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هنأ رئيسا الجمهورية والوزراء 
عمال العراق بمناسبة عيد العمال 

العاملي،  وحثا على تكثيف الطاقات 
لدفع عجلة والتقدم، بينما أكد 

النائب االول لرئيس مجلس النواب 
حسن الكعبي، حرص البرملان 

على ضمان حقوق العمال. وقال 
رئيس الجمهورية برهم صالح 

في تغريدة له على تويتر اطلعت 
عليها ”الصباح“، ”في يوم العمال 
العاملي نحّيي بتقدير واحترام عاٍل 

بناة الوطن والسواعد املخلصة 
التي تحّملت الظروف لتواصل بناء 
العراق والظروف املعقدة، واألزمات 

املتالحقة».
واكد صالح ”علينا تكثيف 

اإلمكانات والطاقات والتآزر لدفع 
عجلة التطور والتقدم بما يسهم في 
غٍد أفضل لشعبنا“، مرددا ”كل عام 

والعمال بخير وسالم». من جانبه، 
افاد رئيس مجلس الوزراء عادل 

عبد املهدي، في بيان اطلعت عليه 
”الصباح“، ”تحل ذكرى عيد العمال 

العاملي هذا العام والبشرية جمعاء 
تواجه تحديا صحيا خطيرا  أوقف 

عجلة الحياة والعمل، ويواجه شعبنا 
جائحة كورونا ببسالة وصبر 

ونجاح بشكل مّيز العراق عن بقية 
دول العالم.

بات تحديد موعد جلسة البرملان االستثنائية 
الوزارية  الكابينة  بالتصويت على  الخاصة 
والبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء املكلف 
مصطفي الكاظمي مسألة وقت ليس أكثر، 
وخاصة بعد تشكيل لجنة برملانية لدراسة 
املنهاج الحكومي، وتأكيد مصادر سياسية 
أن الكابينة الوزارية تشهد وضع اللمسات 
األخيرة عليها، والتي بدورها لفتت إلى أن 

حكومة املكلف ستمرر بأريحية.

الــنــائــب عــن االيــزيــديــني، صــائــب خـــدر، أكــد 
ـــ“الــصــبــاح“، ان مــلــف تشكيل  فــي حــديــث ل
الحكومة ومنحها الثقة شارف على النهاية 
للتصويت عليه  الحالي  وسيطرح االسبوع 
التشكيلة  ان  مبينا  ــنــواب،  ال مجلس  داخـــل 
الوزارية ستمرر من دون اعتراضات كبيرة. 
امـــا بــشــأن املــنــهــاج الــحــكــومــي، قـــال النائب 
والتطبيق،  النتائج  في  العبرة  إن  االيــزيــدي 
فالبرنامج الحكومي بالرغم من ان عباراته 
وقد  التفاصيل  مــن  يخلو  أنــه  إال  الجميلة 
على  الحكومي  املــنــهــاج  قـــراءة  لجنة  عملت 

وضع تفاصيل مهمة له، مؤكدًا أن مجلس 
النواب سيمنح الثقة للبرنامج الحكومي في 

جلسة منح الثقة. 
ائتالف  نفسه، كشف عضو  السياق  وفــي 
النصر سعد الالمي، لوكالة االنباء العراقية 
الــكــتــل  بــــني  ــــخــــالف  ال تـــســـويـــة  عــــن  (واع) 
السياسية بشأن وزارات الخارجية واملالية 

والشباب.
النصر مــازال  الالمي ان ”ائتالف  وأضــاف 
داعــــمــــا لــحــكــومــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء املــكــلــف 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بـــالـــرغـــم مـــن بعض 

هو  النصر  ”هـــدف  أن  مبينًا  الــتــحــفــظــات“، 
املضي الى انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة 

والخالص من قضية التزوير“.
قــال عضو مجلس  على صعيد ذي صلة، 
النواب عباس الزاملي، في تصريح صحفي: 
ان ”املـــنـــهـــاج الـــحـــكـــومـــي لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
منها  اساسية  قضايا  على  ارتكز  املكلف، 
الــتــهــيــئــة لــالنــتــخــابــات بــعــيــدا عـــن تــأثــيــرات 
السالح واملال السياسي والجانب الصحي 

واالزمة االقتصادية“.

قالت وزارة الصحة والبيئة إنَّ أغلب 
حاالت االصابة املكتشفة بفيروس 
لــم تــظــهــر عليها أعـــراض  كـــورونـــا 
املــــــــرض، وهـــــو مــــا يـــشـــكـــل خــطــرًا 
بسرعة انتشار هذا املرض وزيادة 
أعداد املصابني، بينما كشفت عن 
املوجبة  الــحــاالت  مــن  باملئة  أنَّ 90 
تــــم تــشــخــصــيــهــا خـــــالل عــمــلــيــات 
املسح امليداني. وجدد الناطق باسم 
ســيــف  الــــدكــــتــــور  الـــصـــحـــة  وزارة 
استمرار  مغبة  من  تحذيره  البدر، 
كسر حظر التجوال، وعدم االلتزام 
ـــــوقـــــايـــــة، مــــشــــيــــرًا فــي  بـــــشـــــروط ال
تصريح لـ“الصباح“ الى أنَّ الوزارة 

تـــؤكـــد الــجــهــات املــعــنــيــة بـــضـــرورة 
تكثيف إجراءاتها في فرض حظر 

التجوال ومحاسبة املقصرين.
وأكــد الــبــدر أنَّ عــدم الــتــزام املواطن 
ــــــــوزارة يـــعـــدُّ جــريــمــة  بــتــعــلــيــمــات ال
يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الــــقــــانــــون بــتــهــمــة 
الــعــامــة للخطر.  الــصــحــة  تــعــريــض 
ـــى ان ”الـــــــوزارة اصـــدرت  واشـــــار ال
من خــالل خلية االزمــة العديد من 
القرارات وشروط الوقاية، وأسهمت 
فــــي تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــــيــــدة عــلــى 
مستوى خفض اإلصــابــات، إال أنَّ 
اآلن  الــقــرارات  تطبيق  في  التراخي 
يــحــتــاج الـــى مــتــابــعــة بــشــكــل دقيق 
من قبل الجهات املعنية ومحاسبة 

شديدة.
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ـــيـــة فــــي مــجــلــس  اســـتـــبـــعـــدت الــلــجــنــة املـــال
النواب تقليل او التالعب برواتب املوظفني 
ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون وال 
يــمــكــن تــغــيــيــرهــا اال بــقــانــون يــصــدر من 

مجلس النواب، داعية الحكومة الى ايجاد 
بينما كشفت  العجز،  لسد  اخــرى  بــدائــل 
عن تأمني الرواتب بنسبة 100 % لشهر 

أيار.
وافــــــاد عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة حــنــني قــدو 
فـــي تــصــريــح لــــ“الـــصـــبـــاح“ بــــأن ”تــعــديــل 
رواتب املوظفني يحتاج الى قانون وكذلك 

املخصصات هي االخرى حددت بقوانني 
الرواتب  الى ان ”تقليل  خاصة“،  مشيرا 
يعد مخالفة  القانون  تعديل في  من دون 

قانونية» .
مشيرا  الى أنه ”في حال تشكيل حكومة 
ســيــكــون مــن اولــويــاتــهــا اجــــراء تــعــديــالت 

على املوازنة لضمان الرواتب“.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب احمد 
أن  الجبوري في حديث صحفي“  مظهر 
مع  بالتنسيق  حاليًا  تعمل  املالية  اللجنة 
الوزارة على خلق حلول تسهم في تأمني 
رواتـــــب شــهــر حـــزيـــران ومـــا بـــعـــده، النــنــا 

سنمر بازمة مالية كبيرة جدا.
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استعادة ذكرى تأسيس التلفزيون العراقي في 2/ ايار 1956  بوصفه 
أول بثٍّ عربي في املنطقة العربية تعني استعادة مسؤولة لتاريٍخ ثقافي 
العربي، حيث  الخطاب االعالمي  أثــره في صناعة  له  واجتماعي رائــد  
والتنوير  التحديث،  قيم  على  االنفتاح  عــن  تعبيرا  التأسيس  هــذا  كــان 

والتواصل، والسعي البراز هوية العراق الوطنية والثقافية في العالم.
لقد ترافق انطالق البث التلفزيوني مع وجود حركة فنية وأدبية زاخرة 
في العراق، تحول فيها التلفزيون- رغم محدودية البث آنذاك- الى مجال 
للتفاعل مع هذه الحركة، ونقل نشاطاتها املتعددة، فضال عن وظيفته 
التي تخص مجتمع  االحــداث  املنّوعة وتغطية عديد  البرامج  تقديم  في 
السياسة واالقتصاد والثقافة، حيث اسهمت بتعريف الناس بها، ونقلها 
التقديم  رائــدة في  كــفــاءات  الــصــورة والحركة، وعبر مشاركة  لهم عبر 
والتصوير واالخراج لها حضورها في الوسط الثقافي مثل محمد علي 
كريم وصبيحة املدرس وكاميران حسني وخليل شوقي وفالح الصوفي 
ه 

ّ
بث بداية  ارتبط منذ  العراقي  التلفزيون  تاريخ  ويحيى زكي وغيرهم.. 

والرياضية  واالجتماعية  السياسية  لــالحــداث  ونقله  املجتمع،  بحركة 
كان مرهونا بمسؤولياته املهنية، واالعالمية، لكن ماجرى بعد سنوات 
االنقالب السوداء عام 1963 وماتالها جعل من التلفزيون اداة خاضعة 
لسيطرة السلطة وخطابها، ولتوظيفها السياسي وااليديولوجي، على 
مستوى صياغة الخبر والصورة، أو على مستوى استخدامها كاداة في 
تشويه الوعي وفي نشر االكاذيب وبث الكراهية، وفي تحويل الفضاء 
االعالمية  السياسة  الهـــداف  خــاضــع  مــجــال  الــى  للتلفزيون  االعــالمــي 
للنظام السياسي السابق وملركزيته في توجيه  الخطاب االعالمي الى ما 
يخدم مصالحها. حرُص شبكة االعالم العراقي على االحتفاء بذكرى 
تأسيس تلفزيون العراق ينطلق من ضــرورة أن تكون هذه االستعادة 
تعبيرا عن مسؤولية وطنية ومهنية، واستذكارا لرواده االوائل، فضال 
عن أن تكون هذه االستعادة دافعا لترصني الخطاب االعالمي العراقي 
على اسس علمية ومهنية، وبما يعزز اهمية الحفاظ على مسؤولية هذا 
الخطاب في صناعة الرأي العام، وفي الدفاع عن هوية العراق والحفاظ 
على وحدته الوطنية، كما أّن الدور املسؤول الذي قام به تلفزيون العراق 
عبر قنواته املتعددة- االخبارية، العامة، الوطنية، الرياضية_ في تغطية 
كثير من النشاطات والفعاليات يعكس تلك االهداف، مثلما يؤكد سعة 
والتغطية، ولعل  املتابعة،  القنوات، عبر   بها هذه  التي تتحرك  املساحة 
العامة منذ عام 2005 ومهنيتها  االنتخابات  احــداث  التلفزيون  تغطية 
وحياديتها في التعاطي مع املرشحني، ومع برامجهم االنتخابية تؤكد 

فاعلية وحقيقة تمثله املسار الوطني واملهني..
كان لتلفزيون العراق دوره االستثنائي والكبير في تغطية أيام الحرب 
العراقية، حيث كان  الداعشية االرهابية، وتحرير املدن  ضد الجماعات 
مراسلوه في السواتر االمامية مع القوات القتالية، قدموا خاللها عديد 
التضحيات، وهو ما يعكس التزام جهاته املسؤولة في رئاسة الشبكة 
للعراق  وجــهــا  الــعــراق  تلفزيون  يــكــون  أن  بحقيقة  امنائها  هيئة  وفــي 
الوطنية، وفي دفاعه عن وحدته  تنوعه، وفي خياراته  الديمقراطي في 

وحريته، وفي رفضه لخطاب الكراهية والتكفير والتضليل.
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التي  االتهامات  على  التجارة  وزارة  ردت 
عــدم صالحية حمولة  بشأن  لها  وجهت 
الــــــرز الــفــيــتــنــامــي املـــجـــهـــز مــــن الــشــركــة 
صالحيته  مــؤكــدة  الفيتنامية،  الــعــراقــيــة 

لالستهالك البشري.

وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان: "نــأســف ملــا يرد 
مــــن مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر صــحــيــحــة بــشــأن 
ـــــرز الــفــيــتــنــامــي الـــتـــي تــعــاقــدت  حــمــولــة ال
 - العراقية  الشركة  مــن  لشرائها  الــــوزارة 
 55 نسبة  الـــوزارة  تمتلك  التي  الفيتنامية 

من رأسمالها".
واضــــاف بــيــان الـــــوزارة ان هــنــاك "تــوافــقــا 
ورأيــا مشتركًا ايضا مع لجنة االقتصاد 

واالســتــثــمــار فـــي مــجــلــس الـــنـــواب للعمل 
ة كون جميع الفحوصات  باآلليات التعاقديَّ
أظهرت صالحية الكميات املتعاقد عليها 
لــالســتــهــالك الـــبـــشـــري ولـــكـــن هـــنـــاك من 
واملساس  االوراق  وخلط  التأثير  يــحــاول 
بقوت املواطن في هذه الفترة الصعبة التي 

تمر بها البالد".
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عمال  والـــــوزراء  الجمهورية  رئيسا  هنأ 
ــعــمــال الــعــاملــي،  ـــعـــراق بــمــنــاســبــة عــيــد ال ال
وشددا على تكثيف الطاقات لدفع عجلة 
لرئيس  االول  النائب  أكــد  بينما  والتقدم، 
مــجــلــس الـــنـــواب حــســن الــكــعــبــي، حــرص 
الـــبـــرملـــان عــلــى ضـــمـــان حـــقـــوق الــعــمــال. 
وقــــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح 
عليها  اطلعت  تويتر  على  له  تغريدة  في 
”الــــصــــبــــاح“، ”فــــي يــــوم الـــعـــمـــال الــعــاملــي 
الوطن  بناة  عــاٍل  نحّيي بتقدير واحــتــرام 
والسواعد املخلصة التي تحّملت الظروف 
املعقدة،  والــظــروف  الــعــراق  بناء  لتواصل 
واألزمات املتالحقة». وأكد صالح ”علينا 
تكثيف اإلمكانات والطاقات والتآزر لدفع 
عجلة التطور والتقدم بما يسهم في غٍد 
أفضل لشعبنا“، مرددا ”كل عام والعمال 

بخير وسالم».
مــن جــانــبــه، افـــاد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
عــادل عبد املهدي، في بيان اطلعت عليه 
”الـــصـــبـــاح“، ”تــحــل ذكــــرى عــيــد الــعــمــال 
العاملي هذا العام والبشرية جمعاء تواجه 
تـــحـــديـــا صــحــيــا خـــطـــيـــرا  أوقــــــف عــجــلــة 
الــحــيــاة والــعــمــل، ويــواجــه شعبنا جائحة 
ونــجــاح بشكل  ببسالة وصــبــر  كــورونــا 
مّيز العراق عن بقية دول العالم واضاف 
”نــحــن على ثقة تــامــة بــأن عــمــال الــعــراق 
ايضا سيحققون النجاح في إعادة العمل 
واإلنــــتــــاج وتـــحـــريـــك االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

مجددا». 
وتابع عبد املهدي ”بهذه املناسبة نبارك 

العمال  الــعــراق حــلــول ذكـــرى عيد  لعمال 
العاملي، سائلني الله العلي القدير ان يمكن 
شعبنا وقواه العاملة املخلصة من تجاوز 
كـــل الـــتـــحـــديـــات وحـــفـــظ أمـــنـــه وســالمــتــه 

وتحقيق تطلعاته املشروعة».
ــــك، ذكـــر بــيــان لــلــمــكــتــب االعــالمــي  الـــى ذل
الـــنـــواب  مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  االول  ــلــنــائــب  ل
برقية  بعث  ”االخــيــر  ان  الكعبي،  حسن 
والعالم  الــعــراق  فــي  العمالية  الطبقة  لكل 
واصفا  العاملي،  عيدهم  ذكــرى  بمناسبة 
إياهم برمز تقدم شعوب العالم، وأساس 

نهضة العلم في امليادين كافة».

وقال الكعبي: ”يسعدنا اليوم ان نحتفي 
بــــواحــــدة مـــن بـــني اهــــم املـــنـــاســـبـــات الــتــي 
يــحــتــفــل الــعــالــم اجـــمـــع بـــذكـــراهـــا ســنــويــا 
فهي ابسط ما يمكن تقديمه لفئة قدمت 
ــــوال تــضــحــيــاتــهــم ملا  لــبــلــدانــهــا الــكــثــيــر ول
بلغت األمم هذا القدر من التقدم فهم رمز 

تقدم الشعوب وبناء األوطان». 
بــدوره، أكد رئيس ائتالف النصر حيدر 
العبادي ضرورة أن يأخذ العمال دورهم 
الحقيقي للنهوض بجميع القطاعات في 

العراق.
”باحر  بيان صحفي  في  العبادي  وقــال 

والعالم  العراق  في  للعمال  اتقدم  التهاني 
ان ”العمال  الى  العاملي“، مشيرا  بعيدهم 
ـــــروة الــبــلــد الــحــقــيــقــيــة لــتــكــون املــرحــلــة  ث
املقبلة مرحلة العمل وتوفير البدائل لرفد 
االقتصاد وتنويع مصادره ودعم القطاع 

الخاص.
كــمــا هــنــأ رئــيــس تــيــار الــحــكــمــة الــوطــنــي، 
عمار الحكيم، الطبقة العاملة بعيد العمال 
الـــعـــاملـــي، بــيــنــمــا طـــالـــب بــتــحــســني الـــواقـــع 
املــعــيــشــي لـــهـــذه الــشــريــحــة وتــعــويــضــهــا 
الحرمان وتأمني متطلبات الحياة الكريمة 

لها.
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أوضحت هيئة املنافذ الحدودية، حقيقة 
هدر أموال تصل إلى 9 مليارات دوالر 

بعدد من املنافذ. 
وذكــــــر مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي الــهــيــئــة، 
الحق  تمتلك  ال  الــحــدوديــة  ”املــنــافــذ  ان 
ويقتصر  وجــبــايــتــهــا  األمـــــوال  بتسلم 
دورهــا على الرقابة واإلشـــراف“، الفتًا 
إلى أن ”الدوائر العامة هي املسؤولة عن 

األمــــوال فقط وهــنــاك 11 دائــرة  جباية 
مسؤولة عن ذلك ولديها الوصوالت».

املــنــافــذ ال يوجد  وأضــــاف أن ”جــمــيــع 
فيها هدر للمال وان وجدت فهي داخل 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مــبــيــنــا أن ”الــهــيــئــة 
تراقب بشكل دقيق وان صحت األنباء 
بوجود هــدر مالي سيحال األمــر على 

القضاء».
وكان احد النواب قد دعا الى التحقيق 
في مصير 9 مليارات دوالر يتم هدرها 

في املنافذ الحدودية.

في غضون ذلك، أكد مدير عام جمارك 
كــردســتــان ســـامـــال عــبــد الــرحــمــن، أن 
قــرار يصدر من  بــأي  اإلقليم سيلتزم 
بــغــداد بــخــصــوص مــنــع اســتــيــراد عــدد 
الــرحــمــن، في  مــن البضائع. وقــال عبد 
تــصــريــح صــحــافــي، ان ”اإلقــلــيــم الــتــزم 
سابقا بمنع استيراد عدد من البضائع 
وسنلتزم  الــوطــنــي  للمنتوج  تشجيعا 
بأي قــرارات تصدر الحقا بخصوص 
ونلتزم  معينة  أجهزة  استيراد  إيقاف 

بتعميم هيئة املنافذ».

يعتزم مجلس النواب خالل الفصل التشريعي 
املــقــبــل الــتــصــويــت عــلــى حــزمــة مـــن الــقــوانــني 
الجرائم االلكترونية، مع  ابرزها قانون  املهمة 
استكمال الفقرات املتعلقة بتفصيالت قانون 

االنتخابات.
سعران  النيابية  والــدفــاع  االمـــن  لجنة  عضو 
لـــ“الــصــبــاح“ إن  قــال فــي تصريح  االعاجيبي 
”قانون الجرائم االلكترونية او املعلوماتية من 
القوانني املهمة التي انتهت منها اللجنة والتي 
املقبلة“،  الفترة  اقـــراره  على  جــاهــدة  ستعمل 
ان ”القانون عقدت بشأنه ثالث ورش  مبينا 
خالل الفصول السابقة كما تمت استضافة 
العديد من املعنيني بحقوق االنسان واساتذة 

وغيرهم».
ـــــتـــــزاز  االب ـــــــــــــاد حــــــــاالت  ان ”ازدي وأضــــــــــــاف: 
االلــكــتــرونــي خــالل فــتــرة الحظر جــاء بسبب 
ــــنــــاس فــــي بـــيـــوتـــهـــم مـــمـــا جــعــلــهــم  جـــلـــوس ال
ـــكـــتـــرونـــيـــة لـــفـــتـــرات اطــــول  امـــــــام املـــــواقـــــع االل
 لـــــذلـــــك تــــــم االســـــتـــــغـــــالل مــــــن قــــبــــل ضـــعـــاف 

النفوس».
وكــان مركز االعـــالم الرقمي DMC  قــد اكد 

اإللــكــتــرونــي واالبــتــزاز  االحــتــيــال  ان عمليات 
ــــذي يــقــوم بــهــا الــهــاكــرز قـــد ازدادت خــالل  ال
 فــتــرة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي فــي زمـــن جائحة 

كورونا.
صائب  القانونية  اللجنة  عضو  افـــاد  بـــدوره 
لـــ“الــصــبــاح“، بــأن ”اللجنة  خــدر فــي تصربح 
ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فــــي بــــدايــــة الــفــصــل 
اولويات  وستناقش ضمن  املقبل  التشريعي 
عملها استكمال الفقرات املتعلقة بتفصيالت 
قانون االنتخابات ومنها تقسيمات االقضية 
الى  التخطيط،  اضــافــة  مــن وزارة  والــنــواحــي 

القضايا اللوجستية واملفوضية». 
اكتمل من  النواب  ان قانون مجلس  واضــاف 
جميع النواحي ولم يتبق منه اال فقرة وحيدة 
هـــي  جـــدول املــلــحــق والــتــي تختص بــالــدوائــر 
املتعددة“، مبينا ان ”بداية الفصل التشريعي 
فقرات  مــن  ماتبقى  اللجنة  ستناقش  املقبل 

القانون». 
واضاف ان ”الفقرات املتبقية تتضمن نوعية 
الدوائر املتعددة وعدد املقاعد في كل محافظة 
وكــيــفــيــة تــوزيــعــهــا بـــني الــــدوائــــر املـــتـــعـــددة ”، 
مشيرا الى ان ”التحضير لالنتخابات يحتاج 
بازمة  يمر  ــعــراق  وال مالية  تخصصيات  الــى 

اقتصادية خانقة».

االستثنائية  الــبــرملــان  مــوعــد جلسة  تــحــديــد  بـــات 
ــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة  الـــخـــاصـــة بــالــتــصــويــت عــلــى ال
ــرئــيــس الــــــــوزراء املــكــلــف  والـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي ل
مــصــطــفــي الـــكـــاظـــمـــي مـــســـألـــة وقـــــت لـــيـــس أكـــثـــر، 
وخاصة بعد تشكيل لجنة برملانية لدراسة املنهاج 
الكابينة  أن  سياسية  مصادر  وتأكيد  الحكومي، 
عليها،  األخــيــرة  اللمسات  الــوزاريــة تشهد وضــع 
والتي بدورها لفتت إلى أن حكومة املكلف ستمرر 

بأريحية.
النائب عن االيزيديني، صائب خدر، أكد في حديث 
ومنحها  الحكومة  تشكيل  ملف  ان  لـــ“الــصــبــاح“، 
الــثــقــة شــــارف عــلــى الــنــهــايــة وســيــطــرح االســبــوع 
الحالي للتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا 
ان التشكيلة الوزارية ستمرر من دون اعتراضات 

كبيرة.
وأضـــــاف خـــدر أن االعـــتـــراضـــات مــقــتــصــرة على 
تمثيل األقليات في الحكومة الجديدة، إذ لم نحظ 
بفرصة لقاء رئيس الحكومة املكلف ولم يطلب هو 
الــوزاريــة،  الكابينة  تشكيل  مفاوضات  في  لقاءنا 
بالرغم من ان البرنامج الحكومي فيه نقاط ايجابية 
برئيس  لــقــائــنــا  عـــدم  ان  مبينا  االقــلــيــات،  تــخــص 

الحكومة املكلف مؤشر سلبي نتمنى تداركه. 
انـــه فــي حـــال تشكلت الحكومة  إلـــى  ولــفــت خـــدر 
االقليات مثل حل ملف  الحلول لقضايا  وتوفرت 
على  االقــلــيــات بشكل حقيقي  الــنــازحــني وحماية 

لـــم تحل  الــحــكــومــة امـــا اذا  الـــواقـــع ســنــدعــم  ارض 
مبينًا  اخـــر،  مــوقــف  لنا  فسيكون  مثل  قضايانا 
البلد في تحقيق االمن  كعراقيني تهمنا مصلحة 
وعــــــودة الـــنـــازحـــني وتــلــبــيــة مــطــالــب املــتــظــاهــريــن 
والحفاظ على سيادة البالد وتوفير فرص العمل 

ولن نكون بالضد من مشروع الحكومة. 
اما بشان املنهاج الحكومي، قال النائب اإليزيدي 
إن الـــعـــبـــرة فــــي الـــنـــتـــائـــج والــتــطــبــيــق فــالــبــرنــامــج 
أنه  إال  الجميلة  عباراته  ان  مــن  بالرغم  الحكومي 
يخلو من التفاصيل وقد عملت لجنة قراءة املنهاج 
الحكومي على وضع تفاصيل مهمة له، مؤكدًا أن 
الحكومي  للبرنامج  الثقة  سيمنح  النواب  مجلس 

في جلسة منح الثقة. 
وفي السياق نفسه، كشف عضو ائتالف النصر 
سعد الــالمــي، لــوكــالــة االنــبــاء الــعــراقــيــة (واع) عن 
ـــخـــالف بـــني الــكــتــل الــســيــاســيــة بــشــأن  تــســويــة ال

وزارات الخارجية واملالية والشباب.
وأضــاف الالمي ان ”ائتالف النصر مــازال داعما 
لحكومة رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي، 
”هــدف  أن  مبينًا  التحفظات“،  بعض  مــن  بالرغم 
الــنــصــر هــو املــضــي الـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة نزيهة 

وشفافة والخالص من قضية التزوير».
النواب  على صعيد ذي صلة، قال عضو مجلس 
عباس الزاملي، في تصريح صحفي: ان ”املنهاج 
ــــــوزراء املــكــلــف، ارتـــكـــز على  الــحــكــومــي لــرئــيــس ال
بعيدا  لالنتخابات  التهيئة  منها  اساسية  قضايا 
والجانب  السياسي  واملـــال  الــســالح  تــأثــيــرات  عــن 
الصحي واالزمة االقتصادية“، مبينا ان ”البرنامج 

مــقــتــضــب لــكــنــه يــفــي بــالــغــرض، عــلــى اعــتــبــار ان 
فيها  اليــوجــد  الحكومة  وواجــبــات  املقبلة  املرحلة 

تشعبات كثيرة».
واضاف الزاملي، انه ”بالرغم من وجود صعوبات 
في خطوات العبور من داخل قبة البرملان لكابينة 
الى  تشير  حاليا  العامة  املعطيات  لكن  الكاظمي، 
امكانية عبورها نعتقد ان تعقد منتصف االسبوع 
املقبل“، الفتا الى ان ”عدم تطرق الكاظمي ضمن 
بــرنــامــجــه لقضية اخــــراج الــقــوات االجــنــبــيــة، على 
اعتبار انه قرار برملاني والحكومة املستقيلة بدأت 
فعليا بهذه االجـــراءات وبــدأت قــوات عديدة تغادر 
القوات مرفوض  بقاء هذه  ان  اعتبار  بالدنا على 

شعبيا وسياسيا».
واكد الزاملي، انه ”بحال تغير املعطيات ولم تعقد 
الــجــلــســة منتصف االســـبـــوع املــقــبــل، فـــان االمـــور 
معناه تسير باتجاه سلبي، وهناك خالف عميق 
عــلــى شــكــل الــحــكــومــة، وهـــو ســيــنــاريــو ال نتمناه 
ونستبعده على اعتبار وجود بعض الخالفات بني 
املمكن  لكنه من  السياسية  القوى  املكلف وبعض 
لفترة  دستوريا  املحدد  السقف  ضمن  تجاوزها 

تقديم الحكومة».
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  وكــان 
عــبــدالــكــريــم خــلــف، قـــد كــشــف لــــ“الـــصـــبـــاح“، عن 
تسلم رئيس الحكومة املكلف مللف املفاوضات مع 
املواضيع  بجميع  تامة  درايــة  على  ليكون  أميركا 
املــتــحــدة ملتابعتها،  الـــواليـــات  مـــع  ــتــي ســتــبــحــث  ال
بعد تشكيل  الــالزمــة بشأنها  الــخــطــوات  واتــخــاذ 

الحكومة الجديدة.

