــزمـــالء عــمــاد ناصر 
ـــدراجـــي وداخـــــل حــمــد وســهــاد  وعــبــد الــحــلــيــم ال
اسماعيل وعرضنا برنامج (االسبوع االوملبي) 
بديع وطه  العراقية من تقديم حسني  القناة  في 
ابو رغيف وسهاد اسماعيل بعدها لبيت دعوة 
املخرج فارس طعمة بتأسيس القسم الرياضي 
في قناة ( البغدادية ) بمشورة من الزميل عبد 
(البغدادية  برنامج  على  واشرفت  ياسر  الكريم 
ســبــورت) مــن اعـــدادي وتقديم بــالل بــداع ونــور 
احــمــد وتـــواجـــد امــــل غــــازي وابـــتـــســـام الــعــبــادي 
واشرفت  داخــل حمد وخالد خلف  واملصورين 
قدمه  الــذي   ( الرياضة  ( ستوديو  برنامج  على 

حيدر زكي وعدي الالمي ولينا فائق .
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توفي روبير هيربان الالعب واملدرب التاريخي لنادي 
سانت اتيان الفرنسي عن 81 عاما، بحسب ما ذكر 

رئيس النادي روالن روميير.
وحـــمـــل هـــيـــربـــان ســـجـــال رائــــعــــا كـــالعـــب ثــــم مــــدرب 
مــع ســانــت اتــيــان، وكـــان ينقصه الــتــتــويــج فــي اللقب 
االوروبي املرموق، لكنه سقط في نهائي موجع ضد 
بــايــرن ميونيخ االملــانــي (صــفــر- 1) عــام 1976 في 

غالسكو.
املحلية على موقعها  وكتبت صحيفة ”لوبروغريه“ 
الرسمي ”بعد ادخاله الى املستشفى قبل أيام، في 27 

نيسان تخلى عنه قلبه“.
وأدخـــــــل هـــيـــربـــان املــــولــــود فــــي بــــاريــــس عـــــام 1939 
مستشفى في سانت اتيان نتيجة قصور في القلب 
والـــرئـــتـــني، دون ان يـــكـــون ذلــــك مــرتــبــطــا بــفــايــروس 

كورونا املستجد.
أشــــرف هــيــربــان املــكــنــى ”ســفــنــكــس“ عــلــى الــفــريــق 

االخضر 14 موسما بني 1972 و1983 وبني 1987 
الثالثة  و1990، واستهل مشواره معه كمدرب بعمر 

والثالثني.
ـــوان ســانــت اتــيــان، تــّوج  وفــي سجله الــذهــبــي تحت ال
تسع مرات بلقب الدوري، خمس مرات كالعب واربع 
كــمــدرب، وســـت مـــرات بلقب الــكــأس (3 كــالعــب و3 

كمدرب).
وحــيــا نــجــم ســانــت اتــيــان الــســابــق مــيــشــال بالتيني 
ـــــة ، وقـــــــــال ”عـــشـــنـــا  مـــــشـــــوار هــــيــــربــــان فـــــي رســـــال
ــــذي  ســــويــــا مــــغــــامــــرات جــمــيــلــة فــــي هــــــذا الـــــنـــــادي ال
ال يــشــبــه أي نـــــاد آخــــــر. مــــن هـــــذه املــــغــــامــــرات الــتــي 
تــطــبــع مــســيــرة بــأكــمــلــهــا وتــصــنــع ذكــــريــــات رائــعــة 
 عـــلـــى غــــــــرار الـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي 

في 1981“.
وأضاف افضل العب في أوروبا ثالث مرات ورئيس 
ايقافا مدويا  الــذي عانى  السابق  االوروبـــي  االتــحــاد 
بسبب فضائح فساد ”أفكر أيضا بمشجعي سانت 
اتــيــان الــذيــن خــســروا احـــد ابـــرز املــدربــني فــي تــاريــخ 

النادي“.
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ماذا سيحدث ألوملبياد طوكيو بحال عدم 
كــورونــا  فــايــروس  جائحة  على  السيطرة 
املستجد العام املقبل؟ لن يتم تأجيله مرة 
جـــديـــدة بــحــســب مـــا أعــلــن رئــيــس اللجنة 

املنظمة يوشيرو موري.
ضغط  تحت  اليابانيون  املنظمون  اضطر 
كبير من الرياضيني، االتحادات الرياضية 
لقرار  الرضوخ  الدولية  االوملبية  اللجنة  ثم 
تاريخي بتأجيل االلعاب في آذار املاضي 
ملدة سنة، لتصبح مقررة بني 23 تموز و8 

آب 2021.
وقال موري في تصريحات اعالمية امس 
انه ال يمكن تأجيل االلعاب أبعد من 2021 
إذا لم ينته الوباء ”في هذه الحالة سُيلغى“، 

مشيرا الى استحالة ارجائه مرة جديدة.
اذا كان واردا تأجيل االوملبياد مرة  وعما 
إلـــى 2022 بــحــال اســتــمــر تهديد  جــديــدة 
فـــايـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد حــتــى الــعــام 

املقبل، كان موري قاطعا ”ال“.
وتابع ”في هذه الحالة سُيلغى“.

وقــال مــوري: ان االلعاب ألغيت سابقا في 
زمــن الــحــرب، وقـــارن املــعــركــة مــع كــورونــا 

بـ“قتال عدو غير مرئي“.
وبحال احتواء الفايروس بنجاح ”سننظم 
االلعاب بسالم الصيف املقبل“ بحسب ما 
”االنسانية  املنظمة  اللجنة  رئيس  أضــاف 

تراهن على ذلك“.
وكـــان مـــوري اشـــار االســبــوع املــاضــي الى 
انه طرح فكرة تأجيل االلعاب لسنتني على 
لكن ”رئيس  آبــي،  ـــوزراء شينزو  ال رئيس 
التأجيل لسنة هو املسار  الـــوزراء قــرر ان 

الصحيح“.
وشــدد مــوري ”مــن الصعب تقنيا تأجيل 
ــتــفــكــيــر  االلــــــعــــــاب ســـنـــتـــني، مـــــن خــــــالل ال
ـــريـــاضـــيـــني واملــــشــــكــــالت الــتــنــظــيــمــيــة  بـــال

الناجمة“.
بدوره، كان رئيس اللجنة االوملبية الدولية 
الشهر  أشــــار منتصف  قــد  بـــاخ  تــومــاس 
تأجيله  يمكن  ال  االوملبياد  ان  الــى  الحالي 

أبعد من 2021.
الطبية  الجمعية  رئــيــس  حـــذر  جــانــبــه  مــن 
اليابانية يوشيتاكي يوكوكورا الثالثاء من 
انه سيكون ”صعبا للغاية“ تنظيم االلعاب 
العام املقبل بحال عدم اكتشاف لقاح ”ال 
(تنظيمها)  ذلـــك  لــكــن  انــهــا ستلغى  أقـــول 

سيكون صعبا للغاية“.

أعــلــن ســائــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي لويس 
هاميلتون، بطل العالم ست مرات، أن توقف 
مــوســم ســبــاقــات الـــفـــورمـــوال واحــــد بسبب 
فـــيـــروس كــــورونــــا املــســتــجــد تــــرك ”فـــراغـــا 
كــبــيــرا“ فــي حــيــاتــه بــانــتــظــار الــبــدء الفعلي 

للموسم في تموز املقبل.
وقال هاميلتون (35 عاما) الذي بدأ مسيرته 
فــي ســبــاقــات الــكــارتــيــنــغ، عــلــى حــســابــه في 
إنــســتــغــرام ”أفــتــقــد إلــى الــســبــاقــات كــل يــوم. 
إنها املرة األولى منذ سن الثامنة التي لم أبدأ 

فيها موسما“.
وتــــم إلـــغـــاء ســـبـــاقـــات أســـتـــرالـــيـــا ومــونــاكــو 

ــبــحــريــن،  وفـــرنـــســـا وتـــأجـــيـــل ســـبـــاقـــات ال
فــيــتــنــام، الـــصـــني، هــولــنــدا، إســبــانــيــا، 

أذربــيــجــان وكــنــدا إلـــى أجـــل غير 
مــــســــمــــى بــــســــبــــب فــــــايــــــروس 

كوفيد19-. وبات سباق 
ـــنـــمـــســـا  جـــــــائـــــــزة ال

الــــكــــبــــرى املـــقـــرر 
ــــخــــامــــس  فـــــــي ال
مـــن تــمــوز على 
سبيلبرغ  حلبة 
”عــــلــــى االرجــــــح 

بــــــدون جــمــهــور“ 
املــــــــوعــــــــد املـــــبـــــدئـــــي 

الـــــــجـــــــديـــــــد النــــــطــــــالق 
أعلنه  مــا  املــوســم بحسب 

للفورموال  التنفيذي  الــرئــيــس 
واحــد األميركي تشايس كــاري عقب 

اإلعـــــالن عـــن إلـــغـــاء ســـبـــاق جـــائـــزة فــرنــســا 
الكبرى.

لشيء  تعيش  ”عندما  هاميلتون  وأضـــاف 
تحبه ولم يعد موجودا، فإنه يترك بالتأكيد 
فـــراغـــا كـــبـــيـــرا. ولـــكـــن هـــنـــاك دائـــمـــا أشــيــاء 

إيجابية يمكن تعلمها من هذه اللحظات“.
 وكان السائق البريطاني من القالئل الذين 
تحدثوا علنا وأعربوا عن أسفهم بشأن قرار 
مسؤولي الفورموال 1 محاولة خوض سباق 
جائزة استراليا الكبرى في 15 آذار املاضي.

وكـــان مــن املــقــرر أن ينطلق املــوســم فــي 15 
آذار مــن حلبة ألــبــرت بـــارك األســتــرالــيــة في 
مــلــبــورن، لــكــن الــســبــاق ألــغــي قــبــل ســاعــات 
مـــن بــــدء تــجــاربــه الـــحـــرة بــعــد إصـــابـــة أحــد 
أعــضــاء طــاقــم فــريــق مــاكــالريــن بــفــايــروس 

”كوفيد19-“.
الكثير  اآلن  ”لدينا  هاميلتون  وتابع 

ــــوقــــت لــلــتــفــكــيــر  مــــن ال
فــي الــحــيــاة، في 
قـــــــراراتـــــــنـــــــا، 

أهـــــــدافـــــــنـــــــا، األشــــــــخــــــــاص املــــحــــيــــطــــني بـــنـــا 
ومسيراتنا“.

أكــثــر  الــــيــــوم ســـمـــاء  ”نــــــرى  قـــائـــال  وأردف 
العالم، ويتم ذبح  أنحاء  وضوحا في جميع 
أجل سعادتنا،  الحيوانات من  أقل من  عدد 
وكل  أقــل  أصبحت  متطلباتنا  ألن  ببساطة 

شخص يبقى في منزله“.
إلى  دخلنا  مثلما  نعود  أن  يجب  ”ال  وختم 
هذه املرحلة الصعبة. لنخرج من هذه الفترة 
خياراتنا  بتغيير  بــعــاملــنــا،  أفــضــل  بمعرفة 

وعاداتنا“.

للسباحة  االميركي  االتحاد  أعلن 
املــتــوقــفــة  مـــســـابـــقـــاتـــه  ان عــجــلــة 
كــورونــا  فــايــروس  تفشي  بسبب 
املــســتــجــد ســتــعــود لـــلـــدوران على 
الصعيد االقليمي في اب والوطني 
بـــــدءا مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي، فيما 
اوملبياد  الى  لقاءات  ستؤهل ستة 
طوكيو املؤجل الى صيف 2021.

وبـــســـبـــب الــــتــــأخــــيــــرات املــتــنــوعــة 
ــــــى االحــــــــــــواض، اتـــخـــذ  لــــلــــعــــودة ال
االتـــحـــاد االمــيــركــي قــــراره بالغاء 
االحداث الوطنية املقررة في تموز 

واب ، من بينها بطوالت ”سبيدو“ 
الصيفية.

ــــــذي ســيــقــدم  وأشــــــــار االتـــــحـــــاد ال
لقاء   16 مــن   14 بشأن  تفاصيل 
إلى  املقبلة،  القليلة  االســابــيــع  فــي 
االقليمية  املسابقات  ”ستقام  أنــه 
مـــن  الــــــحــــــد  فــــــكــــــرة  مـــــــع  اب  فـــــــي 
الــســفــر وتــعــزيــز بيئة أكــثــر أمــانــا 
الرسميني  املــدربــني،  للرياضيني، 

والعائالت“.
وســتــنــطــلــق املــســابــقــات الــوطــنــيــة 
املــشــاركــة  للمنتخبات  االعـــداديـــة 
فــي اوملــبــيــاد طوكيو والــتــي كانت 
مقررة بني 13 و20 حــزيــران في 

فــي ريتشموند  الــخــريــف:  فــصــل 
(فــيــرجــيــنــيــا) حــيــث تــقــام الــجــولــة 
االولـــى مــن سلسلة ”يــو أس برو 
الثاني  سويم“ بني 5 و8 تشرين 
املــتــحــدة  الـــواليـــات  بــطــولــة  تليها   ،
كـــانـــون  بـــــني 2 و5  أتــــالنــــتــــا   فـــــي 

االول.
”برو  من  التالية  النسخ  وستقام 
كـــانـــون  و16   13 بــــني  ســـيـــريـــز“ 
الثاني في نوكسفيل (تينيسي)، 
بــني 3 و6 آذار فــي ســان أنتونيو 
(تكساس)، بني 8 و11 نيسان في 
ميشن فييخو (كاليفورنيا)، وبني 

12 و15 أيار في انديانابوليس.