أعــلــنــت امـــانـــة بـــغـــداد، اكـــمـــال صــيــانــة 
وتــــأهــــيــــل ســــتــــة مــــجــــســــرات لـــعـــبـــور 
أخـــرى مخصصة  الــســيــارات وسبعة 
لـــلـــمـــشـــاة فـــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن 
تلقته  لــالمــانــة،  بيان  وذكــر  العاصمة. 

الــصــبــاح“، ان ”مالكاتها فــي دائــرة   ”
املشاريع تمكنت خالل الفترة املاضية 
مــن صــيــانــة وتــأهــيــل ســتــة مجسرات 
في مواقع مختلفة من العاصمة وهي 
( مــجــســر بـــيـــروت، مــجــســر الـــزهـــور، 
مجسر قحطان، مجسر ملعب الشعب 
(املــــرحــــلــــة االولــــــــــى)، مــجــســر الـــعـــدل، 
انجاز  الــى  )، اضافة  الشارقة  مجسر 

تــأهــيــل ســبــعــة مــجــســرات مخصصة 
الــحــوادث  تقليل  فــي  أسهمت  للمشاة 
والزحامات املرورية من خالل تسهيل 

عبور املشاة عبر الطرق السريعة».
واضــــاف الــبــيــان، ان ”االمـــانـــة تستعد 
الطــــالق املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن صــيــانــة 
اليومني  خـــالل  االمـــانـــة  كـــراج  مجسر 

املقبلني».

أكــــدت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة، ان 
استهدفت  االرهابية  داعــش  عصابات 
ـــــى، فــي  كــــامــــيــــرات املــــراقــــبــــة فـــــي ديـــــال
حـــني احــبــطــت الـــقـــوات االمــنــيــة، كمينا 
 داعـــشـــيـــا لــفــالحــي قـــريـــة زراعــــيــــة في 

املحافظة.
وقـــــال املــتــحــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة الـــلـــواء 
لوكالة  تصريح  في  الخفاجي  تحسني 
”استهداف  إن  ”واع“:  العراقية  األنــبــاء 
كــامــيــرات املــراقــبــة مــن قــبــل عــصــابــات 
داعــــش يـــدل عــلــى قـــوة الـــقـــوات األمــنــيــة 
والـــجـــهـــد االســـتـــخـــبـــاري فـــي مــكــافــحــة 
الــكــامــيــرات  أن ”تــلــك  اإلرهـــــاب“، مبينا 
ستتم إعادة إصالحها بأياد عراقية او 

نصب كاميرات جديدة».
في غضون ذلك، اكد عضو لجنة االمن 
والــــدفــــاع الــنــيــابــيــة كـــاطـــع الـــركـــابـــي، ان 

الوضع االمني في 3 محافظات مقلق.
لـــجـــنـــة االمــــن  ــــي، إن“  ــــركــــاب ال وذكــــــــر  
والـــــــدفـــــــاع الـــنـــيـــابـــيـــة عـــــقـــــدت مــــؤخــــرا 
اجتماعا موسعا مع قادة العمليات في 
مــحــافــظــات ( ديــالــى- كــركــوك- صــالح 

الــديــن) ومــن خــالل االيــجــاز يظهر بان 
الوضع االمني مقلق خاصة في ديالى 
التي  الهجمات  مــعــدالت  نــظــرا الرتــفــاع 
تــشــنــهــا خــاليــا داعــــش الــنــائــمــة والــتــي 
 بدات تنشط بشكل واضح فيي االونة 
االخـــــيـــــرة». الـــــى ذلــــــك، اعـــلـــن مـــســـؤول 
محلي في ديالى، احباط كمني داعشي 

لفالحي قرية زراعية في املحافظة.
واوضــــح مــديــر نــاحــيــة الــعــبــارة شاكر 
نصبتها  نــاســفــة  عــبــوة  ان“  التميمي، 
عصابات داعــش االرهــابــيــة فــي طريق 
زراعــي بقرية زهــرة شرقي العبارة تم 
تفكيكها من قبل خبراء املتفجرات من 

دون اي  اصابات».
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اســتــبــعــدِت الــلــجــنــة املــالــيــة في 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب تـــقـــلـــيـــل او 
الـــتـــالعـــب بـــــرواتـــــب املـــوظـــفـــني 
سنت  كونها  ومخصصاتهم، 
تغييرها  يــمــكــن  وال  بــقــانــون 
اال بقانون يصدر من مجلس 
الــــنــــواب، داعـــيـــة الــحــكــومــة الــى 
ايـــــجـــــاد بـــــدائـــــل اخــــــــرى لــســد 
الــــعــــجــــز، بــيــنــمــا كـــشـــفـــت عــن 
الــرواتــب بنسبة 100%  تأمني 

لشهر ايار.
وافاد عضو اللجنة املالية حنني 
لـ“الصباح“  تصريح  فــي  قــدو 
بــأن ”تــعــديــل رواتـــب املوظفني 
ـــك  ــــــى قـــــانـــــون وكـــذل يـــحـــتـــاج ال
املــــخــــصــــصــــات هـــــي االخـــــــرى 
حـــــــــددت بــــقــــوانــــني خـــــاصـــــة“،  
مشيرا الى ان ”تقليل الرواتب 
مـــن دون تــعــديــل فـــي الــقــانــون 

يعد مخالفة قانونية». 
واضاف: على الحكومة ايجاد 
بدائل اخرى، مستغربا صمت 
الحكومة من ضخ 435 مليار 
ديــنــار عــراقــي الــى االقــلــيــم من 

دون ان تستلم دينارا عراقيا، 
مــوازنــة  عــن  الحديث  ان  مبينا 
2020 ال يمكن التكهن به اآلن، 

كون ال توجد حكومة بعد».
واشـــــــــار الــــــى انــــــه ”فــــــي حـــال 
من  سيكون  حكومة  تشكيل 
اولـــويـــاتـــهـــا اجــــــــراء تــعــديــالت 
ــــضــــمــــان  عــــــلــــــى املــــــــــــوازنــــــــــــة ل
 الـــــرواتـــــب ومـــحـــاربـــة فـــيـــروس

كورونا. 
اللجنة  من جانبه، ذكر عضو 
الجبوري  مظهر  احمد  النائب 
فـــــي حــــديــــث صــــحــــفــــي“  انــــه 
ومن  املاضيني  اليومني  خــالل 
خــــــالل الـــتـــنـــســـيـــق والــــلــــقــــاءات 
املستمرة والتواصل مع وزارة 
املالية  اللجنة  واعــضــاء  املــالــيــة 
وصـــلـــنـــا الــــــى مـــرحـــلـــة تــأمــني 
العراقية  الدولة  رواتب موظفي 
لشهري نيسان وايار وبنسبة 

.“100%
وأضاف: أن اللجنة املالية تعمل 
ــــوزارة  ال مــع  بالتنسيق  حــالــيــًا 
عــلــى خــلــق حــلــول تــســهــم في 
تــأمــني رواتـــــب شــهــر حــزيــران 
بأزمة  الننا سنمر  بعده،  ومــا 

مالية كبيرة جدا.
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وجدد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف 
الـــبـــدر، تــحــذيــره مــن مــغــبــة اســتــمــرار كــســر حظر 
الــتــجــوال، وعــدم االلــتــزام بــشــروط الــوقــايــة، مشيرًا 
الـــوزارة تؤكد على  أنَّ  الــى  لـ"الصباح"  في تصريح 
بــضــرورة تكثيف إجــراءاتــهــا في  املعنية  الــجــهــات 

فرض حظر التجوال ومحاسبة املقصرين.
وأكد البدر أنَّ عدم التزام املواطن بتعليمات الوزارة 
يعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة تعريض 

الصحة العامة للخطر.
واشـــار الــى ان "الـــــوزارة اصـــدرت مــن خــالل خلية 
االزمــــــة الـــعـــديـــد مـــن الـــــقـــــرارات وشــــــروط الـــوقـــايـــة، 
مستوى  على  جيدة  نتائج  تحقيق  فــي  وأسهمت 
تطبيق  فـــي  الـــتـــراخـــي  أنَّ  إال  اإلصــــابــــات،  خــفــض 
القرارات اآلن يحتاج الى متابعة بشكل دقيق من 

قبل الجهات املعنية ومحاسبة شديدة.
والبيئة  الصحة  لجنة  مستشار  حــذر  جانبه،  من 
فيروس  أنَّ  مــن  الــعــبــودي،  عمار  الدكتور  ة  النيابيَّ
كورونا املستجد ما زال مصدر خطر لجميع دول 

العالم، وليس العراق فحسب.
وشدد العبودي في تصريح لـ"الصباح" على أهمية 
تكثيف الجانب التثقيفي وتشديد إجــراءات حظر 
العراق  التفريط بما حققه  الجزئي وعــدم  التجوال 

من نتائج مقارنة بدول العالم.
الــطــب الدكتور  كما حــذر مــديــر عــام دائـــرة مدينة 
حــســن الــتــمــيــمــي، مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا 

بسبب عدم االلتزام بإجراءات الوقاية.
املـــرض ينتقل بطريقة  هــذا  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  وقـــال 
مشيرًا  االنتشار،  على سرعة  القدرة  ولــه  متوالية 
الــســريــع تسبب فــي انهيار  الــى أنَّ هــذا االنــتــشــار 
ة في الصني ودول العالم األخرى  املنظومة الصحيَّ

بسبب التهاون مع إجراءات السالمة.
وتنفيذ  بتطبيق  تراخيًا  "هــنــاك  أنَّ  التميمي  وبــني 
األزمــة  بــدايــة  فــي  مــا كانت عليه  التعليمات عكس 
كــمــا الحــظــنــا عـــدم وجــــود الـــتـــزام بــحــظــر الــتــجــوال 

ة العالية". خاصة في املناطق ذات الكثافة السكانيَّ
مـــن اإلصــــابــــات يتم  بــاملــئــة  أنَّ "90  وكـــشـــف عـــن 
اكتشافها من قبل فرق املسح الوبائي، من خالل 
التي  املناطق  فــي  املالمسة  لألسر  املسحات  أخــذ 
الحاالت  "أغلب  أنَّ  مبينًا  إصــابــات"،  فيها  سجلت 
ــتــي يــتــم رصـــدهـــا ألشـــخـــاص ال تظهر  املــوجــبــة ال
املــرض"، محذرًا من "خطورة هذه  عليهم أعــراض 
الى أصحاب  الفيروس  أْن تنقل  التي يمكن  الحالة 

املناعة الضعيفة أو كبار سن، ما يعقد املوقف".
مـــن جــانــبــه أفـــــاد مـــديـــر مــســتــشــفــى الـــكـــرخ الــعــام 
ـــدكـــتـــور حـــيـــدر صـــفـــاء الـــشـــمـــري فــــي تــصــريــح  ال
خاص لـ"الصباح" بأنَّ ارتفاع عدد حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا جاء نتيجة عدم االلتزام بقرارات 

ة. خلية األزمة، والشروط الصحيَّ
العامل  وكشف عن "إصابة 17 شخصًا في حي 
بــســبــب إقــامــة صـــالة الــجــمــعــة فــي مــنــزل أحــدهــم، 
 عن تسجيل سبع حاالت إصابة في منطقة 

ً
فضال

ة نتيجة انتقال الفيروس  العكيالت بمدينة الكاظميَّ
من منطقة التاجي عن طريق املالمسة واالختالط"، 
مــشــددًا عــلــى أهــمــيــة إعــــادة فـــرض حــظــر الــتــجــوال 
ـــحـــد مـــن ظــهــور  الـــشـــامـــل ملــنــع انـــتـــقـــال املـــــرض وال

إصابات جديدة".
وفـــي مــا يــخــص تطبيق إجـــــراءات حــظــر الــتــجــوال، 
الداخلية  يقول مدير اإلعــالم والعالقات في وزارة 
قـــرارات  مــع  ــــوزارة تتعامل  ال إنَّ  الــلــواء سعد معن 

ة. خلية األزمة باعتبارها الجهة التنفيذيَّ

ــــوزارة مستمرة  ال أنَّ تشكيالت  لـــ"الــصــبــاح"  وأكـــد 
بفرض إجراءات حظر التجوال من خالل مفارزها 
ة  واالتحاديَّ ة  املحليَّ والشرطة  النجدة  دوريــات  من 

إضافة الى مديرية املرور.
ـــى أنَّ الــــــوزارة وبــعــد قــــرار الحظر  وأشـــــار مــعــن ال
 في اتجاهني، األول تطبيق القانون 

ُ
الجزئي، تعمل

ومــحــاســبــة املــخــالــف وفـــق املــــادة 204 مــن قــانــون 
العقوبات العراقي، والثاني توعية وتثقيف املواطن 
على االلتزام بقرارات خلية األزمة وخطورة انتشار 

الوباء.

وبشأن محاسبة املخالفني لقرار الحظر، ال سيما 
مـــن أصـــحـــاب املـــركـــبـــات، أكـــد مــديــر شــعــبــة إعـــالم 
مديرية املرور العامة الرائد فادي عماد، ارتفاع عدد 
املخالفات خالل االيام املاضية بسبب عدم االلتزام 

بالحظر الجزئي.
ـــــ"الــــصــــبــــاح" ان مــــفــــارز مــــديــــريــــة املــــــرور  وقـــــــال ل
الـــعـــامـــة وبــالــتــنــســيــق مـــع قـــيـــادة عــمــلــيــات بــغــداد 
والــــــقــــــوى املــــاســــكــــة لــــــــألرض مـــســـتـــمـــرة بـــفـــرض 
ــــفــــني لــــــــقــــــــرارات خــلــيــة  الــــــغــــــرامــــــات عــــلــــى املــــخــــال

األزمة.

ــــى أنَّ اإلجـــــــــراءات تــتــضــمــن ايــضــًا  ونـــــوه فـــــادي ال
مــحــاســبــة ســائــقــي املــركــبــات املــخــالــفــني لــلــشــروط 
 
ً
الصحية، ومنها ارتداء الكمامات والكفوف، فضال
عن حمل اكثر من اربعة اشخاص في املركبة.. وقد 
املفارز لتطبيق هذه االجــراءات  التعميم لجميع  تم 

ومحاسبة املخالفني.
واشــــار املــتــحــدث االعـــالمـــي الـــى ان هــنــاك توجها 
لتقليل اســتــخــدام املــركــبــات خـــارج ســاعــات حظر 
التجوال، يتمثل باعادة العمل بنظام املناوبة لسير 

املركبات (الفردي والزوجي).

03
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Sat. 2 . May. 2020 Issue No. 4811 2020 2

q

S P AP A P E R

90

التي  االتهامات  على  التجارة  وزارة  ردت 
لها بشأن عدم صالحية حمولة  وجهت 
ــــــرز الــفــيــتــنــامــي املـــجـــهـــز مــــن الــشــركــة  ال
صالحيته  مــؤكــدة  الفيتنامية،  الــعــراقــيــة 

لالستهالك البشري.
يرد  ملا  "نأسف  بيان:  الـــوزارة في  وقالت 
مــــن مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر صــحــيــحــة بــشــأن 
ــة الـــــرز الــفــيــتــنــامــي الـــتـــي تــعــاقــدت  حــمــول
 - العراقية  الشركة  مــن  لشرائها  الـــوزارة 
الــوزارة نسبة 55  تمتلك  التي  الفيتنامية 

من رأسمالها".

هــــنــــاك  ان  ـــــــــــــــــوزارة  ال بــــــيــــــان  واضـــــــــــــاف 
"تــوافــقــا ورأيــــا مشتركًا ايــضــا مــع لجنة 
االقــــتــــصــــاد واالســــتــــثــــمــــار فـــــي مــجــلــس 
ــة كــون  الــتــعــاقــديَّ الـــنـــواب للعمل بــاآللــيــات 
جــمــيــع الـــفـــحـــوصـــات أظـــهـــرت صــالحــيــة 
الــكــمــيــات املــتــعــاقــد عــلــيــهــا لــالســتــهــالك 
التأثير  يحاول  ولكن هنالك من  البشري 
وخــلــط االوراق واملــســاس بــقــوت املــواطــن 
 فـــي هـــذه الــفــتــرة الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بها 

البالد".
ـــــوزارة الـــى انـــه تــم اجــــراء جميع  ولــفــتــت ال
اربـــع جهات  مــن  املختبرية  الــفــحــوصــات 
سالمة  جميعها  واكـــدت  وعاملية،  محلية 

البشري،  املادة وصالحيتها لالستهالك 
إذ أجـــريـــت الــفــحــوصــات املــخــتــبــريــة لــهــا، 
لكنَّ هناك تغيرًا في النوع وحسب املادة 
العاشرة من العقود الحكومية اذا اتضح 
وجود انحراف في العقد يتم التعامل معه 
باستمرار  تعمل  بأنها  منوهة  بخصم"، 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــشــــركــــات الــعــاملــيــة 
الــرصــيــنــة لــتــوريــد املــــواد لــصــالــح البطاقة 

ة. التموينيَّ
الــوزارة ان شركة تجارة الحبوب  واكــدت 
بالعقد  الــخــاص  الضمان  اوقــفــت خــطــاب 
واملــــــقــــــدم مـــــن قـــبـــل الــــشــــركــــة الـــعـــراقـــيـــة 
عن   

ً
فضال للكميات،  املجهزة  الفيتنامية 

ة للنظر في  ة وزاريَّ تشكيل لجنة تحقيقيَّ
الكميات  اســبــاب تسلم  املــوضــوع وبــيــان 
رغـــم أنَّ شــركــة املـــوانـــئ الــعــراقــيــة طالبت 
الـــــــوزارة مـــــرات كــثــيــرة بــتــســلــم الــكــمــيــات 
وتـــفـــريـــغ الـــحـــمـــوالت وعـــــدم إبــقــائــهــا في 
عرض البحر، موضحة انه لم يتم توزيع 
بــانــتــظــار تطبيق  الــعــقــد  كــمــيــات  مـــن  اٍي 
التخطيط  وزارة  وضعتها  الــتــي  ــيــات  اآلل
والــتــي تــؤكــد وجـــوب تسلم كــمــيــات الــرز 
كونها صالحة لالستهالك البشري ولكن 
بنسبة خصم يتم االبــالغ عنها للشركة 
املجهزة التي اوقفت الوزارة التعامل معها 

لحني إكمال التحقيق.

أعلنت محافظة بغداد، تشديد إجراءاتها الرقابية على عمل 
والوقوف  بالكهرباء،  املواطنني  تجهز  التي  األهلية  املــولــدات 
عــلــى مـــدى الـــتـــزام أصــحــابــهــا بــالــتــعــلــيــمــات الــتــي أصــدرتــهــا 

املحافظة املتمثلة بسعر االمبير وساعات التشغيل.
ــعــطــا في  وافــــــاد مــحــافــظ بـــغـــداد املـــهـــنـــدس مــحــمــد جـــابـــر ال
تصريح لـ"الصباح ان املحافظة وبالتنسيق مع القوات االمنية 
ملتابعة متعهدي  بتنفيذ حملة  بــاشــرت  االداريـــة  والــوحــدات 
املولدات املخالفني لتعليمات التشغيل لشهر ايار الحالي وهي 
مــدة 12 ساعة و9  للتشغيل  الــواحــد  ٦ آالف دينار لالمبير 

االف للخط الذهبي.
واضــاف ان هــذه الحمالت تنفذ في عــدد من املناطق تركز 
القسم األكبر منها في ناحية املنصور واملناطق التابعة لها، 
املخالفني بعقوبات تصل  الحملة ملحاسبة  بينما ستستمر 

الى الحبس، الذين يرفضون االلتزام بتعليمات التشغيل.
الــوحــدات االداريـــة  أنَّ املحافظة وجــهــت رؤســـاء  العطا  وأكـــد 
بإلزام مخاتير املناطق بمتابعة عمل املولدات من خالل لجان 

فنية ميدانية من اجل محاسبة املخالفني.

ســـدة  مــنــظــومــة  "وردت   :
ً
قــــائــــال واوضـــــــح 

ايـــرادات متوسطة  الثرثار  ســامــراء ونــاظــم 
مــتــر  بـــمـــعـــدل 1000  تـــصـــاريـــف  وإطـــــــالق 
الــثــرثــار طـــوال املــدة  مكعب بــاتــجــاه بحيرة 
املــنــصــرمــة". واضـــــاف ان "الــخــزيــن املــائــي 
فــي بــحــيــرة الــثــرثــار وصـــل الـــى 67 مليار 
مــتــر مــكــعــب ويـــعـــد خــزيــنــا جـــيـــدا قــيــاســا 
بــالــســنــوات الــســابــقــة الـــتـــي شـــهـــدت تــدنــي 
الخزين الى مرحلة الخزن امليت والذي يبلغ 
الى  ولفت حمادي  مكعب".  متر  مليار   39
كبير  بشكل  سيسهم  الحالي  الخزين  انَّ 
في تغذية نهري دجلة والفرات عن طريق 
لتعزيز هذين  الــفــرات  وذراع  ذراعـــي دجلة 
النهرين في االستخدامات املدنية والزراعية 
والصناعية، مطمئًنا بان موسم الصيف لن 
يشهد اي شح في اإليرادات املائية، وكميات 
املياه ستكون كافية النجاح الخطة الزراعية 
ــــشــــرب واالســــتــــخــــدامــــات  وتــــأمــــني مــــيــــاه ال

الصناعية واملنزلية في عموم البالد.
مـــن جــانــبــه، افـــــاد رئـــيـــس قــســم االشـــــراف 
الدين  في محافظة صالح  املائية  واملتابعة 

رئــيــس مــهــنــدســني اقــــدم عــبــد الـــقـــادر عبد 
الــجــبــار بــانــه تــم اتــخــاذ اجــــــراءات مــن قبل 
مــديــريــة املــــــوارد املــائــيــة فـــي صـــالح الــديــن 
لـــهـــذا الــــعــــام ملـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر الــفــيــضــان 
ـــجـــان رئـــيـــســـة واخـــــرى  ومـــنـــهـــا تــشــكــيــل ل
فرعية وتحقيق العديد من االجتماعات مع 

املحافظة وخلية االزمة.
ــــــــه تــــــم رصــــد  واضــــــــــــاف لـــــــ"الــــــصــــــبــــــاح" ان
تخصيصات مالية لصيانة السداد الواقية 

مـــن الــفــيــضــان فـــي نــاحــيــة الــعــلــم ومنطقة 
الــبــوعــجــيــل والــــزاليــــة والــعــبــاســيــة، اضــافــة 
السداد  انشاء ســداد فيضانية مقدمة  الــى 
الحالية لوجود تسريبات فيها وكذلك القيام 
ــتــرســبــات الــطــيــنــيــة اســفــل جسر  بــكــري ال
قــال مدير زراعـــة سامراء  بـــدوره،  تكريت. 
ناطق صالح رشيد لـ"الصباح": "بعد ورود 
عالية  مائية  ايـــرادات  تحقق  عــن  معلومات 
نــســبــيــا بــاتــجــاه ســــدة ســـامـــراء تـــم إجــــراء 

لبيان  إدارة ســـدة ســـامـــراء  مـــع  اتـــصـــاالت 
خــطــورة الــوضــع وتــبــني أنَّ هــذه السنة هي 
سنة غير فيضانية وال وجود ألي مخاطر 
املياه  ان تصاريف  وبني رشيد  ة.  فيضانيَّ
من ســدة سامراء معتدلة وال يوجد خطر 
على الفالحني القاطنني بالقرب من مجرى 
كافية  املائية  االيــــرادات  ان  مضيفا  النهر، 
لــتــغــطــيــة الــخــطــة الـــزراعـــيـــة ضــمــن املــوســم 

الحالي واملوسم الالحق.
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ان تنشيط االســتــثــمــار سيعزز  الــى  الفــتــني 
اهمية  على  وشــــددوا  االقــتــصــاديــة،  التنمية 
دعـــم قــطــاعــات االســـكـــان والــنــقــل والــتــجــارة 
لجنة  عضوة  وقالت  االستثمار.  طريق  عن 
ندى  النائبة  النيابية  واالستثمار  االقتصاد 
"الروتني  ان  لـ"الصباح":  تصريح  في  شاكر 
واالداري  املـــالـــي  والــفــســاد  والــبــيــروقــراطــيــة 
االجنبية  الشركات  عــزوف  الــى  ادت  اسباب 
واملستثمرين عن القدوم الى العراق لغرض 
املستثمرين  "احــد  ان  الى  االستثمار"، الفتة 
تقدم بمشروع استثماري كبير اال انه رفض 

انشاؤه في العراق بسبب البيروقراطية" .

ة االجازات االستثماريَّ
واضــافــت شــاكــر "يــجــب خلق بيئة صالحة 
ومــنــاســبــة وجـــاذبـــة لــالســتــثــمــار مـــن خــالل 
ازالــــــة الــحــلــقــات الــــزائــــدة فـــي اجـــــــراءات منح 
التسهيالت  االســتــثــمــاريــة ومــنــح  االجـــــازات 
"قانون  ان  الــى  مشيرة  للمستثمر"،  الالزمة 
االستثمار الحالي من اهم القوانني اال انه لم 

يطبق بشكل فعلي على ارض الواقع".
واوضحت، ان "الكثير من الدول تعتمد على 
في  وكــذلــك  اقتصادها  بناء  فــي  االستثمار 
مــجــال تــوفــيــر الــخــدمــات الــعــامــة، اال الــعــراق، 
حــيــث مـــا زالــــت الــعــمــلــيــة االســتــثــمــاريــة فيه  
متلكئة بسبب الفساد، مؤكدة هناك شركات 

عــاملــيــة رصــيــنــة مــتــخــوفــة مـــن الـــدخـــول الــى 
العراق لغرض االستثمار بسبب عدم وجود 
الفساد. لتفشي  وكذلك  حقيقية  ضمانات 

واالستثمار  االقتصاد  لجنة  ودعت عضوة 
الحكومة الى "ضرورة بعث رسائل تطمينية 
وضمانات حقيقية للمستثمرين والشركات 
ــــى الــــعــــراق واالســتــثــمــار  لـــغـــرض املـــجـــيء ال
بالتنمية  لــلــنــهــوض  الـــقـــطـــاعـــات   بــمــخــتــلــف 

االقتصادية".

ة التشريعات القانونيَّ
احمد  االقــتــصــادي،  الخبير  رأى  مــن جهته، 
املــــــاجــــــدي، ان "الــــــعــــــراق يــمــتــلــك املـــقـــومـــات 
االســاســيــة والــبــيــئــة الــصــالــحــة لــالســتــثــمــار، 
اال ان ذلـــك يــحــتــاج الـــى بــعــض الــتــشــريــعــات 
الــقــانــونــيــة واصـــــدار الــــقــــرارات والــتــعــلــيــمــات 
والــفــســاد  والــبــيــروقــراطــيــة  الـــروتـــني  لتقليل 

املوجود في اغلب دوائر الدولة".
وقـــال املــاجــدي فــي تصريح لـــ"الــصــبــاح": ان 
هناك قطاعات انتاجية مهمة في حال تفعيل 
في  كبير  وبشكل  بها ستسهم  االستثمار 
تعزيز التنمية االقتصادية بالبلد منها قطاع 
وغيرها،  والبناء  واالسكان  والنقل  التجارة 
باالضافة الى القطاعات الرئيسة الصناعية 

والزراعية والسياحية.
في  التفكير  الحكومة  على  "يجب  واضـــاف: 

كــيــفــيــة خــلــق مـــــوارد مــالــيــة مــتــنــوعــة وعـــدم 
االعتماد على التمويل الحكومي وهذا يأتي 
عن طريق االستثمار"، مشددًا على "ضرورة 
دعم العملية االستثمارية من خالل تشريع 

القوانني الالزمة".
الــى ذلــك، اكــد النائب اسعد عبد الــســادة، ان 
"االستثمار اطار ستراتيجي لدعم االقتصاد 
الوطني وخلق فرص عمل كبيرة للعاطلني".

األداء واإلنتاج
وقال عبد السادة في تصريح صحفي، انه 
"فـــي كــل بــلــدان الــعــالــم يكتسب االســتــثــمــار 
اولوية واهتمامًا كبيرًا، النه اطار يسهم في 
العمل وخلق  دعم االقتصاد وتوفير فرص 
واالنــتــاج ويسهم في  االداء  فــي  نوعية  نقلة 
تنويع مصادر االقتصاد ويزيد من قدراته".