فــروم  كريستوفر  البريطاني  ـــدراج  ال أكــد 
بطل طواف فرنسا للدراجات الهوائية أربع 
مرات أنه ليس لديه أي شك في أنه ”سيتم 
اتخاذ جميع االحتياطات“ خالل النسخة 
تأجيلها حتى  تم  التي  املئة  بعد  السابعة 
نــهــايــة الــصــيــف املــقــبــل بــســبــب فــايــروس 

كورونا املستجد.
وقال فروم في حديث اعالمي : أنا متأكد 
من أن هناك امكانية إلغاء الطواف، لكنني 
ســأســتــعــد لـــذلـــك، ســــأتــــدرب كــمــا لـــو أنــه 

سيقام في موعده“.
وأضـــــــاف ”لـــديـــنـــا اآلن مـــواعـــيـــد جـــديـــدة 
(مــن 29 آب إلــى 20 أيــلــول)، وفــي الوقت 
الحاضر، ذهنيا، تحولت إلى شيء واحد 
فقط هو أن أكون مستعدا في ذلك الوقت 

(لخوض الطواف)“.
وتــابــع ”سيكون مــن املــؤســف عــدم إقامة 
أكبر طــواف فــي املــوســم، ولكن فــي املناخ 
الـــحـــالـــي، هـــنـــاك أشـــيـــاء أكـــثـــر أهــمــيــة من 
الرياضة، ويجب أن تكون األولوية لصحة 

الجميع“.
وأوضــح فــروم ”لــدي ثقة في أن الحكومة 
ومنظمي الطواف لن يتخذوا أي مخاطرة 
على الدراجني، األجهزة الفنية والجماهير، 
وبالتالي لذلك ليس لدي شك في أنه سيتم 

اتخاذ جميع االحتياطات“.
أعــوام  الفرنسي  بــالــطــواف  الفائز  وأردف 
2013 و2015 و2016 و2017، قائال ”لقد 
تدربت ألسابيع عدة ألكثر من 30 ساعة 
”بخصوص  ثقته  عن  معربا  بيتي“،  في 
جاهزيتي بنسبة 100 باملئة عند انطالق 
الطواف“ املقرر في نيس في 29 آب املقبل.
البريطاني  ”إيــنــيــوس“  فريق  قائد  وتــابــع 
أعتزل  عندما  ”حلمي،  سابقا)  (ســكــاي 
هــذه الــريــاضــة، هــو أن أكـــون األكــثــر فــوزا 
بطواف فرنسا. سيكون سيناريو الحلم، 

لكنني أعرف أنه ال يزال ينتظرني الكثير 
من العمل لتحقيق ذلك“.

وخـــتـــم فـــــروم حــديــثــه قـــائـــال ”الــحــصــول 

عــلــى الـــوقـــت الــكــافــي لــالســتــعــداد 
بالنسبة  امــتــيــازا  يعتبر  للطواف 
للتعافي مــن االصــابــة، ولكن  لــي، 
هــــذا لــيــس شــيــئــا ســأحــتــفــل بــه“ 
الفتا إلى الصعوبات التي يواجهها الناس 
ولكن  الصحية  الناحية  ”مــن  عــام  بشكل 

أيضا االقتصادية“.
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ال هاميلتون (35 عاما) الذي بدأ مسيرته 
ي ســبــاقــات الــكــارتــيــنــغ، عــلــى حــســابــه في 
ســتــغــرام ”أفــتــقــد إلــى الــســبــاقــات كــل يــوم.
ي ي

ها املرة األولى منذ سن الثامنة التي لم أبدأ 
ها موسما“.

إلـــغـــاء ســـبـــاقـــات أســـتـــرالـــيـــا ومــونــاكــو  ـــم
ــبــحــريــن، ـــرنـــســـا وتـــأجـــيـــل ســـبـــاقـــات ال

ــــــــــتــنــام، الـــصــــني، هــولــنــدا، إســبــانــيــا، 
ربــيــجــان وكــنــدا إلـــى أجـــل غير
ســــمــــى بــــســــبــــب فــــــايــــــروس 

وفيد19-. وبات سباق 
ـــنـــمـــســـا  ــــائـــــــزة ال

كــــبــــرى املـــقـــرر 
ــــخــــامــــس  ي ال
ن تــمــوز على 
سبيلبرغ لبة
االرجــــــح عــــلــــى

دون جــمــهــور“
ـــوعــــــــد املـــــبـــــدئـــــي 

الالــالق  ـــ ــجـــــــديـــــــد النــــــطـــ
أعلنه  مــا  وســم بحسب 

للفورموال  التنفيذي  رئــيــس 
حــد األميركي تشايس كــاري عقب 

الالــالن عـــن إلـــغـــاء ســـبـــاق جـــائـــزة فــرنــســا  ـــ ــعــ
كبرى.

وكـــان مــن املــقــرر أن ينطلق املــوســم فــي 15
آذار مــن حلبة ألــبــرت بـــارك األســتــرالــيــة في 

ي

مــلــبــورن، لــكــن الــســبــاق ألــغــي قــبــل ســاعــات 
ي

مـــن بــــدء تــجــاربــه الـــحـــرة بــعــد إصـــابـــة أحــد 
ي

فــريــق مــاكــالريــن بــفــايــروس  ـالـالأعــضــاء طــاقــم
”كوفيد19-“.

الكثير اآلن  ”لدينا  هاميلتون  وتابع
ــــوقــــت لــلــتــفــكــيــر  مــــن ال

فــي الــحــيــاة، في 
قـــــــراراتـــــــنـــــــا، 

هذه املرحلة الصعبة. لنخرج من هذه الفترة 
خياراتنا  بتغيير  بــعــاملــنــا،  أفــضــل  بمعرفة 

وعاداتنا“.
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أمثلة يحتذى بها
واعتبرتهن مجلة فوربس، في مقال 
نشر مؤخرا، "أمثلة يحتذى بها في 

القيادة الحقيقية".
اب رأي إلى أن معظم القادة 

ّ
وأشار كت

الذين اجتازوا اختبار (كوفيد - 19) 
بــنــجــاح هـــم مـــن الـــنـــســـاء عــلــى نحو 
الــنــســاء يشكلن 7  أن  واضــــح، رغـــم 

باملئة فقط من قادة العالم.
الـــنـــســـاء أكــثــر  ـــــذي يــجــعــل  ال إذا، مـــا 
نــجــاحــا، على مــا يــبــدو، فــي محاربة 

وباء فيروس كورونا؟
 

استجابة مبكرة
أيـــســـلـــنـــدا،  وزراء  رئـــيـــســـة  أطـــلـــقـــت 
كاترين ياكوبسدوتير، حملة واسعة 
الــنــطــاق إلجــــراء اخــتــبــارات للكشف 
عن وجــود الفيروس. ورغــم أن عدد 
البلد هو قرابة 360,000، لم  سكان 
تكتف أيسلندا باالنتظار، بل اتخذت 
إجراءات للحد من انتشار (كوفيد - 
تزيد  التي  التجمعات  منع  19)، مثل 
عــن 20 شــخــصــًا، وذلـــك مــنــذ نهاية 
شهر كانون الثاني، أي قبل تسجيل 

أول إصابة باملرض.
وفي 20 نيسان توفي في ايسلندا 9 

أشخاص بسبب الوباء.
وفي تايوان، التي تعدُّ رسميا جزءا 
من الصني، أسست الرئيسة، تساي 
إنــــغ ون، عــلــى نــحــو فـــــوري مــركــزا 
ـــــاء واتــــخــــذت  ـــــوب لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ال
إجــــــــراءات الحــــتــــواء وتــعــقــب حـــاالت 

العدوى بالفيروس.
كما ســّرعــت إنــتــاج وســائــل الحماية 

الشخصية مثل أقنعة الوجه.
في هذه األثناء، اتخذت رئيسة وزراء 
واحدا  أرديــرن،  نيوزيلندا، جاسيندا 
العالم  املواقف صعوبة في  أكثر  من 
ملــواجــهــة (كــوفــيــد - 19)، فــبــدال من 
ســيــاســة "تــثــبــيــت مـــعـــدل اإلصـــابـــة"، 
والــذي أصبح هدف كثير من الــدول، 
اتــبــعــت أرديــــرن نهجا يــهــدف لوقف 

حاالت العدوى.
فــفــرضــت إجــــــراءات اإلغــــالق عندما 
وصل عدد الوفيات إلى ست حاالت 

فـــقـــط، وفــــي 20 نــيــســان كــــان عــدد 
الوفيات 12 شخصا.

لكن ليس وجـــود الــقــادة الــنــســاء هو 
الــقــاســم املــشــتــرك الــوحــيــد بـــني هــذه 
الدول التي استجابت على نحو جيد 

لألزمة، بل هناك عوامل أخرى:
ــــدول بــاقــتــصــادات  ال تتمتع كــل هـــذه 
مـــتـــطـــورة وأنـــظـــمـــة تــضــمــن رفــاهــيــة 
املـــــــواطـــــــنـــــــني، كـــــمـــــا أنــــــهــــــا ســـجـــلـــت 
أعـــلـــى مـــعـــدالت فـــي مـــؤشـــر الــتــطــور 
ـــك أنــهــا  االجــتــمــاعــي. يــضــاف إلـــى ذل
جيدة  صحية  رعــايــة  أنــظــمــة  تمتلك 
قــــــــــادرة عــــلــــى الــــتــــأقــــلــــم مـــــع حـــــاالت 

الطوارئ.
إذا، هل يعود ذلك إلى القادة أنفسهم، 
أم يعود إلى قرار البلد اختيار امرأة 

لقيادته.
 

"السبب في التنوع"
يري متابعون أن هناك دورا للكيفية 
التي اختارتها كل من هؤالء النساء 

تحديد سياسة البالد.
تقول د. غيتا راو غوبتا، التي تعمل 
مـــديـــرة ألحــــد بـــرامـــج األمـــــم املــتــحــدة 
املتعلقة بالنساء: "ال أعتقد أن هناك 
أســـــلـــــوب قـــــيـــــادة خــــاصــــا بـــالـــنـــســـاء 
الــرجــال. لكن  ومختلفا عــن أســلــوب 
عــنــدمــا تــمــثــل الــنــســاء فـــي مــنــاصــب 
قــيــاديــة فــإنــهــن يضفني تــنــوعــا على 

عملية صنع القرار".
وتــضــيــف: "يـــؤدي ذلــك إلــى التوصل 
لقرارات أفضل ألنك بذلك تستمع إلى 

رؤى الرجال والنساء. 
وهـــــذا مــخــتــلــف عـــن األســـلـــوب الـــذي 
يتبعه الرجال القادة مثل استعراض 
العلمية،  الحقائق  وإنــكــار  العضالت 
مـــثـــل أســــلــــوب الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
البرازيلي،  والرئيس  تــرامــب،  دونــالــد 

جايير بولسونارو".
مـــديـــرة  كـــامـــبـــل،  تـــقـــول روزي  كـــمـــا 
في  النسائية  للقيادة  العاملي  املــركــز 
جــامــعــة لــنــدن كــولــيــدج: "لــيــس هناك 
ــنــســاء  أســـالـــيـــب قــــيــــادة خــــاصــــة بــال
وأخــــــــرى خـــاصـــة بــــالــــرجــــال. ولــكــن 
من  اجتماعيا،  معتادا  بــات  ملــا  وفقا 

قــادة  النساء  تــكــون  أن  أكــثــر  املقبول 
أكـــثـــر تــعــاطــفــا وتـــعـــاونـــا. ولــألســف 
هــنــاك رجـــال أكــثــر وقــعــوا فــي دائـــرة 

النرجسية والتنافسية الزائدة".
القيادات  فــي  املــيــول  أن هــذه  وتعتقد 
الـــذكـــوريـــة "تــفــاقــمــت بــســبــب دخـــول 
الــــشــــعــــبــــويــــني إلـــــــى مــــــيــــــدان الـــعـــمـــل 

السياسي".
 

السياسة "الذكورية"
وتـــشـــرح الــخــبــيــرة لــبــي بـــي ســـي أن 
ـــقـــادة الــشــعــبــويــني يــعــتــمــدون على  ال
"رســـائـــل مــبــســطــة" لــلــحــصــول على 
الدعم، وهذا غالبا ما أثر في نهجهم 

في إدارة أزمة الوباء.
السياسيون  الــقــادة  اغتنم  مــا  كثيرًا 
فـــــي كـــــل مـــــن أمــــيــــركــــا والـــــبـــــرازيـــــل 
الـــدول، الفرص  واملــجــر، وغيرها مــن 
واللوم  املسؤولية  للتهرب من تحمل 
املوجه لهم عبر ربــط األزمــة بعوامل 
خــارجــيــة، مثل اتــهــام أجــانــب "بجلب 

املرض" إلى بالدهم.
البروفسورة كامبل: "اختار  وتشرح 
كل من ترامب وبولسونارو تقمص 
شـــخـــصـــيـــة ذكــــــوريــــــة جـــــــــدا. وهـــــذه 

وغالبا  اختيارهما.  مــن  الشخصية 
ال نجد نساء ضمن صفوف أحزاب 
الشعبوي، طبعا مع  املتطرف  اليمني 
وجود استثناءات واضحة مثل حالة 

ماري لو بان في فرنسا".
بـــالـــطـــبـــع كــــانــــت االســـتـــجـــابـــة ألزمــــة 
أحد  وكـــان  متباينة،   (19  - (كــوفــيــد 
ــــــك الـــــواقـــــع االجـــتـــمـــاعـــي  أســـــبـــــاب ذل
 عن 

ً
واالقـــتـــصـــادي لــكــل بــلــد، فــضــال

املوارد املتاحة، وقد ال يكون للجندر 
أي دور في هذا الشأن.