واضاف عبد السادة، ان "تفعيل االستثمار 
الى خارطة طريق تتألف  العراق يحتاج  في 
مـــن 3 مـــحـــاور رئــيــســة هــــي: تــوفــيــر البيئة 
وتهيئة  الداعمة  والقوانني  واملستقرة  اآلمنة 
منتوجات  دعــم  الــى  باالضافة  املالية،  البيئة 
االستثمار في مواجهة البضائع املستوردة".

واشــــار عــبــد الـــســـادة الـــى أن "الـــبـــالد تمتلك 
كــمــًا هـــائـــًال مـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة في 
والزراعية  الصناعية  وخاصة  املجاالت  كل 
في  نوعية  نقلة  تفعيلها  يخلق  ان  ويمكن 

االداء بــشــكــل عــــام، خــاصــة مــعــالــجــة جــزء 
كبير من ازمة البطالة بتوفير آالف الفرص 
باالستثمار  االهتمام  بــان  مــؤكــدًا  للشباب، 

خطوة باالتجاه الصحيح".

ة املقومات االقتصاديَّ
بــحــســب خـــبـــراء فــــان الـــعـــراق يــمــتــلــك اغــلــب 
املــقــومــات االقــتــصــاديــة كــاألراضــي وااليـــدي 
العاملة ورأس املال واملواد االولية، باإلضافة 
الـــعـــراق لديه  الـــى مــيــزة مهمة جـــدًا وهـــي ان 
القابلية على تحقيق الطفرة النوعية في ظل 
توفر البيئة املناسبة، التي تجعله قادرًا على 
بــنــاء اقــتــصــاده وبــلــوغ مــراتــب متقدمة على 
تحديات  مــن  يعاني  انــه  إال  العالم،  مستوى 
كـــبـــيـــرة مــنــهــا داخـــلـــيـــة واخـــــــرى خـــارجـــيـــة، 
ــنــاجــم  ال االدارة  ســـــوء  اهـــمـــهـــا  فـــالـــداخـــلـــيـــة 
عــن غــيــاب الـــرؤيـــة الــواضــحــة لــديــهــا وآلــيــات 
الــذي كان من نتائجه  الواقع،  تطبيقها على 
وزيــادة  االقتصاد  واخــتــالل  الفساد  شيوع 

البطالة وانحالل املجتمع.
اما الخارجية فهي تتمثل بالعوملة التي تحكم 
اغلب بلدان العالم،  شئنا أم ابينا ومن حيث 
نشعر ام ال نشعر، بقيادة الواليات املتحدة 
بصندوق  املتمثلة  ادواتــهــا  عبر  االميركية، 
النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

ومنظمة التجارة العاملية.

الواقع االقتصادي في  لتطور  املــؤشــرات  اهــم  أحــد  النمو االقتصادي  يعد 
أي بلد من بلدان العالم، ملا يعنيه من تحقق تراكمية متزايدة في انتاجيته 
للسلع والخدمات وما يشكله ذلك من زيادة في موارد الدخل للدولة. وهو ما 
ينعكس ايجابًا على كل مفاصل االقتصاد الوطني ومن بينها املستويات 
املعيشية للمواطنني. وبدون تحقيق النمو االقتصادي سيتجه االقتصاد 
الى االنكماش ثم الى مرحلة أصعب وهي الركود وهو ما يؤدي الى تبعات 

اقتصادية واجتماعية سلبية تترك آثارها في مختلف شرائح املجتمع.
الــحــراك االقــتــصــادي في  فالنمو االقــتــصــادي هــو الضمانة الســتــمــراريــة 
النشاطات  وادامـــة  اإلجمالي  القومي  الناتج  فــي  التراكمية  وتحقيق  البلد 

االقتصادية بشكلها الطبيعي ووفقًا للمسار الصحيح لها.
وتــتــمــثــل مـــؤشـــرات الــنــمــو االقــتــصــادي بــاالرتــفــاع املــتــزايــد إلنــتــاج السلع 
والخدمات ما يحقق املزيد من األربــاح لذوي رؤوس األمــوال، وبما يؤدي 
التوسع في االستثمار في األصــول اإلنتاجية بالشكل  الــى زيــادة  بــدوره 
الـــذي يحقق املــزيــد مــن األربــــاح وهــكــذا، ويــحــتــاج بــلــدنــا الـــى وضـــع خطط 
الذي  بالشكل  االقتصادي  النمو  تحفيز  اجــل  من  األمــد  وطويلة  قصيرة 
يوجد االنتعاش لالقتصاد العراقي وتحقيق 
ــــــذي يــضــمــن  مــتــطــلــبــات تـــقـــدمـــه بـــالـــشـــكـــل ال
التنمية  الــى  والــوصــول  االستدامة في رخائه 

املستدامة.
وهــــذا مــا يتحقق بــواســطــة ضــمــان مــعــدالت 
مـــقـــبـــولـــة ومـــســـتـــمـــرة ومــــتــــصــــاعــــدة لــلــنــمــو 
االقـــتـــصـــادي فــتــحــقــيــق الــنــمــو االقـــتـــصـــادي 
يــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة الــــحــــراك االقـــتـــصـــادي 
الــنــشــط لــالقــتــصــاد الــوطــنــي وهــــو مـــا يعني 
الــتــوظــيــف املــتــزايــد لـــأليـــدي الــعــامــلــة وتقليل 
مــعــدالت الــبــطــالــة بــفــعــل الــتــوســع فــي اإلنــتــاج 
وارتــــــفــــــاع وتـــــيـــــرة الـــتـــوظـــيـــف تـــبـــعـــًا لــلــنــمــو 
املــتــحــقــق وهــــو مـــا سينعكس  االقـــتـــصـــادي 
ايــجــابــًا عــلــى اغــلــب فــئــات املــجــتــمــع الــعــراقــي 
أو مـــا يــتــبــعــه مـــن جــلــب اســتــثــمــارات جــديــدة 
املكاسب  الــى تراكمية وتــزايــد تحقيق  تــؤدي 
االقتصادية ويبحث املستثمرون في مختلف 
ملعدالت  تحقيقًا  الـــدول  أكثر  عــن  العالم  دول 
أكثر  يجعلها  الــذي  االمــر  االقتصادي،  النمو 
تــفــضــيــًال لــهــم فـــي وضـــع اســتــثــمــاراتــهــم في 
مشروعاتها بمختلف أنواعها وهو ما يعني 
العمل وتحقيق املزيد  جلب املزيد من فرص 

من الوفرة اإلنتاجية ومن ثم تحقيق املزيد من األرباح املالية.
العمل على تشجيع  النمو االقتصادي  أن تتضمن خطط تحفيز  ويمكن 
املـــشـــروعـــات االســتــثــمــاريــة الـــجـــديـــدة عـــن طــريــق دعــمــهــا ســــواء بتوفير 
املستلزمات الضرورية إلقامتها أو تخفيض الضرائب في ما يخص هذه 
الــدعــم للمشروعات  بـــادرة تشجيعية، فضًال عــن تقديم  املــشــروعــات فــي 
االستثمار  على  واألجانب  املحليني  املستثمرين  تشجيع  ويمكن  القائمة، 
بمختلف املشروعات االقتصادية وفقًا لخطة معدة تضع األولويات لهذه 

املشروعات واهميتها القتصادنا الوطني.
النمو االقتصادي تخصيص  الى  الكبيرة للوصول  انه من املحفزات  كما 
مــبــالــغ مــالــيــة مــتــزايــدة لــلــمــوازنــة االســتــثــمــاريــة يــمــكــن بــواســطــتــهــا تمويل 
املشروعات الخدمية واالقتصادية املختلفة التي توفر فرص عمل لأليدي 
بفعل  البلد،  فــي  االقتصادية  العجلة  تحريك  فــي  تسهم  ثــم  ومــن  العاملة 
توليد املزيد من اإلنتاج والخدمات،  فضًال عن العديد من األمور التي يجب 
اخذها بالحسبان في خطة تحفيز النمو االقتصادي والتي يجب ان تراعي 

األولويات والواقع االقتصادي للبلد اثناء وضع الخطة االقتصادية.

 
 

بعث المهاجرون وغيرهم 689 مليار دوالر 
للبنك   

ً
وفــقــا عــام 2018  عالمية  كــحــواالت 

الدولي، ما يساعد بتقليل مستويات الفقر 
في الدول النامية وتعزيز انفاق االسر على 
التعليم والرعاية الصحية، ويساعد بإبعاد 

خطر االستياء االجتماعي والسياسي.
لكن محللين يتوقعون أن اجراءات االغالق 
الــحــكــومــيــة واالســتــجــابــات األخـــــرى تــجــاه 
الوباء ستقلل بشدة تلك الحواالت في العام 
بالفعل. وذكر  بــدأ  تباطؤ قد  الحالي، وهــو 
العالمية  الــحــواالت  أن   

ً
الدولي مؤخرا البنك 

ستهبط بنسبة 20 بالمئة بهذا العام وهو 
"أكبر انخفاض في التاريخ المعاصر."

الــتــراجــع الــكــبــيــر بـــالـــحـــواالت قـــد تــكــون له 
عـــواقـــب بــعــيــدة الـــمـــدى فـــي بــعــض الــــدول 
 
ً
الــفــقــيــرة والــنــامــيــة، مــمــا ال يسبب ضغطا
 فحسب ولكن توترات سياسية 

ً
اقتصاديا

واجــتــمــاعــيــة كــمــا يـــقـــول روي جــيــرمــانــو 
أستاذ العالقات الدولية بجامعة نيويورك.

يــضــيــف جــيــرمــانــو: ان إنــهــيــار الـــحـــواالت 
قــد يــــؤدي الـــى زيــــادة خــطــر االضــطــرابــات 
المدنية وعدم االستقرار السياسي ببعض 
المناطق. وتعد المكسيك ثالث أكبر مستلم 
لــلــحــواالت بــيــن كــل الــــدول فــي 2018، بعد 
لكنها  الــدولــي  للبنك   

ً
وفــقــا والصين،  الهند 

الــواليــات  مــن  أكبر مستلم ألمـــوال مرسلة 
ـــتـــبـــاطـــؤ االقــــتــــصــــادي  الــــمــــتــــحــــدة.وســــط ال
األمــيــركــي خــالل األســابــيــع األخــيــرة هناك 
المسجلين  غــيــر  الــمــكــســيــكــيــيــن  مــاليــيــن 
فــــي أمـــيـــركـــا، عـــلـــى غــــــرار مـــهـــاجـــريـــن مــن 

جنسيات أخرى، تركوا معرضين للخطر 
واعانات  الوظيفي  الضمان   بغياب شروط 
البطالة. مع ذلك، تعهد الرئيس المكسيكي 
ـــــــــــــدرس مـــــانـــــويـــــل لـــــوبـــــيـــــز أوبـــــــــــــــرادور  أن
تــدفــق  بــابــقــاء  الــمــغــتــربــيــن  للمكسيكيين 
اعــتــرافــه بمواجهتهم  مــع  الـــحـــواالت حــتــى 
 صـــعـــبـــا.  ال تــــوجــــد مــنــطــقــة فــي 

ً
وضــــعــــا

الــحــواالت  هــبــوط  بتأثير  تشعر  المكسيك 
أكــثــر مــن واليـــة مــيــتــشــواكــان وهـــي األكــثــر 
 عــلــى الــمــال الــمــرســل مــن الــخــارج 

ً
اعــتــمــادا

كما تقول حكومة المكسيك. وهاجر مئات 
آالف األفراد من الوالية طيلة عقود مضت 
الــــى الــــواليــــات الــمــتــحــدة واشــتــغــلــوا عــمــال 
وبستانيين،  مــنــازل  وخـــدم  وبــنــاء  مطاعم 
 مـــن مـــن مــداخــيــلــهــم الــى 

ً
وأرســــلــــوا جــــــزءا

وطنهم. وتلقت الوالية في 2018 نحو 3،4 
مليار دوالر حواالت، أي أكثر من أية والية 
 11،4 يـــعـــادل  مـــا  وهـــو  أخـــــرى،  مكسيكية 
 
ً
المحلي االجمالي وفقا بالمئة من ناتجها 

لتحليل مجلس السكان الوطني.

ترتبط بلدية أبورو الريفية الصغيرة بمدن 
الهجرة  طريق  عن  بعيدة  أميركية  وبلدات 
الــقــادم.  الــنــقــدي   والــتــدفــق 

ً
المتجهة شــمــاال

ويقول عمدة البلدة خوان خوزيه مينديوال 
أن أكثر من ألف من مجموع سكان أبورو 
في  يعيشون  نسمة   4200 عــددهــم  البالغ 
 أميركا ويتركز معظمهم بواليتي ميشيغان 

وكاليفورنيا.

صحيفة نيويورك تايمز األميركية

 

 أظهرت بيانات من مكتب اإلحصاءات 
الجنوبية  لكوريا  الصناعي  اإلنــتــاج  أن 
قــد انــخــفــض الــشــهــر الــمــاضــي، بسبب 
الــــتــــأثــــيــــر الـــكـــبـــيـــر لـــتـــفـــشـــي فــــيــــروس 

كوفيد19- على صناعة الخدمات.
ــــإلحــــصــــاءات، فـــقـــد انــخــفــض  ووفــــقــــا ل
 فـــي جميع 

ً
اإلنـــتـــاج الـــُمـــعـــدل مــوســمــيــا

الزراعة  قطاعات  باستثناء  الصناعات، 
والــغــابــات ومــصــائــد األســـمـــاك، بنسبة 
المنصرم  /مـــارس  اذار  فــي  بالمئة   0.3

مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض اإلنتاج في صناعة الخدمات 
مــــارس،  اذار/  فـــي  بــالــمــئــة  بــنــســبــة4.4 
 أكــبــر انــخــفــاض شــهــري منذ 

ً
مــســجــال

عام  في  اإلحــصــاء  بيانات  بجمع  البدء 
.2000

جاء ذلك نتيجة عزوف الناس في البالد 
التسوق  مثل  الخارجية  النشاطات  عن 
والـــســـفـــر وتــــنــــاول الـــطـــعـــام بـــالـــخـــارج، 
ــلــقــاءات االجــتــمــاعــيــة، فــي ظــل حملة  وال
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي الحـــتـــواء انتشار 

الفيروس.
وانخفض اإلنتاج في صناعة اإلسكان 
اذار/  في  بالمئة  بـنسبة17.7  والمطاعم 
مــــارس مــقــارنــة بــالــشــهــر الــــذي سبقه، 
وانـــخـــفـــض اإلنـــــتـــــاج فــــي قـــطـــاع الــنــقــل 

والتخزين بنسبة9 بالمئة. 
والترفيه،  الثقافة  قطاع  في  اإلنــتــاج  أمــا 
فهبط بـنسبة31.2 بالمئة، وهبط اإلنتاج 
بنسبة3.3  والتجزئة  الجملة  قطاع  في 

بالمئة.
في الوقت نفسه، ارتفع اإلنتاج في قطاع 
بالمئة  بـنسبة4.6  والتصنيع  التعدين 
في اذار/ مارس عن الشهر الذي سبقه.
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جســــــــُد العالم العليل هذه األيام هو نتاج تراكمات ال تخضع للمصادفة أو 
سوء التغذية، هو جسد يئّن في مشفى العالم الذي يعّج باجتهادات أطباء 
عقــــــــالء وآخرين مغامرين، كما تضّج بعٌض مــــــــن زواياه بصفقات الدواء 
وفرصــــــــة إفراغ مخازن الســــــــلع الطبية البائرة، ومطبخ سياســــــــي بموازاة 
 دخاُنه عن االنبعاث ليل نهار النتهاز الفرصة من اجل 

ّ
ذلــــــــك  كله ال يكف

تصفية الخصوم. 
متهــــــــا الضرورات عبر 

ّ
إذا كان ثمــــــــة مــــــــن يحذر من تغييرات شــــــــاملة حت

تسلسل واقعي، أو خطط  قصدّية جلبت سلسلة من الحراكات الشعبية 
واألزمــــــــات االقتصاديــــــــة حول العالــــــــم وفي منطقتنا الشــــــــرق أوســــــــطية 
بالــــــــذات، تمهيــــــــدًا لتحّوالت نوعيــــــــة في مقابــــــــل هذا الكم مــــــــن التحضير 
املتقــــــــن، فإّن هــــــــذه املحاذير املشــــــــار اليهــــــــا قادمة ال محــــــــال؛ فالتغييرات 
 عبــــــــر فوضــــــــى عامليــــــــة تفــــــــرض قوانني 

ّ
الكبــــــــرى ال يمكــــــــن تبريرهــــــــا إال

جديــــــــدة لالعبني الكبــــــــار والصغار، وال جدوى حينها من اســــــــتدعاء قيم 
لــــــــة  لم تعــــــــد قوانينها فاعلة في ضــــــــوء الواقع الجديد او املســــــــتجد 

ّ
معط

 

قسرًا.
مــــــــن الواضــــــــح ان مشــــــــاعر الصدمة قد ســــــــادت الســــــــاحة العامليــــــــة، وهي 
مشــــــــاعر ضّيقت مــــــــن مســــــــاحة التفكير املســــــــتقرأ 
لصالــــــــح االســــــــتجابة املذعنــــــــة – القطيعيــــــــة- ملخاطر 
ا تــــــــزل ملّغزة فــــــــي جنبات 

ّ
الجائحــــــــة العامليــــــــة التي مل

كثيــــــــرة، وهــــــــي خطــــــــوة تقاســــــــمها األفــــــــراد والنظــــــــم 
الدوليــــــــة علــــــــى حّد ســــــــواء، والجميع هنا ال يســــــــتثني 
نفســــــــه من هــــــــذا الوضع الكابوســــــــي املعــــــــاش كما ال 
 يتجــــــــّرأ على خــــــــرق قوانينه التي تلقــــــــي بثقل واقعي 

وحاكم. 
ســــــــيحتاج الفاعلــــــــون فــــــــي إدارة العالم الى خســــــــائر 
فعليــــــــة تبّرر الخطــــــــوات التي ينــــــــوون اتخاذها الحقًا، 
وكل مــــــــا يــــــــوازي تلك الخســــــــائر الداخلية املحتســــــــبة 
علــــــــى وجه التقريب ســــــــيكون ناتجًا عرضيًا لحلقات 
اإلنتــــــــاج الســــــــلبي لخريطــــــــة التغييــــــــرات التدريجية او 
الدفعيــــــــة القادمــــــــة. ال يمكــــــــن تبرير قانون محاســــــــبة 
أو إشــــــــهار حرب من دون ضرر واقــــــــع فعليًا، كما ال 
يمكن اســــــــتحداث وعي يتقبل منظومة القوانني – قوانني الحرب والسلم- 
دون صناعــــــــة مناخات جماعيــــــــة تتحرك فيها طبقــــــــات مختلفة تخضع 
 لغرائــــــــز أو ملنطــــــــق منّوم يقــــــــوم بدوره وقــــــــت التنويم الدمــــــــوي على اكمل 

وجه. 
تصاعــــــــد وتائر الصراع والفوضى واألجيــــــــال الجديدة من الحروب خالل 
العقديــــــــن األخيريــــــــن، إزاء زيادة العالقــــــــات الدولية حّدة وعــــــــدم تحلي أي 
طــــــــرف باملرونة الكافيــــــــة لتقبل بقاء اآلخــــــــر خارج ارادته الســــــــاحقة ولو 
لبعض املساحة من تعارض الوجود، والتالعب الفادح بمصائر الشعوب 
واقتصادات البلدان، كل هذه العوامل ال تشــــــــي بثغرة من حلحلة األوضاع 

في املستقبل املنظور. 
لــــــــم تضق مســــــــاحة األمل فــــــــي مواجهــــــــة العاصفــــــــة القائمــــــــة ومثيالتها 
يــــــــًا ودوليــــــــًا، لكــــــــن هــــــــذه 

ّ
مــــــــن تحديــــــــات إنســــــــانية ســــــــوف تتنــــــــوع محل

وغيرهــــــــا تحتاج الــــــــى تدابير جــــــــادة وواقعيــــــــة ال ينبغي لهــــــــا ان تجعلنا 
معطلــــــــني بفعــــــــل حجــــــــم املتاعــــــــب الفائقــــــــة القادمــــــــة، وال متفائلــــــــني حّد 
 الغنــــــــاء فــــــــي انتظــــــــار العاصفــــــــة، فالغنــــــــاء وحــــــــده ال يمكنــــــــه ان يوقــــــــف

 العاصفة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

كــلــمــا تــمــر الــبــشــريــة والــشــعــوب 
بــــأزمــــات كـــبـــيـــرة، يـــعـــود مــجــددًا 
الــتــســاؤل عــن الــتــقــدم االخــالقــي 
لالنسان. وهذا ما يحدث بصورة 
خـــــاصـــــة فــــــي حــــــــــاالت األوبـــــئـــــة 
والــكــوارث والــحــروب الــتــي يكون 
االنسان سببها، او شارك فيها، 
او استغلها ملصالح ضيقة. وهو 
مــا يــتــجــدد مـــرة اخــــرى فــي هــذه 
التي تعيش فيها البشرية  االيــام 
 عن 

ً
تفشي وبــاء كورونا، فضال

الــحــروب والــنــزاعــات التي ملا تزل 
مستمرة في أكثر من مكان من 

املعمورة.
إن اآلراء والتعليقات، واالتهامات 
كل  املسؤوليات  والــقــاء  املتبادلة، 
عــلــى اآلخـــــر، واســـتـــغـــالل األزمــــة 
الــتــي يــمــر بــهــا الــبــشــر، كـــل ذلــك 
يعبر عن صعوبة االجابة بوجود 
تــــقــــدم اخـــــالقـــــي مـــلـــمـــوس لـــدى 
البشرية. فانسان العصر الحالي 
ال يــخــتــلــف كـــمـــا يــــبــــدو عــــن اي 
انسان قديم يتنازع على فريسة، 
سوى ان ذلك كان اكثر اخالقية، 
بــحــكــم حــاجــة ذلـــك االنـــســـان الــى 
الطعام. وايضًا ان الصورة اليوم 
وراء  تــجــري  فهي  تمويهًا،  اكــثــر 
املنصات البراقة والقاعات اللماعة 

ـــــبـــــذالت االنـــيـــقـــة واالحـــــاديـــــث  وال
املــواربــة بــدل صــرخــات التوحش 

املباشرة.
لـــيـــس االنــــــســــــان شــــــرًا كـــلـــه وال 
خيرًا كله، هذا معروف ومفهوم، 
بوجوهه  االنسان  هو  فاالنسان 
مــا يميز عصرنا  لكن  املــتــعــددة، 
الــحــالــي عـــن الــعــصــور الــســابــقــة، 
ان تـــدخـــالت االنـــســـان املــدفــوعــة 
بانانيته وصلت حدًا باتت تهدد 
 .

ً
كــوكــبــه وبيئته ووجــــوده اصـــال

هذا ال يتعلق فقط بحالة األوبئة، 
بل ان التغيرات املناخية الناجمة 
عــن زيــــادة الــكــربــون فــي الــجــو ال 
الــذي  االكــبــر  الخطر  تـــزال تعتبر 
يهدد البشرية، فضال عن اسلحة 
الدمار الشامل، والتي استخدمت 
مــــرة بــالــفــعــل ضـــد الـــيـــابـــان قبل 
حـــوالـــي 65 عـــامـــًا، وكـــانـــت على 
وشـــــك االنــــــــدالع مـــــرة ثـــانـــيـــة فــي 
السوفييتي  االتـــحـــاد  بــني  حـــرب 
والــــواليــــات املــتــحــدة ايــــام الــحــرب 
إّبــان االزمــة الكوبية، لوال  الباردة 
قـــــرار اتـــخـــذه احــــد الــضــبــاط في 
الــلــحــظــة االخــــيــــرة مـــقـــررًا ان ما 
يــظــهــر عــلــى الــشــاشــة امـــامـــه من 
هجوم نووي قد يكون ناجمًا عن 

خطأ تقني.

الــتــي حولته  الــعــالــم  تــرابــطــيــة  ان 
الــــى قـــريـــة صـــغـــيـــرة، كــمــا يــقــال، 
جعلت من هذه الترابطية مصدر 
خطر اضــافــي. ذلــك ان كــل خلل 
فــي بــعــض املــنــظــومــات، او حتى 
اخـــتـــراق الــكــتــرونــي واحــــد كبير 
يقوم به فرد واحد، قد يؤدي الى 
تعطيل الحياة في بلدان ومناطق 

كاملة.
الحرائق التي سبقت كورونا والتي 
اندلعت بشكل غير مسبوق في 
استراليا مؤشر على تدهور غير 
مــســبــوق فــي مــســألــة االحــتــبــاس 
الحرائق  كانت  وقبلها  الــحــراري، 
واالعاصير غير املسبوقة ايضا 
الــتــي ضــربــت الـــواليـــات املــتــحــدة، 
والــتــي اثـــارت جــدال كبيرا ايضا، 
االميركية  االدارة  رفضت  والتي 
الـــحـــالـــيـــة اعـــتـــبـــارهـــا جـــــــزءًا مــن 
مـــســـألـــة الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي، رغـــم 
االصــــــوات الــكــثــيــرة املـــحـــذرة من 
داخـــل الـــواليـــات املــتــحــدة قــبــل ان 

تكون من خارجها.
السؤال  في اوضــاع كهذه، يأخذ 
االخــــالقــــي بـــعـــدًا اكـــبـــر واهــمــيــة 
اعـــظـــم، ذلــــك ان هــــذه الــتــرابــطــيــة 
ـــم، والــــتــــدخــــالت  ـــعـــال ـــل ـــيـــة ل ـــحـــال ال
الطبيعة  فــي  لالنسان  املستمرة 

من  تتفلت  نتائجها  باتت  والتي 
يــديــه يــومــًا بــعــد يــــوم، تــؤشــر ان 
املـــســـؤولـــيـــة بـــاتـــت اكـــبـــر بــكــثــيــر، 
وأن خطأ بشريا واحدا، او قرارا 
 انانيا واحدا، قد يؤدي الى عواقب

 كبرى.
فــي االزمــــات االنــســانــيــة الكبرى 
تظهر ايضا حاالت من التضامن 
ــتــكــافــل االجــتــمــاعــي بــالــطــبــع،  وال
كــــمــــا فـــــي حـــــالـــــة بــــعــــض الـــــــدول 
والــجــهــات وحــتــى االفـــــراد الــذيــن 
بـــادروا وخــاطــروا من أجــل حياة 
االخرين، وما تقوم به على وجه 
الــــخــــصــــوص املـــــالكـــــات الــطــبــيــة 
والــصــحــيــة عــلــى امـــتـــداد الــعــالــم، 
فـــضـــال عــــن مــــســــاعــــدات بــعــض 
الـــــدول بـــني بــعــضــهــا الــبــعــض، او 
حــتــى بــعــض املــجــتــمــعــات فــي ما 
ولكن  منها.  كــل  داخـــل  او  بينها 
علينا ان نالحظ بتمعن ما جرى 
مــنــذ تــفــشــي وبـــــاء كــــورونــــا الــى 
الــيــوم، ونـــوازن حــاالت التضامن 
املــصــالــح  الـــركـــض وراء  بـــحـــاالت 
الضيقة، ونخمن النسب بني هذه 
وتــلــك، ونــتــســاءل مــجــددا، مــا اذا 
كان االنسان بعد كل هذه اآلالف 
ـــســـنـــني، قــــد حـــقـــق تــقــدمــًا  مــــن ال

اخالقيًا.