القادة  يديرها  التي  البالد  ففي  لذلك 
الــــــرجــــــال الـــــذيـــــن لـــــم يـــقـــعـــوا ضــمــن 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة الـــتـــي وصــفــتــهــا 
وفيات  سجلت  كامبل،  البروفسورة 

بنسبة أقل من دول أخرى.
تعامل  الجنوبية، عزز  ففي كوريا 

مــع  إن،  مــــــون جــــــاي  الــــرئــــيــــس، 
األزمة من النصر الذي أحرزه 
حـــزبـــه فــــي آخـــــر انــتــخــابــات 
منتصف  في  عقدت   نيابية 

نيسان.
رئـــيـــس وزراء  كـــمـــا حـــظـــي 
الـــــــيـــــــونـــــــان، كــــيــــريــــاكــــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، بــالــثــنــاء 
األزمـــــة  إدارة  فــــي  ــنــجــاحــه  ل

واإلبقاء على معدالت الوفيات 
مــنــخــفــضــة نــســبــيــا. إذ تــوفــي 

114 شخصا في البلد حتى يوم 
20 نيسان علما أن أن عــدد سكان 

اليونان يبلغ 11 مليونا.
قرابة  تــوفــي  إيطاليا،  مــع  وبــاملــقــارنــة 
27 ألف شخص في البلد الــذي يبلغ 

تعداد سكانه 60 مليونا.
تتجاوز اليونان هذه األزمة من خالل 
العلمية  لــلــمــشــورة  األولــــويــــة  إعـــطـــاء 
واتخاذ إجراءات االبتعاد االجتماعي 

قبل تسجيل أية حالة وفاة.
 تقودها نساء 

ً
ولكنَّ هناك أيضا دوال

الــفــيــروس  مــن تفشي  تــعــانــي  لكنها 
على نحو واسع.

وزراء  رئـــــيـــــســـــة  نــــجــــحــــت  فــــمــــثــــال 
بـــنـــغـــالدش، شــيــخــة حــســيــنــة واجــــد، 
فـــي احـــتـــواء املـــــرض رغــــم أن بــلــدهــا 
واحد من أكثر البالد كثافة سكانيا. 

ولـــكـــن هـــنـــاك مــــخــــاوف حـــــول قــــدرة 
بــإجــراء  يتعلق  فيما  املــحــدودة  البلد 
االختبارات. كما يقول عمال الصحة 
في بنغالدش إنهم في خطر متزايد 
ـــــل الـــحـــمـــايـــة  بـــســـبـــب نــــقــــص وســـــائ

الشخصية.
 

قرارات صعبة
مــن أجــل الــحــد مــن انــتــشــار فيروس 
(كوفيد - 19)، كان على القادة اتخاذ 
األنشطة  قـــرارات صعبة، مثل وقــف 
االقــتــصــاديــة فــي املــراحــل األولـــى من 

الوباء.
وتـــــــقـــــــول 

الـــبـــروفـــســـورة 
ـــــقـــــرارات ثــمــن  كـــامـــبـــل: "ملـــثـــل هـــــذه ال
القصير  املـــدى  على  كبير  سياسي 
وهـــــذا عــكــس مـــا يــطــمــح إلـــيـــه الـــقـــادة 

الشعبويون".
وحظيت قيادات نسائية بدعم الرأي 
الــــعــــام مــــن خـــــالل الـــحـــديـــث الــعــلــنــي 
ــتــي  ـــتـــحـــديـــات ال والــــشــــفــــاف حـــــول ال

تواجهها البالد.
واعتبرت املستشارة االملانية، أنغيال 
فــــيــــروس (كـــوفـــيـــد - 19)  مـــيـــركـــل، 

تهديدًا "جديًا للغاية" مبكرًا.
وأطلقت أملانيا أكبر برنامج اختبارات 
وتتبع وعزل في أوروبــا. توفي أكثر 
أملانيا جــراء  مــن 5700 شخص فــي 
الفيروس، علما أن عدد سكان البلد 

هو 83 مليون نسمة.
رئيستا  اتبعته  الـــذي  النهج  أن  كما 
الوزراء في كل من النرويج والدنمارك، 
ميزهما عن نظرائهما الرجال األكثر 

تفاؤال بخصوص األزمة الراهنة.
عــــــقــــــدت كـــــــل مـــــــن رئـــيـــســـة 

إرنــــا  الــــنــــرويــــج،  وزراء 
ونظيرتها  سولبرغ، 

الــدنــمــاركــيــة، مته 
فــريــدريــكــســن، 
مــــــــؤتــــــــمــــــــرات 
صــــــحــــــفــــــيــــــة 
ـــــــألطـــــــفـــــــال  ل
ــــــــم يـــســـمـــح  ل
لـــــلـــــبـــــالـــــغـــــني 
حــــضــــورهــــا 
او املشاركة.

كــــمــــا حــــاولــــت 
وزراء  رئـــيـــســـة 

نــــــــيــــــــوزيــــــــلــــــــنــــــــدا، 
جـــاســـيـــنـــدا أرديــــــــرن، 

أن تبدد مخاوف األطفال 

الفصح،  بعيد  االحتفال  عــدم  بشأن 
الـــــذي صـــــادف هــــذا الــشــهــر، بسبب 

إجراءات اإلغالق.
وقالت لهم إن أرنب الفصح "عنصر 
أســــاســــي" وســيــســمــح لــــه بــإيــصــال 
بـــيـــض الـــشـــوكـــوالتـــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 

بيوتهم.
"كــان من  البروفسورة كامبل:  تقول 
املمكن في املاضي أن يكون الحديث 
عن أرنب الفصح مدعاة سخرية إن 
تــحــدث عنه زعــيــم بــلــد، ولــكــن وجــود 
نـــســـاء أكـــثـــر فــــي مــــيــــدان الــســيــاســة 
جعلنا نفكر في تأثير السياسة على 

األطفال".
هــنــاك أمــــور كــانــت تــعــتــبــر "مــســائــل 
خــــــاصــــــة" فــــــي املـــــــاضـــــــي، مــثــل 
مــــوضــــوع الـــعـــنـــف األســـــري 
ورعـــايـــة األطـــفـــال. ولــكــن، 
مـــــــن خـــــــــالل الــــتــــعــــامــــل 
مـــبـــاشـــرة مــــع أصــغــر 
املـــــواطـــــنـــــني، يــعــتــرف 
الـــقـــادة الــســيــاســيــون 
بــــــــــأن هــــــــــذا الــــــوبــــــاء 
العاملي له تأثير على 
الـــــســـــالمـــــة الـــعـــقـــلـــيـــة 
توضح  كما  للجميع، 

البروفسورة.
 

"قرارات أفضل"
قطاع  فــي  الــنــســاء  تبلغ نسبة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة 70 بــاملــئــة، في 
حــني كـــان مــن بــني الـــرؤســـاء الــــ 153 
املنتخبني، عشر نساء فقط في عام 

.2018
كما أن ربع البرملانيني في العالم فقط 

في العالم هم من النساء.
املزيج من  إلــى تعيني  تدعو د. بوجا 
الــنــســاء فــي مــنــاصــب قــيــاديــة، قائلة 
بأن ذلك سيطور عملية صنع القرار.
وتـــــقـــــول: "ســـنـــحـــصـــل حــيــنــهــا عــلــى 
املجتمع  فئات  لكل  مناسبة  قـــرارات 

وليس فقط لبعض الفئات".
كما تحذر من التأثيرات االجتماعية 
واالقتصادية لفيروس (كوفيد - 19) 
على كل من النساء والرجال: العنف 
املــنــزلــي فــي تــصــاعــد، وخــطــر الفقر 
التي  املكتسبات  ويهدد  تصاعد  في 
ــنــســاء فـــي مــجــال  حــصــلــت عــلــيــهــا ال

األجر املتساوي.
"نحن نتراجع. وما لم تتم االستجابة 
فستتفاقم  للوباء  املختلفة  للعوامل 

املشكالت الحالية".

}

{
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انطلقت مع بداية شهر رمضان برامج 
خـــاصـــة بــالــشــهــر الـــفـــضـــيـــل، تــنــفــذهــا 
الحسينية الــعــتــبــة  فـــي   اقـــســـام عـــديـــدة 

 املقدسة.
وقـــــــال مـــــعـــــاون مــــديــــر اعـــــــالم الــعــتــبــة 
"العتبة  ان   : لـــ"الــصــبــاح"  الــصــفــار  والء 
 املــــقــــدســــة اســــتــــعــــدت مـــبـــكـــرًا لــتــنــفــيــذ

 العديد 
ــــتــــي تــهــتــم  ــــبــــرامــــج املـــخـــتـــلـــفـــة ال مـــــن ال
ــــادة الــــوعــــي االيـــمـــانـــي لــلــمــؤمــنــني  ــــزي ب
ـــظـــروف الــتــي يــمــر بــهــا الــعــراق  وفــــق ال
مـــــن إجـــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــوقـــايـــة 

ــــتــــي ســيــتــم  مــــن جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا وال
الــتــواصــل  تنفيذها عــن طــريــق مــواقــع 

 االجتماعي".
 واضــــــاف ان"قــــســــم االعــــــالم سيطلق 
بـــرنـــامـــج (لــيــكــن صــيــامــك حــســيــنــيــًا) 
ـــــــذي يــشــهــد  بــنــســخــتــه الـــخـــامـــســـة، وال

سنويًا مشاركة دولية.
قــرآنــيــة عبر  اذ سيتم إجــــراء خــتــمــات 
املختلفة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
رمضان  شهر  أيـــام  طيلة  وستستمر 
الــقــرآن  دار  ستطلق   بينما  الفضيل. 
الـــكـــريـــم مــســابــقــة قـــرآنـــيـــة الــكــتــرونــيــة 
ــــر (ســـــــورة الـــِحـــْجـــر)  فــــي حـــفـــظ وتــــدّب
تقام  الــتــي  فــعــالــيــاتــهــا  ضــمــن سلسلة 
برنامج  ُبــعــد وهـــو  عــن  التعليم  بــنــظــام 

لــلــذكــور واالنـــــاث وتــم 
 99 تـــــــخـــــــصـــــــيـــــــص 
جـــــائـــــزة لـــلـــفـــائـــزيـــن 
بـــعـــدد آيـــــات ســـورة 
الــــــــحــــــــجــــــــر وهــــــــي 
هـــدايـــا عــيــنــيــة من 
بـــــــركـــــــات مــــرقــــد 
 اإلمــــــــام الــحــســني

 (عــلــيــه الــســالم)". 
وأشـــار الــى ان "معهد األســرة 

املــســلــمــة ســيــطــلــق هـــو اآلخــــر بــرنــامــج 
(املــــــحــــــافــــــل مـــــــدارســـــــنـــــــا) بـــصـــيـــغـــتـــه 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة ويـــتـــضـــمـــن أســـئـــلـــة فــي 
والتربوية  والفقهية  القرآنية  الجوانب 
مــعــنــي  وهـــــو  (ع)  الـــبـــيـــت  آل  وســــيــــرة 

اسرته  افـــراد  بمسابقة 
التي ال تقل عن خمسة اعضاء وال 

 تزيد عن عشرة  ويكون التنافس بني
 اسرتني".

 عن عمال البناء املحترفني، 
ً
 فضال

ـــــطـــــابـــــوق  وســـــــــط االســـــمـــــنـــــت وال
والــجــص والــخــشــب والــحــديــد و... 
مــوجــودات أراهـــا دائــمــًا، حيث ما 

يجري بناء وال أعرف أسماءها.
وقال مدير عام السينما واملسرح: 
 عـــــن "آشـــــــــــور" املـــوشـــك 

ً
"فـــــضـــــال

بدأنا  الله،  إن شاء  االنتهاء..  على 
الصفر، بإعادة إعمار  العمل، من 
االنقاض"  نرفع  الرشيد..  مسرح 

مــســتــدركــًا: "لــقــد تــحــول كــلــه الــى 
ـــكـــن ســـنـــعـــيـــده أبـــهـــى  أنـــــقـــــاض، ل
أدخلنا  إذ  عافيته؛  أيــام  كــان  مما 
اســتــشــاريــني مــن خـــارج الـــــوزارة، 
وفنانني تشكيليني مهمني؛ إلعداد 
مـــســـودة الـــبـــنـــاء الـــجـــديـــد ملــســرح 
مالكات  على  باالعتماد  الرشيد، 
 الدائرة.. هندسيًا وتقنيًا، وبإرادتنا

 املتواضعة".
وأضــــــــاف: "أعــــلــــن وزيــــــر الــثــقــافــة 
االمير  عبد  د.  واآلثـــار  والسياحة 
الحمداني، واعلنا نحن وراءه من 
مــوقــعــنــا،  إنـــنـــا مــنــفــتــحــون على 
أيـــــة رعــــايــــة داعــــمــــة فــــي الــتــمــويــل 
الرشيد"  مسرح  بناء  الستكمال 
مــؤكــدًا "لـــن نــتــوقــف عــنــد املرحلة 
ــــــــى، بــــل ســنــســتــمــر بــتــنــفــيــذ  االول

إمكانيات  على  اعــتــمــادًا  االعــمــار 
دائرة السينما واملسرح، والجهات 
بـــمـــوجـــب  تـــــوفـــــرت  إن  الـــــداعـــــمـــــة 
بها،  املعمول  الرسمية  السياقات 
نظام  وفــق  العمل  حيث سيجري 

املراحل".
ـــى مــســرح "آشـــــور" حيث  عــــودًا ال
نــقــف، تــابــع د. مــوســى: "سيضم 
مـــســـرح آشـــــور ســيــنــمــا وخــشــبــة 
عرض مسرحي.. هي اختصاصه 
االســـــــــــــــاس.. ومــــــســــــرح عــــرائــــس 
"سعته  أن:  الــى  لــالطــفــال" مشيرًا 
مـــئـــة وخـــمـــســـون كـــرســـيـــًا، تــفــي 
ـــعـــروض الــتــجــريــبــيــة؛  بــجــمــهــور ال
فــهــي نــخــبــويــة فـــي الــغــالــب، وتــلــك 
تجربة ناجعة، أثبتت نجاحها في 

املوالت".