السبل  البحث عــن  املعنيني   والــحــال يتطلب مــن 
الكفيلة وإيجاد الحلول الناجعة ملعالجة الظاهرة 
الخطيرة ، التي ضربت التنمية ، من جراء تضخم 
الــجــســد الــحــكــومــي بنحو غــيــر مــســبــوق ، حتى 
ثلثي  مــن  اكثر  الجسد يستحوذ على  هــذا  بــات 
اإليــــرادات النفطية ، يــرافــق ذلــك قلق دائــم ينتاب 
الجهات الحكومية ، خشية من عدم قدرتها على 
الباهظة  النفقات  لتغطية  املالية  السيولة  تــأمــني 
املرتبطة  املالية  األزمــات  ،السيما في عتم تكرار 
بتدني أسعار النفط بني الحني واآلخر ، اذ لم نكد 
نخرج  من أزمة 2014 ، وما  تالها من تداعيات 
في منتهى الخطورة، حتى دخلنا في عنق أزمة 
جــديــدة، هــي األخـــرى مــزدوجــة الـــرأس (صحية- 
اقتصادية)، متوقعني عودة سيناريو العام 2014 
املشاريع  وتوقف   ، الشديد  بالتقشف  املتمثل   ،
وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ، وتدني  مستوى 
الخدمات  وتراجع معدالت النمو االقتصادي .. الخ  
، السيما  في ظل االنهيار  غير املسبوق السعار 
النفط واحــتــمــال اســتــمــرار  هــذا االنــخــفــاض إلى 
اقتصادات  يعرض  قد  ما  معلومة،  غير  فترات  
إلى   ، العراق  ، ومنها  النفطية  البلدان  الكثير من 
حالة الشلل املخيف ، خصوصًا ان موازنة 2020 
" لم تقر بعد" التي اعتمدت سقفًا سعريًا  مقداره 
56  دوالرًا للبرميل ، ومع  هذا التخمني املتفائل 
لألسعار ، فان املعطيات تحدثت عن وجود عجز 
(30 %) ، فكيف سيكون  باملوازنة، قد يتجاوز الـ
األسعار  استمرت  مــا  إذا   ، العجز  هــذا  مستوى 

بالهبوط، مع تواضع اإليرادات غير النفطية ؟ ..
وفــــي خــضــم هــــذه الـــتـــداعـــيـــات الــنــفــطــيــة املــثــيــرة 
البحث  الى  ان يصار  ، ينبغي بل يتوجب  للقلق 
التخفيف من  آلــيــات ومــســارات مــن شأنها  عــن 
وطـــــأة األزمــــــة ، وهــــي حــتــمــًا لــيــســت غــائــبــة عن 
 ، والتنموي  االقتصادي  بالشأن  املعنيني  اذهــان 
التي تحول  دائمًا هي   ، الحاكمة  الــظــروف  ان  اال 
ان  يمكنها  تــنــفــيــذ ســيــاســات  فـــي  املــضــي  دون 
تــقــلــل االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط  مــع رســـم سياسة 
القطاع  تفعيل  إلــى  خاللها  مــن  ننفذ   ، منطقية 
الخاص، اليجاد فرص العمل املناسبة للنشيطني 
وهنا   ، هــؤالء  مقدمة  فــي  والشباب   ، اقتصاديًا 
يــأتــي الــحــديــث ، عــن املــشــروع الــوطــنــي لتشغيل 
الــتــخــطــيــط  عـــنـــه وزارة  أعـــلـــنـــت  ــــــذي  ال الـــشـــبـــاب 
املحافظات  جميع  انــه سيشمل  وقالت   ، مؤخرا 
، وفي  قراءة بسيطة للمشروع ، نجده مشروعًا  
 مختلفًا عن غيره من املشاريع ، ألسباب عدة ، 

منها :
-  انـــــــه يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــبــــدأ الــــتــــشــــاركــــيــــة بــني 
ــــــشــــــبــــــاب الــــــــذيــــــــن يــــــقــــــدمــــــون مـــــشـــــروعـــــهـــــم،  ال
 بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم املــهــنــيــة 

والتعليمية .

ـــور ضـــامـــن لــلــمــشــروع ، يــتــولــى 
ّ
-  وجـــــود مـــط

األلــف  مــن  املطلوبة  اإلجـــــراءات  جميع  استكمال 
إلى الياء ، وسيجد الشباب املتقدمون كل شيء 

جاهزًا .
ان يغطي  يــمــكــن  بـــه  بــــأس  مـــالـــي ال  تــمــويــل    -
مــســاحــة جــيــدة مــن املــشــاريــع ، فــهــنــاك تــرلــيــون 
رهــن هذا  املــركــزي  البنك  دينار عراقي وضعها 
الــقــرض ٣٥ مليون  مــقــدار  اذ سيبلغ   ، املــشــروع 
ديــنــار لــلــفــرد الـــواحـــد ، لــيــكــون مــجــمــوع الــقــرض 
مليون   ٣٥٠ لعشرة مقترضني  األدنـــى  فــي حــده 
دينار ، وهو مبلغ جيد يمكن ان ينتج مشروعًا 
مـــن الــحــجــم املـــتـــوســـط يـــخـــدم الــتــنــمــيــة ويــســهــم 
املـــدن الصناعية والــزراعــيــة فــي عموم  بــنــاء   فــي 

املحافظات.
ميسرة  قــروضــًا  املمنوحة ستكون  الــقــروض   -
بفوائد بسيطة وبمدة استرداد جيدة مع وجود 
فترة سماح مناسبة ، لتمكني املشروع من املضي 

والنجاح 
- فكرة تنفيذ هذه املشاريع تقوم على 3 مراحل 
أســـاســـيـــة ، تـــبـــدأ بـــالـــتـــدريـــب ثــــم الـــتـــوظـــيـــف فــي 
املشروع ، ثم التمليك للشباب اصحاب املشروع 
املــرحــلــتــني االولـــــى والــثــانــيــة سيتقاضى   ، وفـــي 
الــشــبــاب راتــبــًا مــنــاســبــًا ، قــبــل ان يــتــحــولــوا إلــى 
 عن تمتعهم 

ً
مالكني للمشروع (الشركة) ، فضال

القطاع  في  بنظرائهم  أســوة  الكاملة  بالضمانات 
العام  .

قبل  من  سيكونان  وتنفيذها  املشاريع  إقامة   -
القطاع الخاص، ويبقى دور الحكومة ، مقتصرًا 
العامة  على اإلشــراف واملتابعة ورســم السياسة 
وتـــوفـــيـــر الــــظــــروف املــنــاســبــة ، الســيــمــا تــوفــيــر 

األراضـــــي إلقــامــة املــــدن الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة ، 
الــكــامــلــة للمنتج ، وســتــشــارك  الــحــمــايــة  وتــوفــيــر 
فـــي تــوفــيــر الــتــمــويــل لــهــذه املـــشـــاريـــع مــصــارف 
ــــخــــاص ، وهـــــــذا اإلجـــــــــراء بـــحـــد ذاتــــه  الـــقـــطـــاع ال
سيساعد هذه املصارف على الدخول بقوة في 
االولــى  املــرة  ولعلها  للبلد  العام  التنموي  املشهد 
الــفــرصــة للمصارف   الــتــي تــتــاح فيها مــثــل هـــذه 

الخاصة .
الكثير  قبل  مــن  املستوى  عالي  تفاعل  وجــود   -
اإلمكانية  لديهم  الــذيــن  الضامنني  املطورين  مــن 
قدم   وقــد   ، الشباب  تبني مشاريع  فــي  والــرغــبــة 
العديد منهم دراســـات ممتازة فــي هــذا املــجــال ، 
والبداية كانت من محافطة ذي قار التي شهدت 
الــــــف دونـــــــم إلنـــشـــاء  نــــحــــو  (15)  تــخــصــيــص 
اخــرى  دونــم  و(100)  الــزراعــيــة  التنموية  املدينة 
املحافظة  في  الصناعية  التنموية  املدينة  إلنشاء 
املشاريع ضمن هاتني  ان تسهم   املتوقع  ،ومــن 
عــن  2000 فرصة  مــا اليقل  بتوفير  املنطقتني 
 ، مباشرة  غير  منها  اكثر  وربما  مباشره  عمل 
في ما يهدف املشروع برمته إلى خلق  100 الف 
العام  املحافظات خــالل  فــي عــمــوم  فــرصــة عمل 

الحالي 2020.
 
ً
- وجـــود دعــم بــرملــانــي وحــكــومــي واســـع، فضال
لدعم  الدولية  املنظمات  من  الكثير  استعداد  عن 

املشروع .
الوطني  املـــشـــروع  ان   ، هــنــا  الــقــول  ولــذلــك يمكن 
ــتــب لــه الــنــجــاح وفــق 

ُ
لتشغيل الــشــبــاب  إذا مــا ك

مــا تــم التخطيط لــه ، ووجــــود كــل هـــذا االهــتــمــام 
، ســــواء مــن قــبــل الــجــهــات الــحــكــومــيــة املختصة 
الى  ، فاننا بحاجة  الــخــاص   القطاع  او مــن قبل 
تــوعــيــة واســـعـــة لــتــعــريــف الــشــبــاب بــأهــمــيــة هــذا 
وتطمينهم ومساعدتهم  ، وتشجيعهم  املشروع 
فــي التعاطي اإليــجــابــي مــع هــذا الــواقــع املختلف، 
لكونه يمثل صيغة جديدة وطريقة مختلفة في 
في  يــدرك  الجميع  ، الن  املــشــاريــع  وإدارة  تنفيذ 
نهاية املطاف ، ان إعطاء األولوية  للتنمية ودعم 
واسعة  بوابة  سيمثل  الشبابية  املشاريع  تنفيذ 
بدأت  التي  البلد  في  البطالة  نسب  تخفيف  نحو 
(14 %) ، وبالنتيجة  مناسيبها ترتفع لتناهز الـ
نتوقع ، ان يؤدي املشروع بنحو عام إلى تنشيط 
القطاع الزراعي الذي شهد تراجعا في مستوى 
مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي إلى نسب 
متدنية ، وهكذا الحال بالنسبة للقطاع الصناعي 
، وما سيؤديه من تشجيع للمنتج  املحلي بنحو 
مــلــحــوظ ، وهــنــا ســتــتــراجــع مــعــدالت االســتــيــراد 
واملحاصيل  املنتجات  مــن  للكثير   ، الــخــارج  مــن 
، يمكن استثمارها   طائلة 

ً
أمــواال التي تستنزف 

لتحقيق التنمية في  البلد لعبور األزمات بوضع 
مستريح.

عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله ،عبارة كثيرًا ما ترددت خالل 
االنتشار  الدولية، عقب  العالقات  اساتذة  ألسنة  املاضية على  االسابيع 
مــا كتبه وزيــر  انتباهي  ولــفــت   . املــعــمــورة  ارجـــاء  فــي  للفيروس  الكبير 
خارجية الواليات املتحدة االميركية االسبق هنري كيسنجر في مقال 
له بصحيفة وول ستريت جورنال ، ان جائحة كورونا ستغير النظام 

العاملي لالبد.
ايــذانــًا  االول 1991  كــانــون  اواخـــر  فــي  السوفييتي  االتــحــاد  كــان تفكك 
، بمعنى ادق  الهيمنة  نــظــام عــاملــي جــديــد  احـــادي  المــيــركــا لتأسيس  
،فبرز  االميركية  واملــصــالــح  الـــرؤى  وفــق  على  العالم  وتشكيل  صناعة 
مــشــروعــهــا الــعــاملــي والــــذي ســمــي الــعــوملــة ، وكـــان مــن نــتــائــج ذلـــك جعل 
العالم قرية عاملية على اساس الغاء كل املوانع الجغرافية واالقتصادية 
والجمركية ،امام تدويل النظام الرأسمالي الليبرالي ، وتصدير االنموذج 
الوطنية  الــدولــة  تــراجــع دور  العوملة  ابــرز خصائص  .وكـــان  لها  الثقافي 
وعــجــزهــا عــن مــواجــهــة الــشــركــات مــتــعــددة الجنسية الــتــي حــلــت محل 
الدولة الوطنية في كثير من دول العالم . وراهن البعض على ان العوملة 
السياسية ستغير في ضوئها مفهوم الدولة والسيادة 
عن طريق تغيير الــوالء للوطن واالمــة واحــالل والءات 
جــديــدة محله مــن نـــوع نــهــايــة االيــديــولــوجــيــا و نهاية 
الـــتـــاريـــخ  و الــقــريــة الــكــونــيــة مــمــا يــصــلــح اســتــخــدامــه 
بالنتيجة  السياسة ستؤدي  تلك  ومثل  الــدول  لجميع 
الى الغاء سيادة الدول وانتهاك حدودها واستغاللها. 
وقــــد وظـــفـــت الــــواليــــات املــتــحــدة املـــؤســـســـات الــقــاريــة 
الدولي  الــدولــي والبنك  النقد  : صــنــدوق  والــدولــيــة مثل 
لإلنشاء والتعمير واالتحاد االوروبي ومنظمة التجارة 
 الدولية لتحجيم الدولة الوطنية لحساب احادية القطب 

االميركي .
لقد اثبتت ازمة كورونا بدالئل ملموسة زيف ادعاءات 
ــه ، فعلى سبيل  انــصــار الــفــكــر الــعــوملــي واملـــروجـــني ل
املــثــال ، ال الــحــصــر، لــم تبد ســت وعــشــرون دولـــة من 
دول االتحاد االوروبــي اي دعم طبي ملموس إليطاليا في محنتها في 
الوبائي  لالحتالل  التصدي  في  االخــيــرة  عجزت  ،اذ  الفيروس  مواجهة 
لها ؛بسبب ضعف منظومتها  الصحية .  الحظ املتابعون باستغراب 
قــيــودًا على حركة  واملــانــيــا وفرنسا  املتحدة  الــواليــات  فــرض حكومات 
السفر والتجارة، ضاربني بعرض الحائط ابرز شعارين للعوملة وهي : 
فتح الحدود والتجارة الحرة التي طاملا تشدقوا بها.  بل ان الدول الثالث 
نفسها فــرضــت قــيــودًا صــارمــة عــلــى تــصــديــر اجــهــزة الــفــحــص الطبي 
وتعهدات  العوملة  الــتــزامــات  عليهم  تمليه  مــا  متجاوزين  الــوجــه،  واقنعة 

االتحاد االوروبي.
وبقى ان اقول ، ان جائحة كورونا عالمة فارقة في التاريخ العاملي ،وان 
ترتكز  التي  الوطنية   الدولة  تثبيت  في  تاريخية  امــام مرحلة  العراقيني 
الــدولــة  قـــدرة  مــن  مــا ملسناه  ، السيما  الحقة  املــواطــنــة  فــي اصلها على 
العراقية على احتواء الوباء وتحجيم انتشاره بجهود العراقيني انفسهم 
، وبإمكاناتهم املحدودة لو قارناها بالدول الكبرى التي فضحت كورونا 

هشاشتها وعجزها عن احتواء الفيروس .
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وبـــاســـتـــخـــدام هــــذه الــنــظــم عــلــى نـــطـــاق أوســـع 
والضعف  القوة  نقاط  تحديد  أحــاول  نسبيًا، 
فــي كــل مــن نــظــريــات الــفــكــر األخــالقــي هــذه، 
ثــراًء  األكــثــر  األخــالقــي  بالجانب  ومقارنتها 
التوحيدية  في نظري لالشتراكية واالديــان 
النظرياِت  إيجلتون  يستكشف   ، الكبرى) 
االخــــــالقــــــيــــــة، بـــــــــدءًا ِمـــــــن أرســــــطــــــو حــتــى 
آالن بـــاديـــو وســـالفـــوي جــيــجــك، ويـــبـــِرز 
خــــــالِق الــقــاِئــمــة عــلــى الــتــعــاطــِف 

َ
مـــزايـــا األ

الـــشـــخـــصـــي، واالخـــــــــالِق الــالشــخــصــيــة 
الــواِجــِب واِإللـــزام مع كارثة  القائمة على 
يبني  .حيث  العالم  تجتاح  التي  كــورونــا 
العوامل  ان األخــالق مرتبطة بعدد من 
تيرينتس  والثقافية.  والفكرية  الدينية 
فــرانــســيــس إيــجــلــتــون (ولـــــد فـــي 22 
شــبــاط 1943 فــي مــديــنــة ســالــفــورد، 
وفكرة  املقدس،  الرعب  اعماله:  واهــم 

وهام ما بعد الحداثة.
َ
الثقافة، وأ

طور املرآة
 أي عمل نقدي 

ُ
يــبــدو أنــه لــم يــخــل

فــي سبعينيات  يــســاري  ثــقــافــي 
ـــقـــرن الــعــشــريــن  وثــمــانــيــنــيــات ال
ـــــى نـــظـــريـــة جـــاك  مــــن إشــــــــارة إل
الكان الخاصة بطور املــرآة، اي 
الـــتـــوافـــق الــســحــري والــتــشــابــه 
املادة  يعدان   اللذان  اإلعجازي 

ـــألســـطـــورة، وعـــلـــى نــحــٍو  ـــخـــام ل ال
ُمــمــاثــل كما يــقــول تــيــري : أصــبــح ارتــبــاط 

ــواقــع  أطـــروحـــة الكــــان بــالــخــيــال فـــي مــقــابــل ال
 محل تساؤل، فهل كان يقَصد بطور املرآة أنه 
حــقــيــقــي أم مـــجـــازي؟ وهـــل كـــان هـــذا الــرجــل 
األكــثــر تــأثــيــرًا مــن بــني املــفــكــريــن الفرنسيني 
 عـــن شــــيء تــجــريــبــي مـــرِبـــك ؟ 

ً
يــتــحــدث فــعــال

بميزة  تتمتع  لــم  الــتــي  املجتمعات  عــن  ومــــاذا 
امتالك مرايا ؟ هل تتشكل رؤيتنا ألجسادنا 
مثل رغباتنا  على ايــدي اآلخــريــن؟ وكــم من 
الغريب على أي حال  أن تبنى نظرية محورية 
اتصافًا  اإلنسانية  األنشطة  أكثر  على  كتلك 
( يستحضر  يــقــول   ، والــبــســاطــة،  بــالــخــيــال 
 اليسار الثقافي في سبعينيات القرن املاضي 
الــنــظــام الــخــيــالــي لــكــي يــشــيــِطــنــه، فــمــن ناحية 
لـــم تــكــن أطـــــوار مـــا قــبــل الــلــغــة ِمـــحـــور تركيز 

املنظرين). 

العاطفة 
واإلحساس

االول  الفصل  في  تيري  يوضح 
العاطفة  الثامن عشر كــان عصر  القرن  : ان  
ــد أنــه 

َّ
بــقــدر مــا كـــان عــصــر الــعــقــل. ومـــن املــؤك

ــــصــــراخ ومــشــاعــر  شـــهـــد قــــــدرًا كـــبـــيـــرًا مــــن ال
النشوة واأللـــم واالعــتــراض واإلثـــارة والتوهج 
نوعًا من بالغة  يمثل  والــذوبــان. فاإلحساس 
الجسد، ومنظومة سيميائية اجتماعية تقوم 
على الخجل والخفقان والنحيب واإلغماء وما 
الثنائية  الـــى   انــه رد ذلــك العصر  شــابــه. كما 
ايديولوجية  ففي  والجسد)  (الــروح  الفلسفية 
الــعــاطــفــة يــكــون الــجــســد والــــروح فــي انسجام 

وبطانتها.  كسترة ضيقة  معًا 
وكـــان (اإلحـــســـاس) فــي الــقــرن 
الثامن عشر باعتباره نوعًا من 
املـــاديـــة األولـــيـــة (خــطــاب األلــيــاف 
ــنــهــايــات الــعــصــبــيــة، واألبـــخـــرة  وال
والذبذبات،  والنبضات  والسوائل، 
ونـــــوبـــــات االســــتــــثــــارة والـــتـــهـــيـــج ) 
الروائية االيرلندية سيدني  تتحسر 
أويــــنــــســــون (لــــيــــدي مـــــورجـــــان) فــي 
(تركيبي  مــا سمته  عــلــى  مــذكــراتــهــا 
الحساسية  هــذه  السعيد،  املــادي غير 
ـــكـــل انــــفــــعــــاٍل َيـــــــــدور فــي  الـــعـــصـــبـــيـــة ل
جسمي ويــلــِهــب الــجــســد كــلــه) امـــا في 
عالم االيديولوجيات فقد سعت املذاهب 
التجريبية إلى تشويه األنظمة العقالنية ، 
متبنية في املقابل الجوهر الفطري للحس 
تتأصل جذورها  املفاهيم  فكانت  الذاتي، 
حيث  الثابتة،  العملية  التجِربة  أرض  فــي 
أكــبــر مقارنة  لــفــة 

ُ
بــأ الــنــزيــه  الــرجــل  يشعر 

بــِبــســاط الــتــأمــل املــيــتــافــيــزيــقــي املــضــطــرب. 
وكان ذلك أسلوبًا للتفلسف يناسب العصر 
ترتِبط األخالق الخيالية التي يشملها مذهب 
(الــحــس األخـــالقـــي) الــخــاص بــالــقــرن الثامن 
عــشــر بــالــفــكــرة الــقــديــمــة املــبــتــذلــة املــشــكــوك 
فيها بـــأن اإليــثــار قــد ال يــعــدو كــونــه انــحــرافــًا 
عــن االثــــرة، فكما انــه مــن الصعب فــي سياق 
الــنــظــام الــخــيــالــي تــحــديــد أي املــشــاعــر تنتمي 
للنفس وأيها لآلخر، فكذلك من الصعب  ربما 
كان  إذا  ما  معرفة  النهاية  في  املستحيل  من 
سرور النفس بسرور اآلخر َيرتِبط باآلخر أم 
التعاطف  بالنفس، فمنظومة األخــالق  تعتبر 
مــع اآلخـــريـــن نــوعــًا شــبــه حــســي مــن إرضــــاِء 

الذات.

ة ة للطبيعة البشريَّ النظرة اإليجابيَّ
(فــرانــســيــس هتشسون)   الــثــانــي  الفصل  فــي 
الذي يتناول فيه ايجلتون الكتابات الفلسفية 
ــثــامــن عــشــر، وبــــالــــذات  فــرانــســيــس  لــلــقــرن ال
ان   قــال  هيوم،هتشسون،  وديفيد  هتشسون 
حالة الطبيعة أميل للحرية أكثر من الفوضى. 
الــبــشــر،  الطبيعية بــني كــل  بــاملــســاواة  ونــــادى 
تقليدية،  ذا صــبــغــة  مــدنــيــًا  إنــســانــويــًا  وكــــان 
وآمـــن بـــأن املصلحة الــعــامــة هــي أســمــى غاية 
حديثه  تجديدًا  إنجازاته  أكثر  أن  إال  أخالقية 

واملسؤولية  العامة  الخدمة  وروح  الواجب  عن 
السياسية ، ان فلسفته تركز على جانب من  
النظرة اإليجابية للطبيعة البشرية في فلسفة 

الحس األخالقي.

قيمة األخالق
في الفصل الثالث( إدموند بيرك وآدم سميث) 
يتساءل تيري ايجلتون  مــاذا لو كانت هناك 
قــواعــد ســيــاســيــة تحكم الــتــعــاطــف؟ لــقــد رفــع 
إدموند بيرك  أحد فالسفة القرن الثامن عشر  
بني  الــداخــلــي   لــإلخــالص  الثمينة  القيمة  مــن 
تسير  أن  يمكن  نظره  في  فالسياسة  البشر، 
بالتعاطف الخيالي بقدر التعاطف الشخصي، 
ـــيـــرك يـــجـــب أن يــكــون  فــالــســلــطــة فــــي نـــظـــر ب
ما  أحيانًا  والسلطة  (الــقــوة  إن  الــحــب،  أصلها 
ليست  بيرك  فالقضية عند  بالود)  يكتسبان 
القوية  الداخلية  العواطف  بني  التمييز  قضية 
والعواطف السياسية الهزيلة، كما عند هيوم، 
وال هي مسألة تخصيص لحظة ما للمحاكاة 
كما  الــعــام  للخير  التالية  واللحظة  (الخيالية) 
عند هتشسون، بل إن رغبة بيرك هي إعادة 
مع  ليتفق  ذاتــــه  الــســيــاســي  املــجــتــمــع  تشكيل 
. في حني يصوغ  الداخلية للمجتمع  الجوانب 
األخــالقــيــة  نظريته  أجــــزاء  بــعــض  آدم سميث 
على أساس النوع، فكما يرى بيرك أن النساء 
يــتــصــفــن بــالــجــمــال والـــرجـــال بــالــســمــو، يــرى 
بينما  باإلنسانية  يتسمن  النساء  أن  سميث 
ـــرجـــال بــكــرم األخــــــالق. واإلنــســانــيــة  يــتــســم ال
والتعاطف  بالحنان  ترتبط  مسألة  نظره  فــي 
الرقيق، وهو ما َيسمح لنا  بالدخول إلى نطاق 

مشاعر اآلخرين كما لو كانت مشاعرنا. 

شبكة  أوديب او النظام الرمزي
فــي الــفــصــل الــرابــع (تــمــهــيــد: الــنــظــام الــرمــزي) 
يــوضــح  تــيــري ايــجــلــتــون : يــعــد االنــتــقــال من 
 
ً
الــنــظــام الــخــيــالــي إلـــى الــنــظــام الـــرمـــزي انــتــقــاال

املجال  إلى  لألنا وأشيائها  املغلقة  الدائرة  من 
البني-ذاتي املفتوح (النظام الرمزي ال يقتصر 
على االختالف بل يتعداه إلى اإلقصاء واملنع 
وقــائــم عــلــى الــتــقــنــني  فــهــو عــالــم مــن الــقــواعــد 
والتشريعات، على عكس طبيعة النظام الخيالي 
املــتــعــددة األشـــكـــال فـــروابـــط الــنــظــام الــخــيــالــي 
الالشخصية  لــلــقــوة  املــجــال  تفسح  املــبــاشــرة 
لــلــقــوانــني الــكــونــيــة، فــالــعــقــدة األوديـــبـــيـــة تــعــاد 

صياغتها في إطار سيميائي، إذ إن الذات ال 
كائنًا  باعتبارها  مستقلة  تكون  أن  يمكنها 
من  إال  الــظــاهــر  فــي   

ً
 مستقال

ً
فــاعــال متحدثًا 

بت 
َ
يود صارمة على نفسها وك

ُ
خالل وضع ق

في شعور  متعتها  املحظورة وهجر  رغبتها 
بالذنب. فاملتعة أو االستمتاع بجسم األم  كما 
يبني الكان  محرم على الذات، فالذات منقسمة 
إذن بني القانون والرغبة، وإن كان يتوارى في 

قلب النظام الخيالي).

ة تفكيك منظومة أخالقيَّ
الرغبة)  ومــوت  ( سبينوزا  الرابع  الفصل  في 
دفــــع كــوبــرنــيــكــوس ثــمــن زحـــزحـــة اإلنـــســـان 
من مركز الكون، امــا  سبينوزا فقد دفع في 
النقد  والسياسة)  الالهوت  في  (رسالة  كتاب 
التاريخي الى االمــام  و نسف الخرافات التي 
يتغذى عليها االستبداد. كان املناصر الكبير 
للتحرر العقالني لالخالق مؤيدًا على طريقته 
الرمزية.  ملا يمكن أن نسميه نظرية لألخالق 
ــنــظــام الـــرمـــزي لــلــمــجــتــمــع يــحــظــى بــدعــم  ان ال
مرتبطة  واإلنسانية  الطبيعة  إن  أي  الطبيعة، 
كل منهما باألخرى ارتباطًا ال فكاك منه، بل 
إنهما وجهان لنظام واحد تحكمه قوانني كلية 
يصعب التهوين من شأن التأثير الثوري لهذه 
ألتوسير أن سبينوزا  االفكار  فقد رأى لوي 
ثــورة نظرية غير مسبوقة في تاريخ  (أشعل 
في  الفلسفية  الــثــورات  كبرى  ربما  الفلسفة، 
بصورة  الهدامة  األفــكــار  فهذه  العصور)  كل 
كــبــيــرة الـــتـــي أعــلــنــهــا صـــانـــع عـــدســـات طبية 
مغمور يتمتع بمنزلة القديس وسط الفالسفة 
تقِوض عقائد أخالقية كاملة وتهدم نطاقات 

كاملة من التحيز اإلنساني.
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لم تبَق في خزائني سوى تذكرة 
صالحة للوصول الى األمنيات .

 حني أفركها بأناملي الرخوة 
تتفتت كأحالٍم هاربة من زفيِر الشمس 

 وتتسخ  لكثرِة خيباتها  
 والستمناءاتها  املتكررة اصابها الُعقم .

وألنها وهبْت انفاسها لزجاج النوافذ 
فقدت صالحيتها تحت شهوة الضجيج 

.
وتأوهت كأنقاٍض

ْت من تحت يافطِة تنبح ، حني مرَّ
وذبل لون عطرها 

كــلــمــا تـــأخـــر الـــصـــبـــاح فـــي فـــك طــالســم 
خزائنه 

او تــقــاعــســت فـــيـــروز فـــي ملــلــمــة زقــزقــة 
العصافير 

لكنها ،،َوَيا لخيبتها 
تضرعت  الى الله في ساعة قيلولته 

وتجاهرت  بمفاتنها  داخل علبة  كبريت 
فذابت ثرثرتها في سوق السرديات .  

هكذا هي امنياتي 
تــــفــــتــــش فــي 
غـــــــابـــــــة 

الكروم عن سلة 
تكسر  عكاز الوقت 

وتعيد  للبلبل نشوته . 
يقال في األثر الحديث 

ال تؤجل أمنياتك لئال تسرقها الوسائد 
او تبددها رائحة الشتاء 

أو تقتنصها مخالب الكورونا . 
كيف يحدث هذا ؟ 
الصباح  بال أبواب 

والـــغـــمـــوض يــفــتــُح عــيــنــيــِه عــلــى حــديــقــِة 
آالمنا .