تــوســعــنــا مـــع مــديــر عـــام الـــدائـــرة، 
الــــــــى اشــــتــــمــــاالتــــهــــا مـــتـــســـائـــلـــني 
بــشــأن مــنــتــدى املــســرح؟ فــأجــاب: 
ـــه منهج  "املــــفــــروض  انـــه قـــائـــم، ول
عمل ومــوســم عـــروض، لكنه اآلن 
محطم كليًا؛ لوقوعه ضمن نطاق 
تظاهرات ساحة التحرير، اال أننا 
سنعيد بث الحياة فيه، من خالل 
تــقــديــم الـــعـــروض الــتــي لــم يتسَن 
لــلــجــمــهــور مـــشـــاهـــدتـــهـــا بــســبــب 
ـــتـــظـــاهـــرات وكــــورونــــا"  ظــــــروف ال
موضحًا: "سيكون لدائرة السينما 
فــي مهرجان  واملــســرح دور مهم 
ـــعـــراق الــوطــنــي لــلــمــســرح، الـــذي  ال
بالشراكة  الفنانني  نقابة  تنظمه 
من  للمسرح،  العربية  الهيئة  مــع 
وتأمني  اللوجستي  الــدعــم  خــالل 

املسارح من قبل الدائرة".
املخرج عالء قحطان مدير الفرقة 
"وضعنا  قـــال  للتمثيل،  الــوطــنــيــة 
موسمًا سنشرع بتنفيذ مفرداته، 
يــضــم اربــعــة عــشــر عــرضــًا، هــي: 
"حـــنـــني حـــــار" و"شـــبـــاك اوفــيــلــيــا" 
و"رفــــــريــــــش" و"طـــــريـــــق شـــرطـــي" 
و"العم  و"هاملت" و"خــوف سائل" 
هــامــلــت" و"نـــقـــش حــنــة" و"مــقــطــع 
من فيلم طويل" و"حمام بغدادي" 
و"املــــــزرعــــــة  مــــــــوز"  و"ذا  و"79" 
الــســعــيــدة" وبــــني: "اعـــددنـــا تسعة 
تأسيس  بعيد  عروض لالحتفال 
الـــفـــرقـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــمــثــيــل، بــعــد 
إنـــــجـــــالء غـــمـــة كـــــــورونـــــــا،  وهـــــي: 
ومثلهما  بــغــداد  مــن  مسرحيتان 
عــروض  وخمسة  املحافظات  مــن 
ــــجــــزائــــر واملــــغــــرب  مــــن لـــبـــنـــان وال
وتـــونـــس ومـــصـــر، وهــــي عـــروض 

حققت جوائز عاملية".
ولفت مدير الفنون الشعبية فؤاد 
ذنـــــــون، الـــــى ان"الــــفــــرقــــة الــوطــنــيــة 
لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة، أعــــدت مــوســم 
إنـــجـــالء  بـــعـــد  وســـتـــقـــدمـــه   2020
جــائــحــة كــــورونــــا، يــضــم لــوحــات 
اســـتـــعـــراضـــيـــة جــــديــــدة وأخــــــرى 
مـــنـــتـــقـــاة مـــــن مـــــواســـــم ســـابـــقـــة، 
 جــــمــــاهــــيــــريــــًا.. 

ً
حــــقــــقــــت إقـــــــبـــــــاال

داخـــــــل وخــــــــارج الــــــعــــــراق، مــنــهــا: 
الـــعـــبـــايـــة"  و"ام  الـــــبـــــنـــــات"  "مــــــــرح 
 و"املصرع" و"السقا" و"أندلسيات"

 وسواها".

ُد اي شيء تقرأ عنه او تسمعه، متوهمة 
ّ
1 - لم أصادف إمرأة مثلها تقل

بأنها شــــــــابة عصرية وعبقرية زمانها، وزيــــــــادة على هذا كانت تباهي 
أمام صديقاتهــــــــا وأمام خطيبها بأنها تطّور الكثير من األشــــــــياء التي 
تقرأ عنها أو تســــــــمعها، غير أنَّ هذه الســــــــذاجة التي تتحلى بها (نجاة) 
ابنة الرابعة والعشرين عامًا ال يمنع من كونها إنسانة بمنتهى الطيبة، 
ويدها عنوان للسخاء والكرم بخالف معظم النساء املعروفات ببخلهن 

على رأي عالم اجتماع هندي حاقد على املرأة!
سمعِت الشابة نجاة إنَّ مفردة (نزول) التي يستعملها العراقيون بمنزلة 
الشــــــــتيمة التي تنتمي الى املزاح مــــــــرة والى املديح مرة اخرى، كأن تقول 
الفتــــــــاة لحبيبها فــــــــي موضع الغزل او التحبب (نزول عليك... ســــــــوالفك 
كلــــــــش حلوه) او (نزول عليك... عيونك تخبل)... الخ، ولهذا عمدت نجاة 
الى إســــــــماع خطيبهــــــــا عبارة (نزول عليك..) كلمــــــــا أحضر لها هدية أو 
أتــــــــى بموقٍف جيد.. وقد عرفْت بأنَّ هناك حكاية تقف وراء هذه املفردة 
وأصلها على حد ســــــــمعها انَّ املئات من أهالي بغداد تعرضوا الى حالة 
من الزكام الشــــــــديد قبل مئة ســــــــنة تقريبًا، وتّم نقلهم الى املستشــــــــفى 
للعــــــــالج، وكان بعضهم يغادر بعد أقل من 
ساعة، وبعضهم اآلخر يمكث بضعة أيام، 
ومن يمكث يسمى (نزيل) والجمع (نزالء) 
ومنهما نزالء الســــــــجن.. الخ، وبالتالي فإنَّ 
عبارة (نــــــــزول عليــــــــك) يومها دعــــــــاء على 

املقابل لكي ينزل في املستشفى!!
في ظل أجواء كورونا والجهود التي تبذلها 
الدوائر املعنية ملواجهــــــــة الوباء قدم "احمد" 
هديــــــــة ظريفة لخطيبته نجــــــــاة، وقد فرحْت 
بهــــــــا فرحــــــــًا عظيمــــــــًا، وعلــــــــى عادتهــــــــا في 
التطويــــــــر لم تقل له العبــــــــارة املعتادة (نزول 
عليك..) بل عبرْت عن سعادتها على النحو 
التالي (كورونا عليك.. شــــــــلون هديه حلوه.. 

عاشت ايدك!!)
2 - بعد قصة حب طويلة تكلل انتظارهما 
بالزواج وانجبا ولــــــــدًا وبنتني ولعلهما كانا 
محســــــــودين.. فعلى الرغم من مرور (16) 
ســــــــنة على زواجهما مازالت عالقات الحب 
والــــــــود والتفاهــــــــم قائمة بينهمــــــــا، وهو أمر 
نــــــــادر الحدوث... األمر الذي الحظته الزوجة 
(أم ايهــــــــاب)، ان زوجها فــــــــي االونة االخيرة 
بــــــــات يتغيب كثيرًا عن البيــــــــت، وبما أوتيت 
من رجاحة عقل وميــــــــل متطرف الى املرح 
 ومرحًا ورقة) الى 

ً
والدعابة، حاولت لفت نظره بأكثر الوســــــــائل (تدليال

وضعــــــــه الجديد، وإنه لم يعد يلتفت اليها والــــــــى أبنائه والى البيت حيث 
يقضي اطول وقت في النادي او املقهى او سهرة عند هذا الصديق او 

ذاك.. ولكن من دون جدوى..
(كورونا العظيمة) - هكذا وصفتها مع نفسها سخرية – وحدها التي 
اجبرتــــــــه على مالزمة املنزل، ومع تحوطاتهــــــــا الكبيرة واملتعبة ملواجهة 
هذا الوباء الخبيث، اال انها في سرها كانت سعيدة لبقائه في املنزل قبل 
أْن تبدأ تلك السعادة بالتراجع، فالرجل لم يترك صغيرة وال كبيرة من 
شؤون األسرة واملنزل إال ودّس أنفه فيها اعتراضًا أو تنبيهًا أو تأنيبًا، 
حتى انه اعترض على لون الستائر ناسيًا أنه هو من اشتراها بمعرفته 
وذوقه، وهو األمر الذي فجر ينبوع الدعابة الخامد في أعماقها، فرفعت 
يديها الى الســــــــماء داعية (يا الهي لو تاخذني وترّيح هذا الرجال مني.. 
لو تأخذه وتخلصني منه.. لو تكفينا شر الكورونا حتى يرجع للنادي 

والسهر خارج البيت!!) وضحكا كما لم يضحكا من قبل...

يحظى فــريــق مــن الــروبــوتــات الــتــي تتحرك على 
عجالت وتقوم بتوصيل مستلزمات التسوق في 
مدينة ميلتون كينز اإلنكليزية بشعبية متزايدة 
 لقيود 

ً
بني السكان الذين يلزمون بيوتهم امتثاال

العزل العام بهدف مكافحة فيروس كورونا.
وال يتجاوز طــول الــروبــوت الــواحــد ارتــفــاع ركبة 
بــالــغ، ويــبــدو مثل صــنــدوق بالستيكي  شخص 
أبــيــض يسير عــلــى ســت عــجــالت ســـــوداء. ومــن 
الــشــائــع رؤيـــة هــذه الــروبــوتــات فــي املــديــنــة، حيث 
تقوم بتوصيل مستلزمات البقالة منذ أكثر من 

عامني. 
التباعد  الــحــكــومــة إجـــــراءات  لــكــن مــنــذ أن طبقت 
أصــبــحــت  آذار   23 فــــي  املــــشــــددة  االجـــتـــمـــاعـــي 
أكــثــر مــن أي وقـــت مضى،  الــروبــوتــات مشغولة 
حيث تقوم بالتوصيل مجانًا للعاملني في هيئة 
الــصــحــة الــوطــنــيــة وتــواجــه زيــــادة فــي الــطــلــب من 

السكان.
ــــد مـــــن شـــركـــة  ــــيــــرالن وقــــــــال هــــنــــري هــــاريــــس-ب
"نقدم  الــروبــوتــات  هــذه  الــتــي تصنع  ستارشيب 

للعاملني في هيئة  التوصيل املجاني  اآلن خدمة 
أن نسهل  نــريــد  املــديــنــة.  داخـــل  الوطنية  الصحة 
 على هـــؤالء الــنــاس فــي هــذا الوقت 

ً
األمـــور قليال

العصيب".
ساعة  ثمانني  يعملون.  منهم  "الكثير  وأضـــاف 
إلى  لــلــذهــاب  كافيًا  وقــتــًا  يملكون  وال  أسبوعيًا 
الــروبــوت  نستخدم  لــذلــك  املــحــلــي،  البقالة  متجر 
للتسوق من أجلهم. يشرفنا أن نكون جزءًا من 

الحل".
والروبوتات مزودة بما يشبه الهوائي وفي آخره 
رايــــة حـــمـــراء صــغــيــرة لــتــســهــيــل رصـــدهـــا أثــنــاء 
عدة  لحمل  يكفي  بما  كبير  وحجمها  الــتــحــرك. 

حقائب تسوق وكذلك عبوة زجاجات.
روبــوتــات  مــن  أسطولها  ستارشيب  وضــاعــفــت 
التوصيل في ميلتون كينز إلى 70 في األسابيع 
الثالثة املاضية. وقال هاريس-بيرالند إنها نفذت 
100 ألف عملية توصيل في املدينة.وتابع "يتصل 
بنا الكثير من السكان عبر االنترنت لطلب خدمة 
توصيل إلــى أحــيــائــهــم". وأضـــاف "نفعل كــل ما 
بوسعنا وبأسرع ما يمكن لتوسيع نطاق الخدمة 
 إلــى املــزيــد مــن الــنــاس ال سيما فــي هــذا التوقيت

 املهم".

"
 "
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.

تتابع دار األوبــرا املصرية مبادرتها االلكترونية التي تحمل 
عــنــوان "خــلــيــك فــي الــبــيــت.. الــثــقــافــة بــني إيــديــك" بمجموعة 
أمــســيــات روحــانــيــة تــشــارك بــهــا فــي "األجـــنـــدة الــرقــمــيــة" 
لشهر رمضان.وتبث القناة الرسمية لدار األوبرا املصرية 
على موقع "يوتيوب" سهرات رمضانية من بينها أغنية 
"الثالثية املقدسة"، التي تعد أحد أهم أعمال كوكب الشرق، 
الــســيــدة أم كــلــثــوم، وهـــي مــن ألــحــان ريـــاض السنباطي، 
بقيادة  املوسيقية  الفرقة  وأداء  جـــودت،  صــالــح  وكلمات 
املايسترو صالح غباشي، بمشاركة املطربني: آمال ماهر، 
مي فــاروق، ريهام عبد الحكيم، آيات فــاروق، وليد كمال، 
سهرة  الــقــنــاة  تــقــدم  سمير.كذلك  أمنية  ســلــطــان،  محمد 
دينية ألوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة املايسترو، شريف 
محيي الدين، مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 

بقيادة املايسترو صالح غباشي.