سأعبُر الجسَر بهذا الرأس 
الواحد 
املتعدد 

املتشائل
املتشظي 
امللتحم ،

وبرئة تخطئ قراءة
 تضاريس شهوتها  ؟ 

الى مدن اضمحلت 
فانتفخت  األكاذيب 

وتهرأت أوتار املوسيقى ، 
الكل يتحسس درجة حرارته 

فتتساقط مناديلهم تباعًا 
 تبقى  صورهم تحاكي خيبتنا .

أين مفككو نسيج األنثروبولوجيا ؟ 
أين سدنة التنجيم ؟ 

املحرقة ؟ وايــــــــــــــــــــــــــــن 
اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
املــــــــمــــــــرضــــــــة 
الدخان  نحو 

املتصاعد 
وملـــــــــــــاذا هـــــذه 
الــــــــــتــــــــــيــــــــــجــــــــــان 
تـــــتـــــراقـــــص فـــوقـــه 

فرحة ؟.
واثق  أنا ،  

محابركم تتثاءب
ردهــة  فــي  وأمنياتي 

العدم

عالج، 
ُ
ت ان  اكبر من  التي تبدو  املناخ  بسبب تغيرات 

مــالــم نــتــمــكــن مـــن تــحــلــيــلــهــا الــــى عــــدة فـــقـــرات. فقد 
استعرضت مجلة اوزي االميركية السلسلة االصلية 
عن الذكرى الذهبية والخمسني عام االخيرة ملناسبة 

يوم االرض واالحداث التي تليها. 
ويبدو ان القراءة تكون ثرية عندما تتعلق بموضوع 
نشاهد  نحن  النهاية  ففي  املناخي،  التغير  مواجهة 
تحلل  الكتب  لكن  يوميًا،  املفزعة  االخــبــار  عناوين 
املـــوضـــوع وتـــقـــدم وجــهــة الــنــظــر بــطــريــقــة ال يمكن 
للمخططات البيانية والتقارير االخبارية ان تقدمها، 
السلبي  الذعر  من  للخروج  وتعرض خارطة طريق 

الى افعال جديدة.
لــدعــوة  مــعــلــومــات  أن تعطيك  ايــضــًا  للكتب  ويــمــكــن 
معارفك ممن ينكرون التغير املناخي للحديث، وقد 
والثرثرة.  الكالم  اكثر من مجرد  العمل  تحفز على 
ــكــتــب وكــوكــب  مــخــتــصــر الــــقــــول، اذا كــنــت تــحــب ال
االرض، فالكتب التي تتحدث عن التغير املناخي قد 
ــنــذر بــاملــوت، بــل على العكس قــد تكون الشعاع 

ُ
ت ال 

الذي يبعث على االمل الذي نحتاجه. وهنا سنتعرف 
ملناقشة  ننطلق منها  على ثالثة كتب ذكية جديدة 

التغير املناخي.
 WEATHER 2020

فـــي هـــذه الـــروايـــة ملــؤلــفــة افــضــل كــتــاب لــعــام 2014 
تــدرك   ،(Dept. of Speculation  التخمني (قــســم 
التي تتسرب  جيني أوفيل جوهريًا الطريقة املقلقة 
بها تغيرات املناخ الجسادكم، ما يجعل الفصل بني 
 .

ً
مستحيال الشخصي  وعاملك  عــام  بشكل  الطقس 

كـــان نــثــر روايـــــة أوفـــيـــل مــجــزأ بــطــريــقــة مــمــيــزة، مع 
لشخوص  العاطفية  للرحلة  مساعدة  روائية  حبكة 
الرواية الرئيسة، لكن الفكرة راسخة بقوة في واقعنا 
املشترك. وتستغل الشخصيتان الرئيستان (ليزي 
وزوجــهــا) القلق الــعــاملــي عبر وســائــل االعــــالم، فال 
مأل وحياة 

ُ
عد وحقائب ت

ُ
يزال هناك وجبات طعام ت

مارس.
ُ
ت

الــذي  القلق  التقاط  فــي  أوفــيــل  كــتــاب  قــوة  وتتجسد 
العاملي  انعدام األمــن  املوازنة بني  يوترنا جميعًا في 

الكتاب  يوفر  الدقيقة. وربما ال  اليومية  والتفاصيل 
اجــوبــة، لكنه يــقــدم تــاكــيــدًا بـــان الــقــلــق الـــذي نعيشه 

طبيعي وانساني يستحق االهتمام.
الحياة من  قيد  البقاء على  الــذي نختاره:  املستقبل 

أزمة املناخ 
هــل تـــذكـــرون الـــراحـــة الــتــي شــعــرتــم بــهــا بــعــد اتــفــاق 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ؟ فــكــان املــســتــقــبــل يــبــدو مــشــرقــًا، 
انتهى كل  الرئتان اكثر نقاء، ثم كالحلم  واصبحت 
شــــيء، وحــدثــت انــتــخــابــات عـــام 2016، وتــراجــعــت 

الحماية البيئية، وكأن العالم اشتعل بأجمعه.
اتفاقية  مهندسا  بتأليفه  قــام  الــذي  الكتاب  هــذا  إن 
باريس وهم كل من كريستيانا فيكير وتوم ريفيت 
كارناك، لم ُيلطف االشياء. فال يوجد ”إذا“ و“عندما“ 
ازمــة مناخية ورســالــة عاجلة فقط: نحن  بــل هناك 
مرة  لــالســتــخــدام  قابلة  فحمل حقيبة  ازمـــة،  داخـــل 
ثانية، وتقليل الطلبات من موقع أمازون ملرة واحدة 

اسبوعيًا ال يعدان كافيني.  
لكن رغم الرعب والرسالة العاجلة ملا يسير عليه هذا 
العقد، فان اقل من عشر صفحات تتحدث عن نهاية 
الــعــالــم. لــذلــك يــركــز املــؤلــفــون على االمـــل، ويقدمون 
اقتراحات قابلة للتنفيذ وتأكيدات بان الجميع عليهم 
واجب تجاه االرض ووجوب اتخاذ كل الخطوات التي 
يمكنهم القيام بها، سواء كان تصرفًا شخصيًا او 
عن طريق كابينات التصويت من اجل احداث الفرق. 
اذن هو كتاب يجعلك تفكر (وهو اجراء عملي أكثر 
ـــيـــأس)، ويــشــجــعــك عــلــى مــنــح االرض  بــكــثــيــر مـــن ال

االهتمام الذي تستحقه في النهاية.
ويــنــبــغــي قـــراءتـــه مـــع افـــــراد االســـــرة مـــن املــراهــقــني 

الوعود  وقطع  لهم  قدمته  الــذي  العالم  عن  لالعتذار 
بــتــحــســيــنــه، كـــمـــا يـــجـــب مـــشـــاركـــتـــه مــــع زمـــالئـــك 

للمساهمة في االجراءات املستدامة.
العم كرانكي أمام التغير املناخي

قـــام االســتــرالــي (جــــون كــــوك) املــخــتــص فــي مجال 
البيئة واالستاذ في جامعة جورج ماسون ومؤسس 
موقع Skeptical Science الحائز على عدة جوائز 
املناخي:  التغير  امــام  كرانكي  (الــعــم  كتاب  بـتأليف 
ال  املناخي).  التغير  منكري  واستجابة  فهم  كيفية 
يقدم هذا الكتاب املوجه للبالغني الذي يحتوي على 
رسوم توضيحية واملكون من مئة وخمسني صفحة 
اعتقاد  بحسب  لكن  الــنــاس.  عــقــول  لتغيير  وعـــودًا 
املناخي  التغير  فــان فهم وجهة نظرة منكري  كــوك 
يمكن ان يُمدك بنقاط ذكية للنقاش، ويساعد على 

االقل في كبح انتشار املعلومات املضللة.
لـــقـــد تــتــبــعــت الـــــرســـــوم الـــكـــارتـــونـــيـــة الــتــوضــيــحــيــة 
املناخي  التغير  كيفية  االستيعاب  سهلة  والحقائق 
الى  املاضي  القرن  العام في تسعينيات  القبول  من 
موضوع القضية الساخنة في العقد االول من القرن 
الحالي، وكذلك شرح مدى منطقية انكار املناخ من 
فــان عقولنا  كــوك  وجهة نظر نفسية. وكما يفسر 
الرسم  للخوف من حيوان ضخم وليس من  مبنية 
تفضيالتنا  فهم  ان  اال  الــعــاملــي.  لــالحــتــرار  البياني 
وهوسنا النفسي قد يكون هو الطريق الذي يجعل 
او يوقفه عن  نــظــرك،  الــى وجهة  العم رالــف يستمع 
كتابة تغريدات تلك القصص التي تربط بني التغير 

املناخي والنشطاء الديمقراطيني السريني.   
عن مجلة اوزي االميركية

فذابت ثرثرتها في سوق السرديات .  
هكذا هي امنياتي 
تــــفــــتــــش فــي 
غـــــــابـــــــة 

الكل يتحسس درجة حرارته
تباعًا  فتتساقط مناديلهم

تبقى  صورهم تحاكي خيبت
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1956

بداية القصة
وبــدأت القصة عام 1956 حني حضرت 
ــة لــلــمــشــاركــة  شــركــة (بـــــاي) الــبــريــطــانــيَّ
فـــي املـــعـــرض الــبــريــطــانــي الــتــجــاري في 
منطقة كــرادة مريم ببغداد قرب اإلذاعة 
وكان من بني معروضاتها منظومة بث 
تلفزيوني باللونني األسود واألبيض مع 
اســتــديــو تــلــفــزيــون، مــا َشـــدَّ انــتــبــاه امللك 
فيصل الثاني الذي افتتح املعرض وطلب 
شــراء املعدات من الشركة ونصبها في 
مــوقــع اإلذاعــــة فــي البنكلة الــتــي صــارت 
مـــقـــر تـــلـــفـــزيـــون بــــغــــداد كــــأقــــدم مــحــطــة 
تــلــفــزيــون فـــي الـــشـــرق األوســـــط والــــدول 
العربية. وفي اليوم الثاني من شهر أيار 
فـــي ذكــــرى مــيــالد جــاللــة املــلــك فيصل 
الثاني جــرى حفل االفــتــتــاح فــي ساحة 
العراقية  اإلذاعــة  دار  رحبة من ساحات 
نصبت  كثيرة حيث  أشجار  بها  تحف 
اإلذاعــة  مقر  في  بغداد  تلفزيون  أجهزة 
في البنكلة وكان البث ملدة أربع ساعات 
اقتصر على األخبار وموسيقى وعرض 
مسسالت أجنبية مثل مسلسل «روبن 
وأغــانــي  مونتكرستو»  ومسلسل  هــود 
لعفيفة اسكندر وناظم الغزالي ويوسف 

عمر».
بــعــد أْن تــزيــنــت ســـمـــاء بـــغـــداد فـــي هــذا 
ترتفع  جــديــدة  كهربائية  بسارية  الــيــوم 
في الفضاء الى علو 140 قدمًا لتسجل 
ترمز  الــعــراق  تاريخ  صفحة جديدة في 
دائـــمـــًا لــتــقــدمــه وتــــطــــوره. إنـــهـــا ســاريــة 
محطة التلفزيون العراقية التي افتتحها 
جاللة امللك فيصل الثاني وأصبح العراق 
أول دولة في الشرق االوسط لها محطة 
قد ازدانــت باملصابيح الكهربائية فبدت 
زاهية  ألـــوان  مــن  متوهجة  كتلة  وكأنها 
وسط الظالم وأمام بناية املحطة وحولها 
احـــتـــشـــدت جـــمـــوع كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاس 
ـــرجـــال والـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب واألطـــفـــال  ال

وقفوا كلهم ينتظرون حفلة االفتتاح.

ظهور أول
ة،  التجريبيَّ بغداد  تلفزيون  محطة  هنا 
تبث برامجها على قناة (8) أول محطة 

في الشرق االوسط والوطن العربي.

* أول من ظهرت صورته وسمع صوته 
ــتــلــفــزيــون الــتــجــريــبــي هـــو «أنــــور  فـــي ال
ــــذي يــمــكــن أْن نــقــول عــنــه إنــه  الــبــيــر» ال
الرسمي  غير  األول  التلفزيوني  املــذيــع 
وملـــدة دقــائــق قليلة، وهــو أول مــن عمل 

بالصورة والصوت واإلخراج.

* أول نــقــل لــلــتــلــفــزيــون كـــان مــراســيــم 
املــذيــع  نقله   1956/  5  /2 فــي  افــتــتــاحــه 

محمد علي كريم وصبيحة املدرس.

قــــدم بــعــد نقل  * أول بــرنــامــج غــنــائــي 
غنت  االول  اليوم  في  االفتتاح  مراسيم 
عزيز  ابــو  وحضيري  اسكندر  عفيفة 

وناظم الغزالي.

كان  التفلزيون  في  قــدم  برنامج  أول   *
عن مشروع الثرثار قدمه املذيع محمد 

علي كريم وأخرجه االنكليزي هلكس.

* أول مذيع ظهر على شاشة التلفزيون 
هـــو مــحــمــد عــلــي كـــريـــم، إذ قــــال: «هــنــا 
القناة  محطة تلفزيون بغداد تبث على 

(8) أول محطة في الشرق االوسط».
فــي  يـــســـمـــع  نــــســــائــــي  صـــــــوت  أول   *
الــتــلــفــزيــون يــــوم افــتــتــاحــه كــــان صــوت 

صــبــيــحــة املــــــدرس الـــتـــي أصــبــحــت أول 
مذيعة تلفزيون يظهر وجهها من على 

شاشة التلفزيون.

الــتــلــفــزيــون  فــــي  عــمــلــت  امـــــــرأة  أول   *
أْن يظهر وجهها كانت  ولكن من دون 
املــهــنــدســة نـــاثـــرة قــســطــو. املــهــنــدســون 
ـــذيـــن عــمــلــوا فـــي الــتــلــفــزيــون  االوائـــــــل ال
خالد عبد الكريم، فالح الصوفي، ناثرة 

قسطو، مهدي صالح.

* أوائــــل املــخــرجــني: كــامــيــران حسني، 
يــــوســــف جـــرجـــيـــس، نــــاظــــم الـــصـــفـــار، 
خالد  خليل شوقي،  الــديــوانــي،  ابراهيم 

محمد امني.

علي  الـــداخـــلـــي  لــلــنــقــل  مـــصـــور  أول   *
حجي حسني.

على  ظــهــر  تلفزيوني  مسلسل  أول   *
أنه  الــشــاشــة تــضــاربــت اآلراء حــولــه إال 
الــوردة الحمراء،  واحــد من هــذه الثالثة: 

مونت كرستو، روبن هود.

على  مــن  ظهر  ترفيهي  برنامج  أول   *
الــشــاشــة هـــو بــرنــامــج (أم عــلــي) الـــذي 
مثل فيه أول مرة دور املرأة، املمثل عبد 

الجبار عباس.

هي  الــجــمــهــور  شــاهــدهــا  ممثلة  أول   *
فدوة خالد واختها سلوى خالد.

* أول بــرنــامــج لــالطــفــال قــدم فــي 18 / 
(نـــادي جــحــا) يعده  11 /1956، اســمــه 
ويــخــرجــه خــلــيــل شـــوقـــي ويــمــثــل دور 

جحا فيه يحيى زكي.

ــبــرنــامــج  ال فــــي  أول طــفــلــة شــــاركــــت   *
الـــيـــوم مــمــثــلــة مسرحية  الـــســـابـــق، هـــي 
وتلفزيونية وإذاعية معروفة وأم ألطفال 
يشتركون ايضًا ببرامج االطفال.. انها 

املمثلة مي شوقي.

فــيــه  قـــــدم  مـــوســـيـــقـــي  بـــرنـــامـــج  أول   *
باليه وضع  لينا رقــصــات  مـــدام  طــالب 
وأخرجه  بشير  منير  الفنان  موسيقاه 

ابراهيم الديواني.

* أول مباراة لكرة القدم نقلت في العام 
1956 من على ساحة الكشافة.

* أول مــعــرض لــلــكــتــب نــقــل فـــي الــعــام 
1956 من معهد الفنون الجميلة.

* أول ســائــق ســيــارة الــنــقــل الــخــارجــي 
ثــم جــاء شقيقه  الخفاجي  هــو محمود 

حميد.

* أول ماكيير هو فوزي الجنابي الذي 
بقي فترة قصيرة ثم جاء بعده يوسف 

سلمان.

على  من  قدمت  عراقية  تمثيلية  أول   *
الشاشة «يريد يعيش» وهي في األصل 
مــســرحــيــة ذات فــصــل واحــــد أخــرجــهــا 
للمسرح جعفر السعدي ثم قدمت في 
حسني  كاميران  فأخرجها  التلفزيون 
وقدمتها الفرقة الشعبية للتمثيل وهي 
مــن تــألــيــف إبــراهــيــم الــهــنــداوي وبطولة 
عــبــد الـــجـــبـــار عـــبـــاس ونـــجـــم عــبــد الــلــه 

العبيدي.

تمثيلي هو  أول طفل ظهر في عمل   *
في  دور علي  مثل  الـــذي  مــونــي  سمير 
أول  وهــو  يعيش)  أن  (يــريــد  مسرحية 

طفل اشترك في فيلم سعيد افندي.

* أوائــــل املــصــوريــن هــم عــزيــز الــيــاس، 
حكمت اسكندر وقاسم الصافي.

* أول من قدم برنامج قرقوز هو عبد 
الرزاق عبد الستار.

* أول فــيــلــم وثــائــقــي ســجــل كــــان عن 
تــتــويــج املـــلـــك.. صــــورة احـــد املــصــوريــن 

املتعهدين واسمه الياس جموعة.

* أول نقل خارجي كان االحتفال بيوم 
الجيش في 6 كانون الثاني.

* أول مــن أنــشــأ أو وضــع بـــذرة لقسم 
والسينمائي  زكــي  يحيى  هــو  السينما 

هاريتون مهران.

رموز التلفزيون
ومــــن اهــــم مــذيــعــي ومـــقـــدمـــي الــبــرامــج 

االكثر شهرة:
- عادل نورس

- حافظ القباني
- قاسم نعمان السعدي

وبرنامجه  جـــواد  مصطفى  الــعــالمــة   -
الشهير (قل وال تقل) في الستينيات

- عمو زكي مقدم برامج االطفال
- سامي الربيعي خاص بالرسم

– مؤيد البدري – برنامج الرياضة في 
أسبوع

– كامل الدباغ – برنامج العلم للجميع
– خيرية حبيب – برنامج عدسة الفن

– فــرقــد ملكو – بــرنــامــج نــســمــات من 
بالدي – برنامج أم الربيعني

بــرنــامــج سينما  نــســريــن جـــــورج –   –
األطفال

– خمائل محسن – برنامج زيارة
– خالد جبر – برنامج املرسم الصغير

البيت  ركــن  برنامج  فتوح مصطفى   –
1961 عبدالسالم ابراهيم ناجي حلقات 

اسبوعية من القاتل 1961
- محمد علي كريم

- ناظم بطرس
- سليم معروف

- مقداد مراد
- غازي فيصل
- شمعون متي

- نهاد نجيب
- اكرم محسن

- صالح الربيعي

أقسام التلفزيون
* يتألف التلفزيون العراقي من االقسام 

التالية:
-1 قسم البرامج االخبارية والسياسية

-2 قسم البرامج الثقافية املوجهة
-3 قسم التمثيليات

-4 قسم املنوعات
-5 قسم االفالم والتصوير السينمائي

-6 قسم االخبار
-7قسم االستديوهات والديكور

-8 قسم التنسيق واملتابعة
واالعــالن  والتنسيق  التبادل  قسم    9-

التجاري
-10 قسم االفالم االخبارية والوثائقية

-11 مكتبة االفالم
-12 قسم االدارة

تاريخ التلفزيون
يعود تاريخ التلفزيون إلى العام 1884 
 paul نبكو  بــول  االملاني  اخترع  عندما 
دوارًا،  مــيــكــانــيــكــيــا  قـــرصـــًا   Nipkow
بــفــتــحــات صــغــيــرة مــنــظــمــة فـــي شكل 
حــلــزونــي، عــنــدمــا يــتــم تسليط الــضــوء 
عليها، ثم يتسرب الضوء من الفتحات، 
لـــيـــعـــطـــي إحــــســــاســــًا ســـريـــعـــًا بــحــركــة 
الصور املسجلة على هذا القرص. وقد 
فتح قرص نبكو املجال أما املخترعني، 
لــلــتــفــكــيــر فــــي إمـــكـــانـــيـــة نـــقـــل الـــصـــور 
ــة عـــبـــر األســـــالك  بـــطـــريـــقـــة مــيــكــانــيــكــيَّ
إلـــى مــكــان آخــــر، وأصــبــح هـــذا الــقــرص 
هــو األســـاس الـــذي قــامــت على أساسه 
تكنولوجيا  لتطوير  الــتــالــيــة،  الــتــجــارب 
لنقل الــصــور املــتــحــركــة مــن مــكــان إلــى 
آخـــــر، ســـــواء عـــن طـــريـــق األســـــــالك، أو 

ة. باستعمال املوجات الهوائيَّ

محطات أخرى
تعدُّ خمسينيات القرن املاضي بمنزلة 
الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون، وســـط 
مــنــافــســة حــامــيــة بــني شــركــات التلفزة 
 CBSو NBC،األميركية الثالث الكبرى
و ABC. وشهدت بــدايــات هــذه الحقبة 
أول استعمال للمرناة سياسيًا، حينما 

غطت شركة CBS حمالت االنتخابات 
وكان   .1952 لعام  األميركية  الرئاسية 
للتلفزيون الحقًا دوره في ترجيح كفة 
ريتشارد  منافسه  على  كينيدي  جون 
أول من  أنَّ بريطانيا هي  نيكسون، إال 
املنتظم  التلفزيوني  الــبــث  خــدمــة  دشــن 
في العام 1936، من خالل هيئة اإلذاعة 
أولى  أيضًا  تعدُّ  التي   BBC البريطانية
مؤسسات التلفزة التي تقدم التصوير، 
االستوديوهات  الحي من خــارج  والبث 
الـ  املغلقة. وجاءت الطفرة الحقيقية في 
”بــي بــي ســي“ عــام 1952 عندما نظر 
ــتــلــفــزيــون) بــجــديــة بعد  إلـــى املـــرنـــاة (ال
الطبقات االجتماعية  استقطابه اهتمام 
األملــان  العام 1935 عــرف  املثقفة. وفــي 
للمرة األولى خدمة اإلرسال التلفزيوني، 
أول  تـــدشـــن  أْن  فـــرنـــســـا  واســـتـــطـــاعـــت 
إرسال تلفزيوني منتظم من برج ايفل 
فيشي  حــكــومــة  ومــنــحــت   .1939 عــــام 
الــتــابــعــة لـــألملـــان حـــق امـــتـــالك وتــطــويــر 
وسائل اإلعالم املرئي للقطاع الفرنسي 
الخاص، وهو ما أبطلته الدولة الفرنسية 

بعد انتهاء الحرب.
للمرة  املنتظم  التلفزيوني  البث  وانطلق 
األولــى في موسكو في العام 1939، إذ 
مجال  فــي  ريــادتــهــم  السوفييت  وظـــف 
الـــفـــضـــاء فــــي اإلرســــــــال عـــبـــر األقـــمـــار 
موسكو  محطة  لتصبح  االصطناعية، 
التلفزيونية في  من بني أوائــل املحطات 
إلى  فضائيًا  برامجها  بثت  التي  العالم 
البث  تــاريــخ  الــيــابــان، يعود  العالم. وفــي 
العام 1939،  إلى  التجريبي  التلفزيوني 
كـــان مصدر  الستينيات  بــدايــة  وحــتــى 
ـــجـــزء األعـــظـــم مـــن املــــــواد املــعــروضــة  ال
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة هــو الــواليــات 
املتحدة، لكن سرعان ما بدأ اليابانيون 
إنــــتــــاج بــــرامــــج ومـــســـلـــســـالت مــحــلــيــة. 
لــيــتــراجــع نــصــيــب الـــبـــرامـــج األمــيــركــيــة 
 إلـــــى 5 فــــي املـــئـــة مــــن املــــعــــروض عــلــى
الشاشة. ولم يدخل املرناة (التلفزيون) 
 1958 الــــــعــــــام  فــــــي  إال  ـــــصـــــني  ال إلــــــــى 
وبـــــمـــــســـــاعـــــدة تــــقــــنــــيــــة مـــــــن االتــــــحــــــاد 
السوفييتي. وتسببت ”الثورة الثقافية“ 
حــصــدت  الــتــي  و1967   1966 بـــني  مـــا 
مجاالت  في  الصينيني  املبدعني  خيرة 
الـــفـــنـــون املـــتـــنـــوعـــة، فــــي تــقــلــيــص عـــدد 
إلـــى واحـــدة  الــتــلــفــزة الصينية  مــحــطــات 

انحصرت برامجها في الشعارات.
وفـــــي الـــهـــنـــد ســـمـــح ملـــؤســـســـة الــــراديــــو 
 1959 (سبتمبر)  أيلول  في  الحكومية 
ـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــن  بـــــــأْن تــــقــــوم بـــال
نيودلهي، ملدة ساعة واحــدة مرتني في 

األســـبـــوع، إال أنَّ لــلــمــرنــاة (الــتــلــفــزيــون) 
الــعــام 1961 برامجه  فــي  الــهــنــدي طعم 
املحلية، ما زاد عدد  باألفالم واألغــانــي 
ــهــنــد فـــي هــذا  املـــشـــاهـــديـــن، لــتــتــوســع ال
الـــصـــدد بــعــد دخــولــهــا عــصــر األقـــمـــار 

االصطناعية.

البث التلفزيوني عربيًا
الــــعــــراق أول تــلــفــزيــون  يـــعـــدُّ تــلــفــزيــون 
عــربــي بـــدأ إرســـالـــه الــتــلــفــزيــونــي األول 
الــتــي جهزت  الــشــركــة  وأنَّ  عـــام 1956، 
الــعــراق بــــأدوات الــبــث واالســتــوديــو هي 
شركة  وليست  البريطانية  بــاي  شركة 
املــانــيــة واقــتــصــر الــبــث فــي بــدايــة األمــر 
على بــغــداد ثــم وفــي أواخـــر الستينيات 
شمل البصرة واملوصل وكركوك وفي 
العام 1976 بدأ وعلى نطاق ضيق أول 
إرسال ملون وعلى القناتني 7 و9 وفي 
الــعــام 1977 تــم ربــط كــل محطات البث 

في أنحاء العراق بشبكة املايكرويف.
بــعــدهــا جـــاء الــتــلــفــزيــون الــجــزائــري في 
أيـــلـــول عــــام 1956 إبـــان  نــهــايــة شــهــر 
الـــفـــتـــرة االســـتـــعـــمـــاريـــة، حـــيـــث أقــيــمــت 
مصلحة بــث مــحــدودة اإلرســــال، كانت 
الفرنسية ويعد  املقاييس  تعمل ضمن 
استحداثها اهتمامًا بالجالية الفرنسية 
اقتصر  آنــذاك، كما  بالجزائر  املتواجدة 
للجزائر، حيث  الكبرى  املدن  بثها على 
تقدر  إرســال ضعيفة  أنشأت محطات 
بـــ819 خطًا على املدى القصير موزعة 
بني ثالث مراكز في قسنطينة، الجزائر 

العاصمة، ووهران.
وفي لبنان وضع حجر األســاس ملبنى 
التلفزيون الرسمي في العام 1957، لكن 
إنجاز املشروع تأخر ليبدأ البث في أيار 
عت 

ّ
العام نفسه وق (مايو) 1959. وفي 

مــصــر اتــفــاقــيــة مـــع «صـــــوت أمــيــركــا» 
لــتــزويــدهــا شــبــكــة إرســـــال تــلــفــزيــونــيــة، 
وتــــدريــــب كـــــوادرهـــــا اإلعــــالمــــيــــة، وفـــي 
امــتــلــكــت مصر  (يــولــيــو) 1960  تــمــوز 
هي  القناة  ان  والالفت  تلفزيونية،  قناة 
الــرابــعــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي 
وبيروت.  وبغداد  «أرامــكــو»  قنوات  بعد 
ــــــة خــلــيــجــيــة  ـــكـــويـــت أول دول ال وكــــانــــت 
تـــؤســـس مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة رســمــيــة. 
وبــدأ إرســـال هــذه املحطة فــي الخامس 
ــثــانــي (نــوفــمــبــر)  عــشــر مـــن تــشــريــن ال
بقية  فـــي  يــلــتــقــط  بــثــهــا  وكـــــان   .1961
أقطار الخليج بوضوح في األوقات التي 
الكويت  وقامت  صيفًا.  الرطوبة  تشتد 
بإنشاء محطة إرسال  العام 1969  في 
تلفزيوني في دبي تحت اسم «تلفزيون 
الكويت من دبي». وقبل سنوات طويلة 
الرسمي، عرفت  التلفزيون  انطالق  من 
 الكويت بثًا تلفزيونيًا خاصًا على نطاق 

محدود.
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ذكر الياسري: ”عند قبولي طالبا لفن التلفزيون، 
فـــي جــامــعــة نــمــســاويــة الـــعـــام 1957، قــــال أحــد 
التلفزيون،  لتدرس  آت  العراقي،  ”أنــت  االساتذة: 
الى  عائدا  التخرج  عند  بالشهادة  مــاذا ستفعل 
عقود“  بعد  بالتلفزيون  يفكر  لــن  الـــذي  وطــنــك 
معلوماتك  يفوقون  ”الــعــراقــيــون  لــه:  فصححت 
الــقــاصــرة عــنــهــم؛ ألن الــبــث الــتــلــفــزيــونــي إنطلق 
ــعــراق.. أيــهــا االكــاديــمــي“ مــؤكــدا:  منذ عــام فــي ال
البث،  العراقيون.. حال بدء  التلفزيونيون  ”عمل 
بجدية لكنها بسيطة.. قوامها عناصر املجتمع 
الــتــلــقــائــي ومــحــاولــتــهــم اســتــيــفــاء نــبــض تفكير 
الناس التلقائيني في الشارع، وتحويله الى مادة 
درامية او برامجية مشوقة.. كانوا صانعي فن 
من ”املاكو“ باملقابل كانت الناس على فطرتها 
تلفزيون  مـــادة». اضـــاف: ”تــواصــل  أي  تسليها 
ــــعــــراق مــــع هــــواجــــس املـــجـــتـــمـــع.. فــــي االعـــيـــاد  ال
واملناسبات.. حزنا وفرحا.. فصاروا يشعرون 
أنـــه مــنــهــم“ مــتــابــعــا: ”وجــــود جــهــاز الــتــلــفــزيــون 
فــي الــبــيــت مكمل الفـــــراده، وتــلــك قــمــة املــنــجــزات 
التي فخر بها اساتذتنا ونفخر بها ورثا منهم 
لشبكة  متمنيا  علينا،  التالية  لالجيال  ثــنــاه  ورَّ
االعالم وريثة مجد تلفزيون العراق دوام النجاح 
عليها بخطى  للقائمني  داعيا  التقدم،  ومواصلة 
ســديــدة تــواكــب مــا تــفــوقــوا فــي تحقيقه خــالل 
الــســبــعــة عــشــر عــامــا الــتــي مــضــت، وهـــي قطعة 
مستقيم فــي شعاع بــدأ يــوم 2 أيــار 1956 ولن 

يتوقف الى االبد إن شاء الله».

املقدمة
ما زلت أحتفظ بحق منحني إياه مدير التحرير، 
في كتابة مقدمة أحتفي من خاللها بمرفأ عملي 
الستهالل  تلفزيونيا؛  العراقي..  االعــالم  شبكة 
تأسيس  عيد  بمناسبة  الخاصة  الصفحة  هــذه 

تلفزيون العراق.
ــعــراق، يــقــدم ســـواه مــن نــظــرائــه في  وتــلــفــزيــون ال
املــنــطــقــة.. مــيــالدا وعــطــاًء مــن خـــالل تــقــدمــه في 
الزمن، كبداية بث، لم يسبقه إليه تلفزيون آخر 
في املحيط الدولي من حولنا، وكتعامل نوعي مع 
البث وتقنياته، من جهة ثانية، ومن جهة  آليات 
واالخبارية،  والبرامجية  الدرامية  االعمال  ثالثة، 
زالــت  مــا  بثها،  الــعــراق على  تلفزيون  دأب  الــتــي 
تشد الناس.. حد خلو الشوارع من السابلة، وفي 
تتسلم  القريبة  الـــدول  متقدمة، صــارت  مــراحــل 
البث العراقي بمقويات تنصبها من جانبها؛ كي 
تتمتع شعوبها باملستوى الراقي والجميل، الذي 
تلفزيون  يفرط  ولــم  الــعــراق،  تلفزيون  به  يتميز 
الــعــراقــي، بتلك  ”الــعــراقــيــة“ مــن شبكة االعــــالم 

املكتسبات املعنوية، إنما عززها بأعظم منها.
املصيرية  القضايا  عــن  التلفزيون  ينفصل  لــم 
الــتــي تــخــص الــشــعــب الـــعـــراقـــي، وهـــو يــجــد فيه 
إجـــابـــات.. مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة.. عما يقلق 

الناس.
تعاقب على العمل فيه إداريو إعالم ومخرجون 
برامج  ومقدمو  ومذيعون  استديوهات  ومـــدراء 
ومــراســلــون ومـــالكـــات تــقــنــيــة، مــن طـــراز رفــيــع، 
حـــافـــظـــوا.. حــتــى فـــي عــقــود الــتــفــرد الــســيــاســي 
من 1968 حتى 2003 .. على مستوى مقبول، 
بـــرغـــم شـــــدة االشـــــتـــــراطـــــات، الـــتـــي يــحــتــوونــهــا 
مــواجــهــة سلطة  عــلــى  الــقــدرة  تمتلك  ال  بمهنية 
اإلمــــــــــالءات، لــكــنــهــا لــــم تـــفـــرط بــــــذوق املـــشـــاهـــد، 
ولـــــم تـــدعـــه يـــنـــفـــرط مـــنـــهـــا.. مــتــابــعــا مـــشـــدودا 
جملة  التلفزيون  صناعة  على  القائمني   بــذكــاء 

وتفصيال.
واجهت الوالدة الثانية او البدء من نقطة شروع 
فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق، بــعــد 9 نــيــســان 2003 
االعــالم  لها مؤسسو شبكة  تــصــدى  مــعــوقــات 
من  الــعــراق  تلفزيون  مكنت  بإحترافية  العراقي 
حمل رسالة الديمقراطية اآلتية في ظروف بالغة 
الــقــســوة.. فـــراغ السلطة وغــيــاب االمـــن ووجـــود 
العراقي،  االعــالم  لكن شبكة  و...  أجنبي  جيش 

تــحــدت االرهــــاب، الـــذي أراد إقـــاف الــبــث، بالقتل 
واالقتحام والخطف وكل ما ال يخفى على القارئ، 
مواصلة إستحصال التقنيات الهندسية الحديثة 
والتوسع الى بث فضائي يغطي الكرة االرضية 
اعمال  السماء،  فــي  للمالئكة  نــزر  منه  ويفيض 
درامية وبرامج منتقاة وتغطيات أخبارية وقف 
العراقية على خطوط  خاللها مراسلو تلفزيون 
اوكارها  في  القاعدة  االرهـــاب..  بمواجهة  الصد 
و“داعــــــش“ فـــي حـــرب شـــــوارع، تــقــافــز أثــنــاءهــا 
منتسبو شبكة االعالم العراقي، فوق الرصاص 
واملـــفـــخـــخـــات والــــــذعــــــر... مــضــحــني بــأنــفــســهــم، 
العصيبة،  االحـــداث  يتابعون  شــهــداء وجــرحــى، 
 حيثما ذر االرهاب قرنه، في بغداد واملحافظات 

والعالم.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــــرى.. وهـــــــــذا خـــــتـــــام مـــقـــدمـــتـــي 
املــســتــعــارة مـــن نـــــزار عــبــد الـــســـتـــار.. لـــم يغفل 
العراقي،  االعـــالم  شبكة  مــن  العراقية  تلفزيون 
الــتــفــاؤل واالبــتــهــاج والــفــرح، منتهزا اي سانحة 
نــحــو املستقبل،  نــظــرة ود  الــعــراقــيــني  ملــشــاركــة 
 انــطــالقــا مـــن حــاضــر عــامــر بــالــبــشــرى واالمـــل 

والسرور.
سلم اجتماعي 

عــد املــخــرج صـــالح كـــرم تــلــفــزيــون ”الــعــراقــيــة“ 
في  أمثل،  أنموذجا  العراقي،  االعــالم  من شبكة 
التعريفية..  باشتماالتها  الــدولــة،  إعــالم  صناعة 
واالرض“  والـــحـــكـــومـــة  الـــشـــعـــب  هــــي  فــــالــــدولــــة 
مع  يعيش  اآلن،  العراقية  ”وتلفزيون  موضحا: 
الــشــعــب، مــمــثــال لـــدولـــة الـــعـــراق ولــيــس لحكومة 
بــعــيــنــهــا، مــتــصــديــا لــنــشــر الــســلــم االجــتــمــاعــي 
وتــرصــني دعــائــم املــصــالــحــة الــوطــنــيــة وترسيخ 
ــلــعــراق وخــدمــة  مـــبـــادئ االيـــمـــان بــالــلــه والــــــوالء ل

الشعب».
البدايات: ”في  فــارس مهدي، من  املخرج  انطلق 
2 ايــــار 1956 تــأســس تــلــفــزيــون دولــــة الـــعـــراق، 
الـــذي يــعــّد أول بــث تــلــفــازي عــربــي، بـــدأ إرســالــه 
ان: ”قصته  الى  في صيف عام 1957“ مشيرا 
اســتــرســلــت مـــن عـــام 1956 بــمــشــاركــة ”بـــاي“ 
الــتــجــاري،  الــبــريــطــانــي  املــعــرض  فــي  البريطانية 
ومــــن بـــني مـــعـــروضـــات جــنــاحــهــا مــنــظــومــة بث 
تلفازي باللونني األسود واألبيض مع استوديو 
الثاني  فيصل  امللك  انتباه  َشــدَّ  مما  تلفزيوني، 
ـــذي افــتــتــح املــعــرض وطــلــب شـــراء املــعــدات من  ال
البنكلة  في  اإلذاعــة  في موقع  الشركة ونصبها 
الـــــذي صــــار مــقــر تــلــفــزيــون بـــغـــداد، الـــــذي يــعــّد 
أقـــدم محطة تلفاز فــي الــشــرق األوســـط والـــدول 
العربية». أوضح املخرج د. مهدي: ”أختير عدنان 
أحمد راسم النعيمي، مديرًا ألول قناة عراقية، و 
كان قد حصل على شهادة الدبلوم في السمعية 
والبصرية وشهادة ماجستير في التربية الفنية 
مــن جــامــعــة انــديــانــا األمــيــركــيــة“ مــبــيــنــا: ”وألن 
ـــعـــراق، تــأســس عــلــى قـــواعـــد مهنية  تــلــفــزيــون ال
كثيرة،  عقبات  تخطي  مــن  تمكن  فقد  سليمة، 
مـــواصـــال الـــبـــث بــســالســة وانــســيــابــيــة وتــمــكــن 

مبني».

الشبكة الوريثة
أجـــمـــع لــفــيــف مــــن فـــنـــانـــني وإعـــالمـــيـــني وأدبــــــاء 
وأكاديميني على ان تلفزيون العراقية من شبكة 

االعالم العراقي، خير خلف ألعظم سلف.
لفت قاسم النعمان، الى ان: ”الرعيل التأسيسي 

االول، ومن التحق بالرواد وزاملهم، تحت أضواء 
العراق، عاشوا  استديوهات تلفزيون جمهورية 
للعمل،  مخلصة  بــاحــتــرافــيــة  املــهــنــيــة  ســيــرتــهــم 
بعده مسؤولية أخالقية ووطنية“ مفيدا: ”وهذا 
مــا حرصنا على غــرســه فــي االجــيــال الالحقة، 
اآلن.. في  بــجــدارة..  تمثلته واشتغلت عليه  التي 
ظــل رحـــاب شبكة االعـــالم الــعــراقــي، وفــضــاءات 

تلفزيون العراقية».
نـــوهـــت الــفــنــانــة فــاطــمــة الــربــيــعــي، بــــأن ســعــادة 
وبــهــجــة مــتــفــائــلــة تــغــمــرهــا، وهـــي تـــرى األمــكــنــة 
منذ  العراق،  تلفزيون  في  بداياتها  التي شهدت 
مطلع الستينيات، ما زالت تفتح ذراعيها مرحبة 
ورأيــت  الشبكة،  دخلت  ”كلما  تحتضنها:  بها.. 
الصبايا والشباب يشتغلون بروح ورشة عمل 
الوقت  يمسكون  ورد،  حديقة  في  رياحني  مثل 
من ناصيته كي ينجزوا اجمل االعمال الدرامية 
والــبــرامــج ويــتــابــعــوا االخـــبـــار.. أشــعــر باالنتماء 
إليهم، كأنني تلك الفتاة القادمة من الكوت.. وجلة 
يمتلك  التي تسحق من ال  الحاضرة  بغداد  من 
الــذات فيها، والحمد لله، ما زلت  مؤهالت إثبات 

أرى تاريخنا ماثال في أعني القائمني على شبكة 
بتخصصاتهم  ومنتسبيها  الــعــراقــي،  االعــــالم 

كافة، حيثما تنقلت بني اروقتها». 
التي  الحيوية  السامرائي، روح  نزار  الفنان  ثمن 
يتمتع بها القائمون على شبكة االعالم العراقي 
حملوا  عميق؛  تاريخ  أبناء  ”إنهم  ومنتسبوها: 
ومتابعات  فــي مسلسالت  وجــســدوهــا  االمــانــة 
أخــبــاريــة، لــم تــخــَش إرهـــاب عصابات ”داعـــش“ 
فــضــال عــن بــرامــج جميلة وســـواهـــا“ مــرجــحــا: 
”إنـــهـــم فــتــيــة جـــديـــرون بـــاالمـــســـاك بــالــحــاضــر، 

وتبوئ املستقبل، وقد فعلوا.. بحمد الله».
”تلفزيون  ان:  على  هاشم،  محمد  الفنان  شــدد 
ــعــراقــيــة مـــن شــبــكــة االعـــــالم الـــعـــراقـــي، مــيــالد  ال
مـــشـــرف نــحــتــفــل بــــه؛ ألنــــه تــمــكــن مـــن مــواجــهــة 
االجتماعي،  السلم  مقومات  وترسيخ  االرهـــاب 
من  العراقي  الشعب  مكونات  بني  املحبة  ناشرا 
ما  كــل  يلبي  ان  تفرقة، حريصا على  أي  دون  
من شأنه احتواء فئات الشعب العراقي.. طائفيا 
وقوميا“ ماضيا في سرد قصة منجزات شبكة 
االعـــــالم الـــعـــراقـــي: ”عـــشـــرات املــســلــســالت الــتــي 
الــشــارع.. بل لفتت اهتمام املشاهد إليها  شــدت 
جاذبة إياه من الفضائيات العربية الكبرى، التي 
تنفق على مظاهر استديوهاتها عشرات اآلالف 
ـــــدوالرات فــي الحلقة الـــواحـــدة، ولــيــس أقــل  مــن ال
التي  والسياسية  املنوعة  البرامج  جاذبية  منها 
تجيب عــلــى الــتــســاؤالت املــســتــتــرة فــي الــشــارع 
العراقي، وتفند االشاعات املغرضة وتعزز روح 
الــــوالء لــلــوطــن.. تسلية وفـــائـــدة، فــي حــني نقف 
الــعــراقــي  إجـــالال الرواح شــهــداء شبكة االعــــالم 
الذين اغتالتهم نيران االرهاب، وهم يواجهونها 
بــاملــوت،  الــعــراق واملــهــنــة، غير مبالني  فــي سبيل 
ومــنــهــم مـــن اســتــشــهــد ومــنــهــم مـــن جــــرح ولــم 
خلق  مــن  االرهــــاب  يتمكن  او  موقفهم  يــغــيــروا 

فجوة بينهم وما يؤمنون».
هــنــأ االكــاديــمــي د. ســعــد الـــراضـــي، مــن جامعة 
الــعــراقــي: ”ملــا  االعــــالم  واســــط، منتسبي شبكة 
بالتحية  وأخـــص  إعــالمــي،  مــن مستوى  تقدمه 
ورئاستها  الشبكة  أمــنــاء  هيئة  عــلــى  الــقــائــمــني 
وإدارة تلفزيون العراقية، بمناسبة عيد تأسيس 

قناة الشعب والوطن».
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منذ أن بدأت عدوى فيروس كورونا 
املــســتــجــد بـــاالنـــتـــشـــار فــــي مــصــر، 
حــــــرص يـــحـــيـــى دويـــــــر عـــلـــى ســهــر 
لــرعــايــة مـــرضـــاه، متسلحا  الــلــيــالــي 
بواق للوجه ثالثي األبعاد هو بمثابة 

«درع» يحميه من الوباء.
الخاصة  الكمامات  تلك  تــوزيــع  وتــم 
ــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا شــــركــــة «الـــجـــيـــزة  ال
ومقرها  للتكنولوجيا  سيستمز» 
فــي الــقــاهــرة، على آالف األطــبــاء في 

جميع أنحاء البالد مجاًنا.
كان دوير، وهو رئيس وحدة العناية 
املركزة في مستشفى الشيخ زايد آل 
القاهرة  إحــدى ضواحي  نهيان في 
الشعبية، من أوائل العاملني الطبيني 
الذين تلقوا قناع الوجه املنتج بكلفة 
ليكون  واملصمم  نسبًيا  منخفضة 

ذا فاعلية.
واتــصــل دويـــر بــالــشــركــة مــن خــالل 
بـــعـــد أن الحـــظ  مــــوقــــع فـــيـــســـبـــوك، 
مـــشـــاركـــة واســــعــــة عـــلـــى مــنــصــات 
األطباء  تدعو  االجتماعي  التواصل 
الوجه، في  إلى االستفادة من واقــي 
الوقت الذي لم يكن القناع متاحا في 

األسواق. وقال «تشعر باألمان عند 
ارتدائه والتصميم انيق».

ويتألف القناع من غطاء بالستيكي 
مــتــصــل بــشــريــط مــطــاطــي مــلــفــوف 

حول الرأس يمنع انتقال املرض.
فيه  يعمل  الـــذي  املستشفى  وتلقى 
دويـــر نحو 100 اصــابــة بــالــوبــاء ما 
جــعــلــه أكــثــر حــــذرًا بــشــأن اجـــــراءات 

السالمة.
وأضـــــاف دويـــــر أن هــــذه الــكــمــامــات 

الخاصة «أسهل من ارتداء النظارات 
بسهولة  تنظيفها  ويــمــكــن  الــواقــيــة 
ونقوم بتطهيرها ملدة 20 دقيقة في 

البالزما بعد انتهاء مناوبتنا».
وتــــــجــــــاوز عـــــــدد حــــــــاالت اإلصــــابــــة 
فــي مصر 4000  ب(كــوفــيــد - 19) 
هــذا األســبــوع مــع تسجيل أكثر من 
بينهم  اآلن  حــتــى  وفــــاة  حــالــة   300
أربعة األطباء، بحسب نقابة األطباء. 
دفع نظام الرعاية الصحية املتدهور 

في مصر األطباء إلى شراء معدات 
الحماية الشخصية الخاصة بهم أو 
الحكومة.  البحث عنها خارج نطاق 
ونــظــرا لــهــذا الــنــقــص الــكــبــيــر، قــررت 
التدخل  سيستمز»  «الجيزة  شركة 
التصنيع  تــكــنــولــوجــيــا  مــســتــخــدمــة 
الــرقــمــي مـــع فـــريـــق مـــن املــهــنــدســني 
فــي مختبر يسمى  يــعــمــلــون  الــذيــن 

«مشروع النيتروس».
وقـــــــــال مـــحـــمـــد الـــــحـــــصـــــري مـــديـــر 
الــنــيــتــروس  الـــشـــركـــة ان «مــــشــــروع 
يهدف إلى إيجاد حلول يومية لذوي 
اإلعاقة، مع مواجهة البالد لفيروس 
رنا في كيفية استخدام 

ّ
كورونا، فك

األطباء  ذاتها ملساعدة  التكنولوجيا 
«نــظــًرا  وأوضـــح  املستشفيات».  فــي 
التكنولوجيا  فــي  خــبــرة  لــديــنــا  ألن 
املساعدة، توجهنا إلى املستشفيات 
وســألــنــا عـــن احــتــيــاجــاتــهــم، وهــكــذا 
توصلنا إلى تصنيع دروع األوجه».

بــدًءا من طابعة ثالثية األبعاد تنتج 
قام  يــومــًيــا،  للوجه  واقــيــا  قناعا   50
النموذج  بتطوير  وفريقه  الحصري 

األولي باستخدام قاطعات الليزر.
وتوزع الشركة اآلن نحو 2000 قناع 
يومًيا على األطباء في جميع أنحاء 

البالد.

حـــــــذرت لـــجـــنـــة لـــلـــمـــســـاعـــدات مــن 
أن مــلــيــار شــخــص قـــد يــصــابــون 
بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 
إلى  تقدم مساعدات عاجلة  لم  إن 

الدول التي تعاني من أجله.
وقــالــت «لجنة اإلنــقــاذ الــدولــيــة» إن 
مالية  إلــى مساعدات  هناك حاجة 
للعمل  تــقــدم  أن  يــجــب  وإنــســانــيــة 

على إبطاء انتشار الفيروس.
وأضافت أن «البلدان الهشة»، مثل 
إلى  تحتاج  وســوريــا،  أفغانستان 
انــتــشــار  لتجنب  عــاجــل»  «تــمــويــل 
الــــوبــــاء بـــشـــدة. وحــــــذرت مـــن «أن 
الوقت  مــن  فسحة صغيرة  هــنــاك 

ملواجهة الوضع باستجابة قوية».

من  أكثر  حاليا  العالم  في  ويوجد 
ـــة إصــــابــــة مـــؤكـــدة  3 مـــاليـــني حـــال
وتسبب   ،19  - كــوفــيــد  بــفــيــروس 
الــــفــــيــــروس فـــــي وفــــــــاة أكــــثــــر مــن 
ما  بــحــســب  شـــخـــص،   200.000
ذكرته جامعة جونز هوبكينز في 

الواليات املتحدة.
الــذي يعتمد  اللجنة،  ويقدر تقرير 
من  مستقاة  وبيانات  نماذج  على 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، وكــلــيــة 
إمــــبــــريــــال بـــلـــنـــدن، أن يــبــلــغ عـــدد 
بــــني 500 مــلــيــون  اإلصـــــابـــــات مــــا 
العالم.  أرجــاء  ومليار شخص في 
وقال التقرير أيضا إن عدد الوفيات 
قــد يصل إلــى أكــثــر مــن 3 ماليني 
شــــخــــص فـــــي عـــــشـــــرات املـــنـــاطـــق 
الصراعات، وفي  التي أضــرت بها 

البلدان غير املستقرة.

وقـــــــــال رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة، ديـــفـــيـــد 
مــيــلــيــبــانــد: «يـــجـــب أن تـــكـــون هــذه 
الوباء  للناس. وآثــار  األرقــام نذيرا 
الكاملة، واملدمرة واملتفاوتة من بلد 
إلى بلد، لم تشعر بها بعد البلدان 
العالم، والدول  األكثر هشاشة في 
وأضــاف:  الــحــروب».  مزقتها  التي 
يــوفــر  أن  هــــو  اآلن  املـــهـــم  «األمــــــــر 
املـــانـــحـــون فـــــورا تــمــويــال لــلــجــهــود 
املـــبـــذولـــة فـــي الـــخـــطـــوط األمـــامـــيـــة. 
ويــجــب أن تــعــمــل الــحــكــومــات معا 
إلزالة أي معوقات أمام املساعدات 
اإلنــســانــيــة». وقــالــت الــلــجــنــة، التي 
يوجد مقرها في الواليات املتحدة، 
وتــتــعــامــل مــع األزمـــــات اإلنــســانــيــة 
العالم، إن عوامل مثل حجم  حول 
وقدرات  السكان،  وكثافة  املسكن، 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، والـــصـــراعـــات 

املـــــــــوجـــــــــودة حــــــالــــــيــــــا، قـــــــد تــــزيــــد 
انــتــشــار  مــواجــهــة  خــطــر  جميعها 
لــلــفــيــروس. وقــالــت كــارولــني  كبير 
البرامج  التي تدير  سيغوين، وهي 
الخاصة باليمن في منظمة «أطباء 
أن  املنظمة تعتقد  بــال حـــدود»، إن 
فيروس  من  يموتون  هناك  الناس 
ــــيــــس فــي  ـــــكـــــن ل كـــــــوفـــــــيـــــــد19-، ول
املستشفيات. وقالت لبي بي سي: 
انتقاال  هــنــاك  أن  مقتنعون  «نــحــن 
مــحــلــيــا مــســتــمــرا لـــلـــعـــدوى ولــكــن 
قـــــــدرات الـــفـــحـــص ضــئــيــلــة جـــــدا». 
وقــالــت إن اليمن، وهــو أحــد الــدول 
املــعــرضــة أكــثــر لــفــيــروس كــورونــا، 
والحصبة.  الكوليرا  انتشار  أنهكه 
والنظام الصحي هناك ينهار، وال 
مــواكــبــة  الــصــحــة  وزارة  تستطيع 

هذا املرض».
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أثر واضح
وأدلـــــــى فـــاوتـــشـــي، مــســتــشــار الــرئــيــس 
تــرامــب، بتصريحاته  االمــيــركــي دونــالــد 
إعـــالن مختبر  االبــيــض بعيد  البيت  فــي 
ينتج  الــذي  األميركي  ساينس»  «غيلياد 
العقار أنــه حقق أهــدافــه األولــيــة في أكبر 
وأوســــع دراســــة تــجــري حــتــى اآلن حــول 

هذا املرض.
وقـــال فــاوتــشــي إن «املــعــطــيــات تظهر ان 
مهما  واضــحــا،  أثـــرا  تــرك  ريمديسيفير 
وايـــجـــابـــيـــا فــــي تــقــلــيــص فـــتـــرة شـــفـــاء» 
مــــرضــــى فــــيــــروس كـــــورونـــــا املــســتــجــد 
مضيفا أنها تثبت ان «الدواء يمكنه وقف 

هذا الفيروس».
الوطني  املعهد  يــصــدر  ان  املرتقب  ومــن 
لــلــحــســاســيــة واألمــــــــراض املـــعـــديـــة الـــذي 
يراسه فاوتشي ملخصا بالتفصيل عن 

النتائج.
ان  إثبات على  أول  الــدراســة تشكل  لكن 
النتائج في محاربة  دواء يمكنه تحسني 
كوفيد - 19 الذي تسبب بأكثر من 217 
ألف وفاة في العالم وألحق أضرارا كبرى 

باالقتصاد العاملي.
فــي وقـــت الحـــق جـــاء فــي بــيــان أصــدرتــه 
مــعــاهــد الــصــحــة األمــيــركــيــة الــتــي اجــرت 
ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر  عـــــقـــــار  أن  الــــــــدراســــــــة 
 املـــضـــاد لــلــفــيــروســات أدى الــــى تــســريــع 
فترة تعافي مرضى كوفيد - 19 بنسبة 
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وأوضـــح الــبــيــان أنــه مــقــارنــة مــع املرضى 
الذين تلقوا دواء وهميا، تعافى املرضى 
الذين عولجوا بعقار ريمديسيفير الذي 
خالل  األمــيــركــي  غيلياد  مختبر  ينتجه 

11 يوما بدال من 15 يوما.
مــريــضــا في  الــتــجــربــة 1036  وشــمــلــت 
47 مــوقــعــا فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة و21 
في أوروبـــا وآســيــا. وهــي تعد حتى اآلن 
العقار  الدراسة األوســع نطاقا حول هذا 

التي باتت نتائجها متوافرة.
النتيجة  الوفيات، لم تكن  بالنسبة ملعدل 
ـــفـــارق كــــان طــفــيــفــا بني  ال بــــــارزة، أي ان 

املجموعتني او قد يكون ذلك مصادفة.
ـــــتـــــي تــــلــــقــــت عــــالج  ــــكــــن املــــجــــمــــوعــــة ال ل
ريــمــديــســيــفــيــر ســجــلــت نــســبــة وفـــيـــات 
بلغت 8 % مقابل 11 % لدى املجموعة 
الى  ما يشير  تلقت عالجا وهميا،  التي 
ان الدواء يعزز فرص النجاة من املرض.

يمكن وقف الفيروس
ـــــه دلـــيـــل مــهــم جــدا  وتـــابـــع فـــاوتـــشـــي «إن
ويــثــبــت انـــه بــامــكــانــنــا وقـــف الــفــيــروس»، 

مبديا تفاؤال حذرا.
واعتبر ان عقار ريمديسيفير يمكن أن 
يصبح من اآلن وصاعدا العالج املقياس 
 - الخطيرة من كوفيد  الــحــاالت  ملكافحة 
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كانت  األولــيــة  النتائج  إنَّ  فاوتشي  وقــال 
واضحة لدرجة ان املسؤولني عن التجربة 
الــذيــن  قــــرروا نــشــرهــا ليتمكن املــرضــى 
عولجوا بادوية وهمية الحصول من االن 

وصاعدا على ريمديسيفير.

وكان مختبر «غيلياد ساينس» اول من 
أعلن عن نتائج ايجابية للدراسة.

ساينسس  «غيلياد  إّن  بيان  في  وقالت 
تـــلـــقـــت نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة مـــــن الـــــدراســـــة 
الــتــي أجـــراهـــا املــعــهــد الــوطــنــي ألمــــراض 
الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة واألمـــــــــــــــــــراض املــــعــــديــــة 
عـــلـــى عــــقــــارهــــا املـــــضـــــاد لـــلـــفـــيـــروســـات 
من   ،«19  - كوفيد  لعالج  ريمديسيفير 

دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويــأتــي ذلـــك بينما تــجــري عـــدة تــجــارب 
ســريــريــة فــي الــعــالــم اليــجــاد عــالج فعال 

ضّد كوفيد - 19. 
وبدأت املعاهد األميركية التجربة في 21 
الطبية  النسيت»  «ذي  مجلة  شباط.لكن 
نشرت ايضا نتائج مخيبة لآلمال لدراسة 
املقارنة  نطاقا تمت عبر  صينية أضيق 
املــرضــى  ان  مـــع دواء وهـــمـــي، وأظـــهـــرت 
لم  ريمديسيفير  بعقار  عــولــجــوا  الــذيــن 
التي  تظهر عليهم نتائج افضل من تلك 

سجلت باالدوية الوهمية.

دراسة صينية 
متعارضة

ـــتـــعـــارض بـــني دراســـــات  وال
ليس أمــرا غير معتاد، لكن 
دراسة معاهد الصحة األميركية تعد بني 
مع  ترقب شديد،  موضع  وكانت  االكبر 
التجربة االوروبية «ديسكوفري» التي ال 

تزال نتائجها منتظرة.
ملواجهة  بداية  طــّور  ريمديسيفير  وكــان 

وباء ايبوال ولكنه لم يعتمد ألي مرض.
وقـــــد أجــــريــــت الـــــدراســـــة الــصــيــنــيــة مــن 
عــشــرة  فــــي  آذار   12 حـــتـــى  شــــبــــاط   6
مـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــــي ووهــــــــــــان. وكــــانــــت 
لفترة  نيسان   23 في  تسربت  نتائجها 
وجيزة على موقع منظمة الصحة العاملية 

االلكتروني.
ثــلــثــاهــم  مـــريـــضـــا،  فـــيـــهـــا 237  شـــــــارك 
عـــولـــجـــوا بــعــقــار ريــمــديــســيــفــيــر. وكـــان 
أكثر من 450 مشاركا  يريدون  األطباء 
لكن الوباء توقف في ووهان قبل التمكن 

من بلوغ هذا الرقم.
ــــدراســــة الــتــي  وجـــــاء فـــي مــلــخــص عـــن ال
ـــعـــالج  «ال أن  النـــســـيـــت»  «ذي  نــشــرتــهــا 

الشفاء  بواسطة ريمديسيفير ال يسرع 
وال يــخــفــض نــســبــة الـــوفـــيـــات املــرتــبــطــة 
بـــكـــوفـــيـــد19- مـــقـــارنـــة مـــع إعـــطـــاء دواء 

وهمي».
وكتب معد الدراسة الرئيسي البروفسور 
بني كاو كما نقلت عنه املجلة «لالسف، 
تــجــربــتــنــا أظـــهـــرت انـــه رغـــم أن املــرضــى 
لكن  دمديسيفير  عقار  جيدا  يتحملون 
لم تظهر له فائدة مهمة مقارنة مع دواء 

وهمي».
كنا  التي  النتيجة  هــذه  «ليست  واضـــاف 
نأمل بها، لكن يجب االخذ باالعتبار اننا 
لم نتمكن من اشراك سوى 237 مريضا 
ـــوبـــاء تمت  ال هــــدف 453 الن  مـــن اصــــل 

السيطرة عليه في ووهان».
عــــقــــار  مـــــريـــــضـــــا   158 اعـــــــطـــــــاء  وتـــــــــم 
دواء  و79  يــومــي  بشكل  ريمديسيفير 

وهميا طوال فترة عشرة أيام.
ولـــم تــظــهــر الـــدراســـة أي فــــارق مــهــم بني 
املــجــمــوعــتــني مـــن حــيــث تــحــســن الــحــالــة 
السريرية للمرضى (21 مقابل ما معدله 
23) كما أن معدل الوفاة كان هو نفسه 
لـــدى املــجــمــوعــتــني وكـــان بــحــدود 14 % 

لكل منهما.
محدودة  الدراسة  فان  املعدين  وبحسب 
ــــه تـــم وقــفــهــا بشكل  بــعــض الـــشـــيء الن
سابق الوانـــه حــني تــراجــع عــدد املرضى 

بشكل كبير في ووهان.
وتــــــابــــــع الـــــبـــــروفـــــســـــور «ســـــيـــــكـــــون مــن 
الضروري اجراء دراسات اخرى لتحديد 
ريمديسيفير  عـــالج  اعــطــاء  كـــان  اذا  مــا 
بــشــكــل مــبــكــر وبـــجـــرعـــات أقـــــوى او مع 
أدوية أخرى مضادة للفيروسات، يمكن 
أن يـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة عــلــى املــرضــى 

املصابني بحاالت خطرة».
ومن أجل التوصل الى عالج فعال، يجب 

النظر الى الجرعات.
ونـــشـــرت «غــيــلــيــاد ســايــنــســس» أيــضــًا 
نتائج لتجربة سريرية، «سيمبل»، جرت 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، آســيــا وأوروبــــــا، 
وكــــانــــت تـــهـــدف إلـــــى مـــقـــارنـــة جــرعــتــني 

مختلفتني من ريمديسيفير. 
وبــحــســب الــنــتــائــج، فـــإّن مــن شـــأن عــالج 
السريرية  الــحــالــة  تحسني  ايـــام  لخمسة 
للمرضى بالطريقة نفسها لعالج لعشرة 

أيام.

لقاح مضاد  هناك نحو مئة مشروع 
نــحــو  بــيــنــهــا   (19 - (كـــوفـــيـــد  لــــوبــــاء 
عشرة في مرحلة التجارب السريرية 
لحفظ  لندن  مــدرســة  بيانات  بحسب 

الصحة وطب املناطق الحارة.
 هــــــذه الـــكـــلـــيـــة املــــعــــروفــــة فـــــي مـــجـــال 
ــــطــــب بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، أحــــصــــت نــحــو  ال
لــلــقــاحــات  مــخــتــلــفــا  مـــشـــروعـــًا   120 
ـــنـــاجـــم عــــن فـــيـــروس  ضــــد املـــــــرض ال
ـــيـــنـــهـــا 110  ب املــــســــتــــجــــد   كـــــــورونـــــــا 
ــــر «مــــــــا قــبــل  ــــتــــطــــوي ــــة ال فــــــي مــــرحــــل
مشاريع  ثمانية  وصلت  السريرية». 
ـــــى املـــرحـــلـــة األولـــــــى مــــن الـــتـــجـــارب  إل
السريرية على البشر، بينها مشروع 
صــيــنــي تــــطــــوره خـــصـــوصـــا شــركــة 
كونغ  هونغ  فــي  املــدرجــة  «كانسينو» 
وقد وصل الى مرحلة أكثر تقدما مع 
تجارب سريرية في املرحلتني األولى 
الــرئــيــس لتجارب  والــثــانــيــة. والـــهـــدف 
ـــــى هـــو اخــتــبــار ســالمــة  املــرحــلــة األول
املنتج الطبي وبدرجة أقل فاعليته. أما 
تجارب املرحلة الثانية ثم الثالثة والتي 
تجري على نطاق أوســع فهي تهدف 
اللقاح  فاعلية  تقييم  الــى  خصوصا 
الصحية  الــســلــطــات  تــســمــح  ان  قــبــل 
بـــإنـــزالـــه الــــى األســــــــواق. هـــنـــاك ثــالثــة 
املرحلة  فــي  أخـــرى  مــشــاريــع صينية 

األولـــــى مـــن الــتــجــربــة: أحـــدهـــا تــطــوره 
شــركــة األدويـــــة الــعــمــالقــة ســيــنــوفــاك 
واثـــنـــان يــقــوم بــهــمــا مــعــهــد شينزين 
الطبي بحسب معلومات مدرسة لندن 

لحفظ الصحة وطب املناطق الحارة.
وهــــنــــاك أيــــضــــا مــــشــــروع بــريــطــانــي 
تـــجـــريـــه جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد وآخــــر 
به مختبر بيون-تيك وال  املاني يقوم 

يزاالن في املرحلة األولى.
كــمــا هــنــاك مــشــروعــان فــي الــواليــات 
األولــى من  املرحلة  في  للقاح  املتحدة 
الـــتـــجـــارب: احــدهــمــا تــقــوم بـــه شــركــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة «مـــوديـــرنـــا» 
بالتعاون مع املعاهد الوطنية للصحة 
األمـــيـــركـــيـــة واآلخـــــــر تـــجـــريـــه شــركــة 

«إينوفيو للصيدلة».
يعد تطوير لقاحات فعالة وآمنة نقطة 
رئيسية في املعركة ضد وباء (كوفيد 
- 19) الــــذي تــســبــب بــوفــاة أكــثــر من 

210 آالف شخص في العالم.
وفــــــي ظـــــل غــــيــــاب عـــــالجـــــات مــثــبــتــة 
لــألشــكــال الــشــديــدة مــن هـــذا املـــرض، 
ـــقـــاحـــات الــــتــــي تــــجــــري عــلــى  ـــل فـــــإن ال
املناعة  تتيح  قد  واســع وحدها  نطاق 
فـــي مــواجــهــة املــــرض ووقــــف انــتــقــال 

الفيروس.
واملـــشـــكـــلـــة األســــاســــيــــة هـــــي الـــبـــطء 
النسبي في تطوير لقاحات، وانتاجها 
عــلــى نــطــاق واســــع والــقــيــام بحمالت 

تلقيح واسعة.
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ليــــــــس من شــــــــك فــــــــي أن شــــــــهر رمضان 
املبارك هو شــــــــهر عظيــــــــم املنزلة بالقياس 
إلى غيره من الشهور، فهو شهر الضيافة 
اإللهية الكريمــــــــة، تفيض فيه فرص الخير 

والسعادة والغفران والعمل الصالح .
ومــــــــا يفترض أن يكــــــــون موضع اهتمامنا 
بصــــــــورة خاصة تجاه عظمة هذا الشــــــــهر 
ومكانته وما يحتويه من فرص الخير، هو 
أن يخاطب كل واحٍد منا نفسه فيقول: ما 
هو نصيبي من هذا الشهر املبارك؟ وما هو 
نصيبنا نحن  من بركاته؟ وهل سأحظى 
بغفــــــــران اللــــــــه ورضاه، وهل ســــــــأكون من 
الفائزين بالدرجات الرفيعة في نهاية هذا 
الشــــــــهر، أم أنني ســــــــأكون من الخاسرين 
الذيــــــــن ال نصيب لهم مــــــــن بركاته، فهناك 
من ضيع فــــــــرص الخير فجلب الحســــــــرة 
والنــــــــدم لنفســــــــه، ومــــــــن الواضــــــــح أن الندم 
 ســــــــوف ال يفيد، وال تجدي الحســــــــرة بعد 

فوات الفرص !

فما علينا بالنسبة لهذا الشهر العظيم هو 
بذل ما بوسعنا واالجتهاد بصورة جادة 
ألن نكون ممن يفوز بأكبر قدر ممكن من 

بركات شهر الرحمة والغفران .
ولكي يكون نصيبنا من شــــــــهر رمضان 
وبركاتــــــــه فال بد ان نحظــــــــى إذًا فلو أردنا 
تحديــــــــد الفائــــــــز بكلمة واحــــــــدة أمكننا أن 
نقول أن املســــــــتفيد الحقيقــــــــي من بركات 
الشــــــــهر املعظم هو اإلنسان الحاصل على 
غفــــــــران اللــــــــه تعالى بتخليص نفســــــــه من 
عذاب الله وســــــــخطه، وهو الفائز بالجائزة 
اإللهية .كمــــــــا وإن الخاســــــــر الحقيقي هو 
املتقاعس عن الحصــــــــول على غفران الله، 
ح به الرســــــــول (ص) حيث  وهــــــــو ما صــــــــرَّ
ا 

َ
ِه ِفي َهذ

َّ
َراَن الل

ْ
ف

ُ
ــــــــِقيَّ َمْن ُحِرَم غ

َّ
قال: "الش

َعِظيِم".
ْ
ْهِر ال

َّ
الش

إذا علمنــــــــا بــــــــأن نقطــــــــة الهدف في شــــــــهر 
رمضــــــــان املبارك هي الخــــــــالص من النار، 
فإن نقطة البداية ستكون الورع عن محارم 

اللــــــــه التي نهى عنها، فالتقــــــــوى هي الغاية 
والحكمة من تشــــــــريع الصيام، حيث قال 
ُم 

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
 ك

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
َها ال يُّ

َ
سبحانه: ﴿ َيا أ

ْم 
ُ
ْبِلك

َ
ِذيــــــــَن ِمن ق

َّ
ى ال

َ
ِتَب َعل

ُ
َما ك

َ
َيــــــــاُم ك الصِّ

ــــــــوَن ﴾ فعن جابــــــــر األنصاري 
ُ
ق

َّ
ت
َ
ــــــــْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

ا َشْهُر 
َ
ِه (ص): "َيا َجاِبُر َهذ

َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
ق

اَم ِوْردًا ِمْن 
َ
َرَمَضاَن، َمْن َصــــــــاَم َنَهاَره، وق

 ِلَســــــــاَنُه، 
َّ

ف
َ
ْرُجُه، َوك

َ
ُنــــــــُه َوف

ْ
 َبط

َّ
ْيِلــــــــِه، َوَعف

َ
ل

ْهِر " .
َّ

ُروِجِه ِمَن الش
ُ
خ

َ
ُنوِبِه ك

ُ
َرَج ِمْن ذ

َ
خ

و هنا ينبغي اإلشــــــــارة إلى أن هناك أمورًا 
عيق وصول اإلنســــــــان إلــــــــى نقطة الهدف 

ُ
ت

والحصول على غفران الله رغم بذل الجهد 
و تحمــــــــل مرارة الجــــــــوع و العطش، فال ُبدَّ 
من االنتباه لها وأخذ الحذر بشأنها، وهي 
أمور مهمة جــــــــدًا تخص حالتنا املعاصرة 
كأمة إســــــــالمية وكفرد مســــــــلم، فمنذ أن 
ه أعداء اإلســــــــالم إلى أن قوة املســــــــلمني  تنبَّ
تكمن في تمسكهم بتعاليم اإلسالم التي 
جاء بها القرآن الكريــــــــم وما جاء به النبي 

املصطفــــــــى (ص) والتزامهم بهذه التعاليم 
القيمة املباركة التي لهــــــــا أثٌر إعجازي في 
تماســــــــك األمة اإلســــــــالمية وُرقيها ماديًا 
ومعنويًا مما ُيشــــــــكل ســــــــدًا منيعــــــــًا أمام 
هجماتهــــــــم الحاقــــــــدة حتى بــــــــدأوا بكل ما 
بوســــــــعهم في التخطيط إلبعاد املســــــــلمني 
عن روح الدين اإلســــــــالمي من خالل إفراغ 

الدين من محتواه الحقيقي.
إن شــــــــهر رمضان شــــــــهر تربية النفس و 
تعويدها على األخــــــــالق الحميدة وتحمل 

املسؤولية، وهو شهر مضاعفة العمل!!
 أن يكــــــــون نصيبنا 

َّ
نســــــــأل الله َعــــــــزَّ و َجل

من هذا الشــــــــهر نصيبا وافرًا مباركًا وأن 
يرزقنــــــــا اللــــــــه مغفرته وجنتــــــــه ورضوانه 
الجــــــــوع  منــــــــه  نصيبنــــــــا  يكــــــــون  ال  وأن 
والعطــــــــش، وأن ال نكــــــــون ممــــــــن قال عنهم 
ــــــــِقيَّ 

َّ
الرســــــــول املصطفى (ص): "َفِإنَّ الش

 

ــــــــْهِر 
َّ

ا الش
َ
ــــــــِه ِفي َهذ

َّ
ــــــــَراَن الل

ْ
ف

ُ
َمْن ُحــــــــِرَم غ

َعِظيِم".
ْ
ال

يعد الحكواتي (او القصخون) من التراث القديم في العراق 
وبالد الشــــــــام ومصر والجزيرة العربية، وقد اشتهر قديمًا 
ي الوحيد قبل بوادر 

ّ
في بغداد بهذا االسم، إذ كان هو املسل

ثورة التكنولوجيا والعصر الحديث التي أثرت في حضوره، 
ليختفي ويصير من املاضي.

كانــــــــت املقاهي الشــــــــعبّية ملدينــــــــة بغداد هــــــــي مقر حضور 
الحكواتي الذي كان يتلو حكايات البطولة والرجولة وينقلها 
مــــــــن كتاب كبير مفتوح بني يديه وهو يجلس أمام جمع من 
الناس تضيق بهم املســــــــاحة، وكانــــــــوا يتفاعلون مع أحداث 
الحكاية، ومع مرور الســــــــنني، اختفى الحكواتي من يوميات 
النــــــــاس، وصار منســــــــّيًا، ليعود إحياء مشــــــــهده من خالل 
املسلســــــــالت التلفزيونّيــــــــة أو في األماســــــــي الرمضانّية، إذ 
د شخصية القصخون ممثلون يحكون تلك الحكايا  ُيجسِّ
القديمة، وكان الفنان الراحل خليل الرفاعي يلعب هذا الدور 
في التمثيليــــــــات الرمضانية التي كان يبثها تلفزيون بغداد 

انذاك.
كان القصخــــــــون يروي حكاياته على مدار الســــــــنة، لكن في 
شــــــــهر رمضان يكون لحكاياته خصوصّيــــــــة، فهي ترتبط 
بالشــــــــهر الفضيل، كما أن الصائم بعد الصيام يحتاج وقتًا 
للراحــــــــة والترويح عن النفس، فيجد ذلك فيتلك ال الجلســــــــة 

بعد تناول الفطور. 
يعد الحكواتي شــــــــخصّية شعبّية يتذكرها الكبار من أبناء 
املدينة، إذ كان يحتشد حوله الناس في املقاهي قديمًا، وهو 
يتفاعل مع ســــــــرد أحداث القّصة، وأحيانًا تدفعه الحماســــــــة 
ألن يجســــــــد دور الشــــــــخصية التي يحكي عنهــــــــا بالحركة 
والصوت، فترى يداه ترتفعان مع ادوار الحماســــــــة واالثارة، 
وصوتــــــــه يعلــــــــو ويتقطــــــــب حاجباه بحســــــــب مــــــــا تقتضيه 
ضرورة التعبير عن الشــــــــخصية واملوقــــــــف الذي يتصدى 

لشرحه. 
وقد جّسد شخصّية القصخون كثيرون على مر عقود من 
الزمن، إذ اشــــــــتهرت به بغداد منذ مطلع القرن التاسع عشر 
حتى صارت شخصيته جزءًا من التراث الشعبي في املقهى، 
فقد كانت امســــــــياته إحدى وسائل التسلية الجماعّية، وهو 
كذلك وســــــــيلة تثقيف وعرض للبطوالت واألخالق الحميدة 
ى بها أبطال الحكاية حتى لو كانت هذه الحكايات 

ّ
التي يتحل

 غيــــــــر واقعّية، ومن الحكايــــــــا املعروفة عنترة والزير ســــــــالم 
وغيرها.

الحكواتــــــــي كان يصطحب كتابه دومًا ليروي القصص بعد 
صالة العشاء، ويستمر احيانا حتى ساعات الفجر، وتعتمد 
الحكايــــــــا على البطولة والشــــــــرف واملــــــــروءة لينتصر الخير 
في نهايــــــــة الحكاية، وكان الجمهور يســــــــمع ويرى ويعجب 
بالتصفيق تارة، وبالكلمات تارة أخرى، وبالتعاطف حركة 

وشعورًا في بعض األحيان.
وكان القصخــــــــون ُيقلــــــــد بالحركة واإلشــــــــارة والصوت إلى 
قنع مشاهده بواقعية ما يقدمه، كما كان له أسلوب 

ُ
درجة ت

بأن ينهي جزءًا من أحداث القصة عند موقف متأزم ليكمله 
ســــــــًا لسماع بقية   في الليلة التالية كي يبقى جمهوره متحمِّ

القّصة. 
لســــــــهرات رمضان مع هذه الشــــــــخصية في بغداد القديمة 
رونقها الخاص، فكان القصخون يجلس في صدر املقهى 
على مقعــــــــد مرتفع، ويبدأ بســــــــرد الحكايا التــــــــي ينتظرها 
الناس فــــــــي كل ليلة، وكانت من الجلســــــــات اليومّية املحّببة 

عند الرجال.

ينصــــــــح الصائم بعدم تناول طعام اإلفطار بشــــــــكل 
متواصــــــــل، فبعد تناول التمــــــــرات وكوب املاء ينبغي 
التوقف قليال، حتى يتســــــــنى للســــــــكر املوجود في 

التمر الوصول للدماغ وإعطاؤه اإلشارة املناسبة. 
وعند الجلوس للمائدة مرة أخرى يفضل تناول طبق 
الشوربة الدافئ أوال ألنها تعمل على تنبيه أعصاب 
املعدة، واختيار أنواع الطعام بشــــــــكل صحي، ويجب 

 أن يكون الطبق الرئيسي خاليا من الدهون أو يحتوي
على كمية قليلة جدا منها.

وينطبق االمر على وجبة السحور. وقد قال رسول 
الله (ص) فيه: الّســــــــحور بركة. وأن "نعم الســــــــحور 
للمؤمن التمر. وال يترك السحور ولو بقدح من ماء. 

حيث أنه يعني املرء على تحمل مشاق الصيام. 
ولهذه الوجبــــــــة فوائد صحية، منها أن تناولها يمنع 

حــــــــدوث اإلعيــــــــاء والصداع أثنــــــــاء النهار، ويســــــــاعد 
اإلنســــــــان على التخفيــــــــف من اإلحســــــــاس بالجوع 
والعطــــــــش الشــــــــديدين، ويمنع الشــــــــعور بالكســــــــل 
والخمول والرغبة في النوم أثناء ســــــــاعات الصيام، 
وأيضــــــــا يمنع فقــــــــد الخاليا األساســــــــية للجســــــــم.. 
وتناول السحور ينشط الجهاز الهضمي، ويحافظ 

على مستوى السكر في الدم فترة الصيام.
ومن املفيد تناول األطعمة التي تحافظ على الرطوبة 
وتمنــــــــع العطش خــــــــالل نهار رمضان مثــــــــل الفواكه 
والخضــــــــراوات ألنها تحتوي على نســــــــبة عالية من 
األلياف التي يحتاجها الجسم وتحتوي على نسبة 
عاليــــــــة جدا من املــــــــاء التي تمنع العطــــــــش والجفاف 

خالل وقت الصيام. 
فالتفاح مثال يحتوي على نســــــــب عالية من االلياف 
واملياه، وهو غني باملــــــــواد املغذية والدهون الصحية 
والفيتامينات القابلة للذوبان التي تشــــــــعرك بالشبع 
والرطوبــــــــة خالل اليــــــــوم. واملوز من الفواكــــــــه الغنية 
بالبوتاســــــــيوم الــــــــذي يســــــــاعد على تقليــــــــل العطش 

ايضا.
وباالجمال من الضروري مالحظة عدم االســــــــراف 
في تناول الطعام ولنتذكر أن األصناف الكثيرة على 
مائدة رمضان ال تزيد عن كونها إسرافا في انفاق 
األموال، ولن تحتمل معدتك أكثر من اســــــــتطاعتها، 
وسيزيد وزنك وتصاب بالخمول طوال فترة النهار، 
لذا من الضروري تناول ما يناســــــــبك فقط وال داعي 

ألن تسرف في تناول كل ما موجود على املائدة. 
ومــــــــن االفضــــــــل ان تجعل فطــــــــورك خفيفــــــــًا فكلما 
كان كذلــــــــك اصبح خاليًا من الســــــــكريات واألصباغ 

وامللونات فال يصيبك شعور بالثقل والخمول.
كمــــــــا ان التنوع في املواد الغذائية مهم فتتمّيز املائدة 
الرمضانيــــــــة بكونها غنّيــــــــة باملجموعــــــــات الغذائية 
الخمــــــــس، وهــــــــي: الحبــــــــوب ومنتجاتهــــــــا، الحليــــــــب 
ومشــــــــتقاته، الفواكه والخضار، واللحوم، البقوليات 
واملكسرات. واالفضل ان نشرب اللنب بدل العصائر 
املحــــــــالة واملشــــــــروبات الغازية، إذ أنــــــــه يمدنا بكمية 

وافرة من الكالسيوم الضروري لصحة العظام. 
وفــــــــي الختمــــــــام علينــــــــا ان نتعلــــــــم كيــــــــف نحضــــــــر 
األطبــــــــاق الرمضانيــــــــة بطريقــــــــة صحيــــــــة بالتقليل 
انظــــــــر  وان  والســــــــكريات،  وامللــــــــح،  الزيــــــــوت،  مــــــــن 
الــــــــى املائــــــــدة قبــــــــل ان نتنــــــــاول الطعــــــــام، فنتنــــــــاول 
 مــــــــا نريــــــــد اكله بهــــــــدوء ومضغــــــــه جيدا لنســــــــتمتع

بطعامنا.

خطــــــــب الرســــــــول األعظــــــــم (ص) فــــــــي 
آخر جمعة من شــــــــهر شعبان فتطرق 
الى شــــــــهر رمضــــــــان املبــــــــارك وفضله 
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أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض أنَّ الوزارة 
املوكلة  العمرانية  األعمال  إلنجاز  طاقتها  ذروة  في  تعيش 
إليها من مالعب رياضية كبرى وقاعات متعددة االغراض 
لــلــوزارة  ومــشــاريــع ســانــدة اخـــرى عبر املــالكــات الهندسية 

والشركات املتعاقدين معها.
التي اخلت بالنظام  وبــني ريــاض أنَّ ”جائحة وبــاء كــورونــا 
العاملي من جميع جوانبه واثرت في مفاصل العمل لم تمنع 
كانت  وان  اعمالها  متابعة  مــن  الهندسية  الــــوزارة  مــالكــات 
بــحــدود مــعــقــولــة نــســبــيــًا، لــكــنَّ األهــــم انــهــا لــم تــتــوقــف رغــم 

الصعاب“.
وأضـــــاف إنَّ ”ثـــالثـــة مــالعــب كــبــرى فـــي بـــغـــداد والــبــصــرة 
للعمل  الكلية  القيمة  مــن   % 90 إنــجــازهــا  نسبة  تــجــاوزت 
ومن املمكن القول إنها جاهزة لالفتتاح قريبًا وهي ملعب 
الشهداء بسعة 32 ألف متفرج وملعب الزوراء بسعة 16 ألف 
متفرج في بغداد وملعب امليناء في البصرة بسعة 30 ألف 
متفرج“. وتابع إنَّ ”شهر نيسان الفائت كان موعدًا الفتتاح 
الــظــروف سارت  أنَّ  لو  ـــزوراء في بغداد  وال الشهداء  ملعبي 
بصورة طبيعية، لكنَّ حظر التجوال والظروف الصحية أثرا 
كثيرًا في مجريات العمل ووصول املعدات واأليدي العاملة 
األخرى  باملالعب  يتعلق  ما  العمل“. وفي  الى مواقع  الفنية 
الـــوزارة  أنَّ ”نــجــاح مسعى  بـــَنيَّ ريـــاض  العمل  املتوقفة عــن 
أثمر  املالعب  بقية  الالزمة إلنجاز  األمــوال  استحصال  في 
استئناف العمل بمالعب كركوك وديالى وصالح الدين وذي 
قار واالنبار واملوصل والسماوة والديوانية وملعب التاجيات 
فــي بــغــداد بسعة 65 ألـــف مــتــفــرج“، مــنــوهــًا بـــأنَّ ”املشكلة 
األكبر التي كانت تواجهنا هي مشكلة العقود مع الشركات 
أغلبها  انتهت  الله  والحمد  والقانونية،  االداريـــة  واإلجـــراءات 
بينما سيستأنف  املالعب  ببعض  فعًال  العمل  بوشر  وقــد 
بالبقية االخرى خالل مدة قريبة وماضون بمتابعة جميع 

التفاصيل املتعلقة بها“.

القاعات  على  ينطبق  نفسه  ”األمـــر  أنَّ  الــى  ريـــاض  وأشـــار 
الكبيرة  القاعة  ومنها  األغـــراض  متعددة  املغلقة  الرياضية 
في املدينة الشبابية داخل الوزارة بسعة 7000 متفرج التي 
على  حصلنا  أْن  بعد  إكمالها  نحو  حاليًا  الجهود  تنصب 
التعزيز املالي الذي سهل الكثير من مفاصل اإلنجاز بمعونة 
املبالغ اإلضافية ساعدت  الــنــواب وهــذه  االخــوة في مجلس 
عــلــى تــســريــع وتـــيـــرة الــعــمــل فـــي قـــاعـــات كـــركـــوك والــنــجــف 

والكوت ونينوى من موازنة  عام 2019“.
مبينا أنَّ ”االنفاق الكبير إلنجاز املالعب والقاعات ال يمكن 
أْن يتعارض مع مشاريع أخرى نحن بصدد التعامل معها 
العربية  الــــدورة  ومنها  لها  تحضيراتنا  ونــواصــل  ميدانيًا 
2021 وكـــأس الــخــلــيــج، ومــشــروع بــغــداد عــاصــمــة الشباب 
والرعاية  والفنون  بالثقافة  تتعلق  أخــرى  ومشاريع  العربي 

ة“. العلميَّ

ليبرون  ليكرز  انجليس  لــوس  شــدد نجم 
جــيــمــس أنـــه مــســتــعــد الســتــئــنــاف دوري 
املعلق  للمحترفني  األمــيــركــي  السلة  كــرة 
نافيا  املستجد،  كــورونــا  فــيــروس  بسبب 
الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدثــت عــن رغــبــة بعض 
وكــــالء الــالعــبــني ومــســؤولــني فــي الــفــريــق 

إلغاء املوسم.
وعــــلــــقــــت رابــــــطــــــة الـــــــــــــدوري االمــــيــــركــــي 
آذار   12 مـــنـــذ  املـــنـــافـــســـات  لــلــمــحــتــرفــني 
ــفــرنــســي رودي  املـــاضـــي بــعــد إصـــابـــة ال
 غــــوبــــيــــر العــــــــب يـــــوتـــــا جــــــــاز بـــفـــيـــروس 

”كوفيد - 19“.

ونــقــل تــقــريــر عـــن وكــــالء العــبــني لـــم يتم 
الــكــشــف عـــن أســمــائــهــم ومـــســـؤولـــني في 
ــنــادي قلقون  لــيــكــرز، قــولــهــم إن مــالــكــي ال
من املسؤوليات بسبب املخاوف الصحية 
اللعب امــام  والنقص فــي االيــــرادات جــراء 
مقاعد فارغة، بيد ان جيمس املتوج بطال 
لـــدوري ”ان بــي أي“ فــي ثــالث مناسبات 
دحـــض الــتــقــريــر مــؤكــدا انـــه وزمــــالءه في 
ــيــكــرز مــســتــعــدون الســتــكــمــال املــوســم  ل
عندما ترى السلطات الصحية ان الظروف 
أفضل  بلقب  املتوج  وكتب جيمس،  آمنة. 
العب في الدوري في أربع مناسبات، عبر 
حــســابــه عــلــى تــويــتــر ”لــقــد رأيــــت بعض 
الــتــقــاريــر عــن رغــبــة املــســؤولــني والــوكــالء 

إلغاء املوسم؟ هذا غير صحيح على  في 
االطالق“.

وتـــابـــع ”ال أحــــد أعـــرفـــه يــقــول شــيــئــا من 
هـــذا الــقــبــيــل. مــا إن يصبح الــوضــع آمــنــا، 
نــرغــب فـــي أن نــنــهــي املـــوســـم. أنـــا جــاهــز 
 وفــريــقــنــا جــاهــز. ال أحـــد يــجــب أن يلغي 

أي شيء“.
وكان ليكرز يحتل صدارة املنطقة الغربية 
قبل تعليق املنافسات، ويملك ثاني أفضل 
رصيد في الدوري بعد ميلووكي باكس، 
هزيمة،   14 مقابل  انتصارا   49 برصيد 
حيث يتبقى ما يقارب الشهر من املوسم 
املــنــتــظــم إضــــافــــة الـــــى شـــهـــريـــن لــــــالدوار 

االقصائية.

أعـــلـــن رئـــيـــس نـــــادي لـــيـــون جــــان مــيــشــال 
أوالس أن فريقه الــذي حرم من املشاركة 
املقبل  املــوســم  الــقــاريــتــني  املسابقتني  فــي 
الــدوري  لرابطة  النهائي  الترتيب  بحسب 
الفرنسي لكرة القدم اثر إعالنها التوقف 
النهائي للموسم، يعتزم اتخاذ ”إجراءات 
عــــــديــــــدة“ لــــالحــــتــــجــــاج عــــلــــى ”خــــســــارة 
الــفــرصــة“ واملــطــالــبــة بــالــتــعــويــض إذا لــزم 

األمر.
وقــــال أوالس فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي عبر 
الـــهـــاتـــف :“مـــــــن الـــصـــعـــب دائــــمــــا إعـــطـــاء 
ــتــي ستكون  تــفــاصــيــل عـــن اإلجـــــــراءات ال
مـــتـــعـــددة، إنـــهـــا خــــســــارة فـــرصـــة مــهــمــة 
جــــدا، ســنــطــالــب بــتــعــويــضــات تــصــل إلــى 
عـــشـــرات املـــاليـــني مـــن الــــيــــورو“، مضيفا 
أنـــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي ســـيـــلـــجـــأ إلــــى 
بصفة  الــقــرار  ”لتعليق  اإلداريــــة   املحكمة 

مستعجلة“.

عــد مــهــاجــم منتخب االرجــنــتــني ونـــادي 
مانشستر سيتي سيرخيو اغويرو بان 
استئناف  الالعبني خائفني من  اغلبية 
مــبــاريــات الــــدوري االنــكــلــيــزي املمتاز 
فيروس  تفشي  بسبب  الــقــدم  لــكــرة 

كورونا املستجد.
وجــــاء كـــالم اغـــويـــرو فــي مقابلة 
: ”اغـــلـــبـــيـــة  اعـــــالمـــــيـــــة وقـــــــــال 
الالعبني خائفني ألن لديهم 

اطفال وأسرا“.
واضـــــــــاف ”انــــــــا خـــائـــف 
لكني اعيش مع صديقتي 
وال اتواصل مع اشخاص 
اخـــــــريـــــــن. امــــــــــــارس الـــحـــجـــر 
الــــصــــحــــي فـــــي مــــنــــزلــــي والـــشـــخـــص 
العدوى  انقل  ان  الــذي يمكن  الوحيد 

اليه هي صديقتي“.
وتـــــــابـــــــع ”يــــــقــــــولــــــون بـــــــــان بـــعـــض 
يـــكـــونـــوا  ان  يـــمـــكـــن  االشــــــخــــــاص 
من  كــورونــا)  (بفيروس  مصابني 
الــعــوارض  عليهم  تظهر  ان  دون 
وبالتالي يمكن ان ينقلوا العدوى 
اليك. ربما اعاني من هذا املرض 

وال ادري“.
الــدوري االنكليزي في  وتوقف 
13 ايـــــار بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 
االنــديــة  لــكــنَّ   ،“19 - ”كــوفــيــد 
مــصــمــمــة عــلــى اكـــمـــال املــوســم 
وخوض املباريات الـ92 املتبقية.

وكـــشـــف اغــــويــــرو بــــــأنَّ زمـــــالءه 
سيكونون ”مشدودي االعصاب 
وشـــــديـــــدي الـــــحـــــرص“ عــنــدمــا 

يعودون الى العمل.
واضــــــاف ”آمـــــل فـــي ايــجــاد 
ـــــقـــــاح فــــــي اســــــــــرع وقــــت  ل
مــمــكــن لـــكـــي نــنــتــهــي مــن 

هذا االمر“.
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عبر  القدم  لكرة  املــركــزي  لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  اجتمعت 
”الــســكــايــب“ مـــع اعـــضـــاء مـــن االتـــحـــاديـــن الـــدولـــي واآلســـيـــوي 
وعضو مكتب فيفا في دبي، لالطالع على آخر الخطوات التي 
قامت بها التطبيعية منذ تسلمها مهمة إدارة ملف اتحاد الكرة، 
وحضر االجتماع االمني العام لالتحاد املهندس محمد فرحان.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان : إنَّ ”االجتماع اتسم 
بــاإليــجــابــيــة بــعــد تــقــديــم الــشــرح املــفــصــل عــن الــخــطــوات التي 
قامت بها الهيئة وأسلوب تعاملها مع األمور بطريقة سلسلة 
العمل على  أبرزها  التي من  املرسومة،  األهــداف  الــى  للوصول 
االتحادات  انتخابات  وإقامة  لالتحاد  األساسي  النظام  تكملة 

ة“. الفرعيَّ
واضـــــاف: إنَّ ”أعـــضـــاء االتــحــاديــن الـــدولـــي واآلســـيـــوي عــبــروا 
ـــخـــطـــوات الـــرصـــيـــنـــة الــتــي  عــــن ســـعـــادتـــهـــم ورضــــاهــــم عـــلـــى ال
تــقــوم بــهــا الــهــيــئــة فـــي إنـــجـــاز جــمــيــع أعــمــالــهــا بـــدقـــة، وقــدمــوا 
أثـــنـــاء االجــتــمــاع الـــدعـــم واإلســـنـــاد ملــعــرفــتــهــم بــأهــمــيــة الــعــمــل، 
وتحويلها  األفــكــار  تطبيق  لتنفيذ  تواجهها  التي   والتحديات 

للواقع“.
ة  وأوضح بنيان أنَّ ”دعم االتحاد الدولي يحفز الهيئة التطبيعيَّ
على مواصلة العمل الجاد مهما كانت الظروف رغم أنَّ جائحة 
كــورونــا عــقــدت األمــــور فــي الــعــالــم بــأســره لكننا واثــقــون من 
ة لبناء  خطواتنا لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله التطبيعيَّ

األسس السليمة التي ترتكز عليها كرتنا في املستقبل“.
ة تعمل جاهدة على إكمال النظام  واختتم إنَّ ”الهيئة التطبيعيَّ
ــتــي يــتــمــنــاهــا الــجــمــيــع وفــقــًا  األســـاســـي لــالتــحــاد بــالــصــورة ال
ة، بفسح املجال أمام الرياضيني  ة والرؤية املحليَّ للمعايير الدوليَّ
والكفاءات بالترشح لالنتخابات، بعيدًا عن التهميش واإلقصاء 
لرؤية  يتطلع  الــذي  الكريم  الجمهور  مع طموح  يتوافق  بشكل 

حقبة جديدة تعيد كرتنا الى منصة التفوق“.
بالبقية االخرى خالل مدة قريبة وماضون بمتابعة جميع 

التفاصيل املتعلقة بها“.
الــ االخــوة في مجلس 
عــلــى تــســريــع وتـــيـــرة
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الكبرى  أعلن منظمو جائزة املجر 
لــســبــاقــات الــفــورمــوال واحــــد أمــس 
الجمعة أن السباق املقرر في الثاني 
مـــن آب املـــقـــبـــل، ســيــقــام مـــن دون 
كــورونــا  فــيــروس  بسبب  جماهير 

املستجد.
وسيحذو سباق املجر حذو جائزة 
الــنــمــســا، االولــــى ضــمــن الــروزنــامــة 
ــة لــبــطــولــة الــعــالــم املـــقـــرر في  املــعــدل

الـــــخـــــامـــــس مــــــن تـــــمـــــوز مــــــن دون 
بريطانيا  بسباق  أســـوة  جماهير 
عــلــى حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون بعدها 

بأسبوعني.
وجاء في بيان املنظمني ”بات اآلن 
واضحا أنه ال يمكننا إقامة النسخة 
ـــثـــالثـــني مـــن جــائــزة  الــخــامــســة وال
الجماهير رغم  أمــام  الكبرى  املجر 
الــقــرار  ان  الــجــهــود“، مضيفا  كــل 
الجماهير  لحماية  ضــروريــا  كــان 

والعاملني على الحلبة.

وسبق أن أعلنت الحكومة املجرية 
قرار منع إقامة أي تجمعات تضم 
أكــثــر مــن 500 شــخــص حــتــى 15 

آب.
وتـــابـــع الـــبـــيـــان ”بـــــات واضـــحـــا أن 
أبــواب  ذلــك ممكنا فقط خلف  كــل 
مــــوصــــدة. ســـنـــواصـــل الـــعـــمـــل مــع 
ـــــدول  املـــــــروج الــــدولــــي (االتـــــحـــــاد ال
لـــلـــســـيـــارات) إليـــجـــاد أفـــضـــل حل 

ممكن“.
وكان من املقرر أن ينطلق املوسم 

األسترالية  بـــارك  ألــبــرت  مــن حلبة 
لكن  آذار)،   13-15) مــلــبــورن  فــي 
السباق ألغي قبل ساعات من بدء 
تــجــاربــه الـــحـــرة بــعــد إصـــابـــة أحــد 
أعــــضــــاء طـــاقـــم فـــريـــق مـــاكـــالريـــن 

بفيروس ”كوفيد - 19“.
ــغــاء جائزتي  وُأعـــلـــن الحــقــا عــن إل
مـــونـــاكـــو وفــــرنــــســــا، فــــي حــــني أن 
الــســبــاقــات الــتــي تـــم تــأجــيــلــهــا هي 
هولندا،  الصني،  فيتنام،  البحرين، 

إسبانيا، أذربيجان، وكندا.
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وطلبــــــــة  الباحثــــــــون  يحتــــــــاج 
الدراســــــــات العليا وحتى مؤلفو 
الكتــــــــب واألدبــــــــاء الــــــــى مصادر 
يســــــــتعينون بهــــــــا علــــــــى تكملة 
طروحاتهم وأفكارهم التي يراد 
لها أْن تكــــــــون رصينة وصادقة 
دائمًا  املصادر  وألنَّ  ة..  وحقيقيَّ
مــــــــا تكون في املكتبات - ســــــــواء 
ــــــــة أو األهلية  املكتبــــــــات الحكوميَّ
ومنها مكتبات العتبات املقدسة 
- فــــــــإنَّ جائحــــــــة كورونا عطلت 
حتى افتتاح أبواب املكتبات أمام 
والدارســــــــني  والباحثني  الطلبــــــــة 
ة  العباســــــــيَّ العتبة  لكنَّ  واألدباء، 
املقدسة ومن خالل مكتبة ودار 
املخطوطات فيها اقترحت نافذة 
الجميع  مــــــــع  للتواصل  جديــــــــدة 

ومنها نافذة "اإلعارة عن بعد".
مدير شــــــــعبة اإلعالم في العتبة 
ة علي حســــــــني الخباز  العباســــــــيَّ
قــــــــال لـ"الصبــــــــاح": إنَّ "جائحــــــــة 
كورونــــــــا رغم أنها بــــــــالء عاملي 
اجتاح العالم كلــــــــه وأراد تعطيل 
الحيــــــــاة والحركــــــــة ومنها فرض 
حظر التجــــــــوال لكنَّ العتبة ومن 
خالل الكثير من املشاريع التي 
نفذتهــــــــا أرادت أْن تعني املجتمع 
علــــــــى أال يقف عند حدود الزمن 
اآلنــــــــي للجائحــــــــة بــــــــل املواصلة 

حتى تنتهي بعون الله".
بــــــــني العديد من  وأضاف "مــــــــن 
الفعاليــــــــات كان اقتراح الدار بأْن 

للكثير  الكبيــــــــر  العــــــــون  تكــــــــون 
مــــــــن الباحثــــــــني وخاصــــــــة طلبة 
الدراســــــــات العليا ففتحت نافذة 
(اإلعارة عن ُبعد)، ال ســــــــيما أنَّ 
لديهــــــــا مكتبة ضخمة جدًا فيها 
مئــــــــات املصــــــــادر مــــــــن مختلف 
ة  واإلنســــــــانيَّ ــــــــة  الدينيَّ العلــــــــوم 

ة". ة والثقافيَّ والعلميَّ
وأفاد بأنَّ "هــــــــذه اإلعارة تعتمد 
علــــــــى االتصــــــــال املباشــــــــر مــــــــن 
الباحــــــــث الــــــــى املكتبــــــــة وهنــــــــاك 
عــــــــن  باإلجابــــــــة  يقــــــــوم  مــــــــالٌك 
والتســــــــاؤالت  االستفســــــــارات 
التــــــــي تردنا من خــــــــالل صفحة 
ة للمكتبة  (الفيســــــــبوك) الرسميَّ

والبريد اإللكتروني أيضًا".
وبني انه "تمت حتى اآلن استفادة 
ما يقــــــــرب مــــــــن 365 باحثًا من 

طلبة الدراسات العليا".
ذاكــــــــرًا أنَّ "هــــــــذه الخدمــــــــة هــــــــي 
العراق  مســــــــتوى  على  الوحيدة 
مجانيــــــــة".  بصــــــــورة  قــــــــدم 

ُ
وت

املكتبة  فــــــــإنَّ  الخباز  وبحســــــــب 
تواصلــــــــت مــــــــع االتحــــــــاد الدولي 
 (IFLA) واملعلومات  للمكتبات 
بخصوص هذه الخدمة املجانية 
املكتبــــــــة  إدراج  الــــــــى  أدت  التــــــــي 
ضمــــــــن تقرير االتحــــــــاد الدولي 
الخاص لإلشادة بدور املكتبات 
خالل جائحة كورونا الى جانب 
ــــــــة فــــــــي اململكــــــــة  املكتبــــــــة الوطنيَّ

املغربّية.
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ة، ليس فقط ألنَّ  ال شــــــــيء في حياتي أعز من حقيبتــــــــي اليدويَّ
مادتها من جلد الدب الروسي ومصنوعة في الواليات املتحدة 
ة قبل 45 ســــــــنة، بل لكونها قبل ذلك هدية من زوجتي  األميركيَّ
رحمها الله بمناسبة حصولي على شهادة الدراسة املتوسطة، 
وأشــــــــهد أنَّ تلك الحقيبة قــــــــد خدمتني خدمة ال تصدق، فزيادة 
علــــــــى إنقاذي من فوضى األغراض التي اضطر الى حملها من 
أقالم وأوراق وعلبة ســــــــجائر وشــــــــخاطة ومفاتيح وإصدارات 
جديــــــــدة لألصدقاء ومقاالت، (ومالبس وأحذية عند الســــــــفر)، 
ة غاية فــــــــي اإلتقان واإلبهار،  فإنها كانــــــــت معمولة بطريقة فنيَّ
بحيث يمكن فتحها واســــــــتعمالها كغطاء (لحاف) في الشتاء 

وأيام البرد!!
 حبي لها وشــــــــّدة اعتزازي بها، هو الــــــــذي جعلني أحرص 

َّ
لعــــــــل

عليهــــــــا حرصــــــــي علــــــــى نظــــــــري وعافيتــــــــي وصحتــــــــي، ولذلك 
فأنــــــــا أحتفظ بهــــــــا في دوالبي، وال أحملهــــــــا معي إال في بعض 
الحــــــــاالت النادرة التي تســــــــتدعي املباهاة، أو أكــــــــون مدعوًا الى 
حفلة فيها حضوٌر نســــــــوي طاٍغ 
على الحضــــــــور الرجالي، وهذا ما 
حصل قبل سبعة أشهر، إذ كنُت 
مدعــــــــوًا إللقــــــــاء كلمة فــــــــي املؤتمر 
الخاص باملرأة في دورته الخامسة 
والثمانني، ولكوني ال أغادر منزلي 
إال عند الضرورة، فقد استثمرت 
الفرصــــــــة وذهبــــــــت بعــــــــد انتهــــــــاء 
املؤتمر الى اإلســــــــكافي وأصلحت 
حذائــــــــي الــــــــذي تعرض الــــــــى الخلع 
منذ ثالث ســــــــنوات، ثم تنقلت بني 
عدٍد من الصحف لزيارة زمالئي، 
الســــــــوق  فــــــــي  تجولــــــــت  وبعدهــــــــا 
ة،  وتبضعت أكثر من حاجة منزليَّ
وأخيرًا عدُت الى بيتي ألكتشــــــــف 
الكارثة، فالحقيبة ليست في يدي، 
وال بدَّ أنني نسيتها في مكاٍن ما، 
ربما في قاعة املؤتمــــــــر أو املركبة 
أو الســــــــوق أو عند اإلسكافي أو في إحدى الجرايد.. إلخ وبغض 
ة) فقد  النظر عــــــــن اعتزازي الكبير بهــــــــا، كونها (هديــــــــة زوجيَّ
كانت في داخلها دراسة بالغة األهمية بشأن التطورات املذهلة 
لإلعــــــــالم العراقي بعــــــــد 2003، زيادة على دراســــــــة أكثر أهمية 
ــــــــة.. مع بحث  تتناول مســــــــتقبل العراق في ظل الســــــــلطة الدينيَّ
ة في العراق، ولكنَّ األهم هو  ة الطبقة السياســــــــيَّ عن ستراتيجيَّ
ة تجمعني مع (بعض) الرؤســــــــاء  مجموعــــــــة لقطات فوتوغرافيَّ
وكبــــــــار الساســــــــة منذ العــــــــام 1959، مع لقطة نــــــــادرة مع والدي 
ووالدتي أيام الطفولة، وبخالف ذلك ال شــــــــيء يستحق األسف، 
مثل دفتر مذكرات، ومبلــــــــغ (10) آالف دينار مصروف جيب، 
وديوان شــــــــعر عن حب الوطن... و... وعلى أية حال فأنا شديد 
القناعــــــــة بأخالق العراقيــــــــني الكريمة، ولذلك أرجــــــــو ممن يعثر 
ة  عليها، أْن يحتفظ بها وبجميع محتوياتها مكافأة تشــــــــجيعيَّ

له على أمانته، وأْن يعيد لي مصروف الجيب فقط!!

" "

.

صــــــــدر عــــــــن دار املأمــــــــون للترجمة 
وزارة  تشــــــــكيالت  أحــــــــد  والنشــــــــر، 
الثقافــــــــة والســــــــياحة واآلثــــــــار، العدد 
األول فــــــــي العــــــــام 2020 مــــــــن مجلــــــــة 
كلكامش الفصليــــــــة باللغة اإلنكليزية 
إلكترونيا، وبتوجيه مــــــــن املدير العام 
للدار جاسم محمد الجبوري الستمرار 
القراء بتلقــــــــي املعلومات على الرغم من 

االوضاع القاهرة لجائحة كورونا.
مبتدئــــــــًا  أبــــــــواب  عــــــــدة  العــــــــدد  تضمــــــــن 
املــــــــرأة العراقية  التــــــــي تناولت  باالفتتاحيــــــــة 
"آمــــــــال وتوقعات" بقلم مدير التحرير ســــــــناء 

املشهداني.
وفي باب العمــــــــارة تناولت املحررة واملترجمة 

ندى مهدي شــــــــكر الســــــــيرة الذاتية واألعمال 
ضنية للمعمارية 

ُ
املتميزة والرحلة املهنيــــــــة امل

العراقية الراحلة َزها حديد تحت عنوان "ملكة 
املنحنيات". 

أما فــــــــي الـتاريــــــــخ فتناولــــــــت املترجمــــــــة نوال 
علي جراغ ســــــــر مفهوم الصداقــــــــة القوية بني 
كلكامــــــــش وصديقــــــــه أنكيــــــــدو تحــــــــت عنوان 
(أنكيدو فرحة قلــــــــب كلكامش املهموم) كونه 
الشخصية املركزية في حياة امللك كلكامش، 
فضــــــــال عن موضــــــــوع عن مســــــــلة حمورابي 
مــــــــن وجهة نظر فنية كونهــــــــا أحد أهم اآلثار 
كتشــــــــفة ومن أهم شواهد النحت 

ُ
العراقية امل

العراقي القديم بقلم زهير صاحب وترجمة 
ندى مهدي شكر.

ســــــــتجبر أزمــــــــة كورونــــــــا فرنســــــــا علــــــــى 
بيــــــــع جزٍء مــــــــن تاريخهــــــــا العريــــــــق، وذلك 
التي تعاني من  ملســــــــاعدة املستشــــــــفيات 
ضغوط شــــــــديدة مع ارتفاع عدد املصابني 

بالفيروس.
وقالــــــــت صحيفــــــــة "غارديان" إنَّ فرنســــــــا 
تعمل على بيع بعض قطع األثاث العريقة، 
في مزاد مقبل، بهدف دعم املستشــــــــفيات 

الفرنسية ماديًا، ملحاربة كورونا.
ووضعــــــــت مجموعــــــــة األثــــــــاث الوطنية في 
فرنســــــــا قائمــــــــة بالقطــــــــع املوجــــــــودة فــــــــي 
املخازن، كي يتم بيعها في مزاد علني في 

أيلول.
ولم يعلن بالضبط عما ســــــــيتم بيعه، لكنَّ 
وسائل اإلعالم الفرنسية أفادت بأن نحو 
100 قطعة تعود إلى القرن التاسع عشر، 
خاصــــــــة من عهد لويــــــــس فيليب األول بني 

1830 و 1848، ستكون في القائمة.
وتعــــــــدُّ عمليــــــــة بيع القطع غيــــــــر املعروضة 
من املجموعة الوطنيــــــــة أمرًا نادرًا، خاصة 
بالشكل املكثف الذي تنوي عليه املجموعة.

وســــــــيقام املزاد الذي ينظم "للمساهمة في 
الجهود الوطنية لدعم املستشفيات" عطلة 
نهاية األسبوع يومي 20 و 21ايلول املقبل.

مؤسســــــــة  إلــــــــى  العائــــــــدات  وســــــــتذهب 

واملستشــــــــفيات  باريــــــــس  مستشــــــــفيات 
الفرنســــــــية، التي ترأسها الســــــــيدة األولى، 

بريجيت ماكرون.
وقــــــــال هيرفــــــــي ليموين، مديــــــــر مجموعة 
األثــــــــاث الوطنية، إنه ســــــــيتم وضــــــــع قائمة 
باألثــــــــاث ذي القيمــــــــة التراثيــــــــة املنخفضة، 

والذي لم يستخدمه أي شخص مهم.
وأضاف ليموين إنه سيتعني على القيمني 

علــــــــى املنظمــــــــة االتفــــــــاق باإلجمــــــــاع على 
األشياء التي ســــــــيتم بيعها لتجنب "تبديد 

الفضة في األسرة".
وتضم مجموعة األثاث الوطنية، املسؤولة 
عن تأثيــــــــث املباني الرســــــــمية بما في ذلك 
قصر اإلليزيه، ثريات وكراسي وسيراميك 
 عن أكثر 

ً
وبورســــــــلني وأثاث مكاتب فضال

من 130 ألف سجادة، وقطع أخرى.

في ظل تضــــــــرر املطاعم واملقاهي 
مــــــــن العــــــــزل، قرر زوجــــــــان افتتاح 
مطعم لشخص واحد وسط حقل 
في السويد، يقدم الطعام من خالل 
حبــــــــل خــــــــارج النافذة، اســــــــتجابة 

إلرشادات التباعد الجسدي.
ويحمل املطعم اسم "طاولة لفرد"، 
ومن املتوقــــــــع افتتاحه في 10 ايار 
الحالــــــــي، أن ويظــــــــل مفتوحًا حتى 

أول آب القادم. 
راســــــــموس  الزوجــــــــان  وتوصــــــــل 
بيرســــــــون وليندا كارلســــــــون إلى 
الفكــــــــرة بعد زيارة أســــــــرية أصرا 
فيهــــــــا على التباعــــــــد للحفاظ على 

سالمة والدي ليندا.
حيــــــــث قام بيرســــــــون، وهــــــــو طاٍه 
ســــــــابق، بإعــــــــداد الغــــــــداء وتقديمه 
ألصهــــــــاره من خــــــــالل نافذة على 

بــــــــة بشــــــــكل جيد في 
ّ
طاولــــــــة مرت

الخارج.
وفكــــــــرت لينــــــــدا فــــــــي جعــــــــل هذه 
الخدمــــــــة متاحة للجميــــــــع، ليكون 
املطعــــــــم الوحيد اآلمن من فيروس 
«كوفيد - 19» في العالم، وأنشــــــــأ 
الزوجان موقعًا إلكترونيًا يحمل 

اسم املطعم في الليلة نفسها.
البســــــــيط  املفهوم  املوقع  وشــــــــرح 
للمطعــــــــم، وهــــــــو طاولــــــــة واحــــــــدة 
ومقعــــــــد واحد في منتصف حقل 
 مــــــــن النادل، 

ً
فــــــــي فارمالند، وبدال

مباشرة  الطعام  توصيل  ســــــــيتم 
من املطبخ بواســــــــطة ســــــــلة مثبتة 
بحبــــــــل، على أن يســــــــتمتع ضيف 
واحــــــــد بخدمــــــــات املطعــــــــم يوميًا. 
وقرر الزوجان الســــــــماح للضيف 
بتحديــــــــد املبلــــــــغ الــــــــذي يرغب في 
دفعه مقابل تلك الوجبة الشــــــــهية، 
بغــــــــض  بالجميــــــــع  ويرحبــــــــان 
النظر عن الوضــــــــع املالي للزبائن 

املحتملني.
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