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واالســـــكـــــان  االعــــــمــــــار  وزارة  تــــجــــري 
والــبــلــديــات الــعــامــة االســتــعــداد ملشاركة 
الشركات االردنية في تنفيذ مشاريعها 
الــتــي تــخــص الــبــنــى الــتــحــتــيــة فــي عموم 
الـــــــبـــــــالد، مــــــؤكــــــدة فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
مــســاعــيــهــا الــحــثــيــثــة مــــن اجـــــل اطــــالق 
ــــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي مــحــافــظــة   ال

صالح الدين.
وافادت وزيرة االعمار واالسكان نازنني 
 محمد وسو في تصريح خاص ادلت به 
لـــــ «الــــصــــبــــاح» بـــأنـــهـــا عـــقـــدت اجــتــمــاعــا 
مـــوســـعـــا مــــع ســفــيــر املــمــلــكــة االردنــــيــــة 
منتصر  الــبــالد  فــي  املعتمد  الــهــاشــمــيــة 
الــزعــبــي، مــن اجـــل بــحــث آلــيــات الــتــعــاون 
املــــشــــتــــرك بـــــني الــــبــــلــــديــــن فـــــي املــــجــــال 
ان وزارتــــهــــا تعكف  مــبــيــنــة  الـــعـــمـــرانـــي، 
الجانب االردنـــي حاليا على دراســة  مــع 
امكانية اشـــراك الــشــركــات األردنــيــة في 

تنفيذ مشاريع الوزارة. 
وأضـــــافـــــت أن املــــشــــاريــــع تــتــضــمــن مــا 
يخص قطاعات البنى التحتية واالسكان 
انسجاما  الــبــالد،  عــمــوم محافظات  فــي 
ـــتـــي تــشــهــدهــا،   مــــع مـــرحـــلـــة االعــــمــــار ال
الهندسية  الــخــبــرات  تــبــادل  فــضــال عــن 
ــــبــــلــــديــــن، الســــيــــمــــا أن  والــــفــــنــــيــــة بـــــني ال
 شــركــات االردن رصــيــنــة ونــفــذت عــددا 
كـــــبـــــيـــــرا مـــــــن املــــــشــــــاريــــــع املـــــهـــــمـــــة فـــي 
 مــــجــــاالت االعــــمــــار وحـــقـــقـــت نــجــاحــات 

واسعة.
على صعيد ذي صلة اكدت وسو خالل 
لقائها محافظ صالح الدين عمار جبر 
خليل أن لديها عددا من املشاريع الخدمية 
املهمة في الوزارة التي تسعى الى تحديد 
اولويات انجازها تباعا، الى جانب العمل 
عــلــى اطــــالق الــفــرص االســتــثــمــاريــة في 
املــحــافــظــة، والســيــمــا مـــا يــخــص قــطــاع 
دعم  اجــل  مــن  السكن، ضمن جهودها 
 املناطق املحررة في البالد ورفع املستوى 

الخدمي فيها.

ch.editor@alsabaah.iq
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كــشــفــت لــجــنــة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
الــنــواب، عن حصولها على موافقة هيئة  بمجلس 
الرأي بوزارة التعليم العالي بنسبة بلغت اكثر من 
إدارات  مــن  كبيرة  تأييد  نسبة  وكــذلــك  باملئة   80
نظام  مــن  فيها  الــدراســة  نظام  لتغيير  الجامعات؛ 
ــكــورســات الـــى الــنــظــام الــســنــوي.  يــأتــي ذلـــك في  ال
وقـــت افــصــح فــيــه وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الــصــاحــب، خــالل حديث  كــاظــم عبد  نبيل  العلمي 
اتخاذ  صالحية   الجامعات  منح  عــن  «الصباح»  لـ

القرار بشأن تطبيق نظام املقررات من عدمه. وقال 
املــســعــودي  ريـــاض  الــنــيــابــيــة،  التعليم  لجنة   عــضــو 
لـ «الصباح»: إن «الــوزارة أخطأت بشكل كبير في 
السابق، عندما حولت نظام الدراسة الى الكورسات 
مع تزامن بدء التظاهرات التي استمرت من االول 
من شهر تشرين األول لغاية شهر شباط؛ مما لم 
االمتحانات،  بأن تؤدي  العراقية  يسمح للجامعات 
الحكومة  لم  تتمكن  السنوي  النظام  ولعدم وجود 
من اعتبار نتائج الفصل األول نتائج نهائية للسنة 
الـــدراســـيـــة».  وبـــني املـــســـعـــودي، ان «وجـــــود نــظــام 
ـــى قسمني  الـــكـــورســـات، قــّســم الــســنــة الـــدراســـيـــة ال
كورس أول وكورس ثاني، ما أدى الى عدم احتساب 

نتائج الفصل نتيجة نهائية» مشيرًا الى أنه «وّجه 
كتابا للوزير من لجنة التعليم العالي يؤكد فيه ان 
نظام الكورسات نظام فاشل وال يمكن تطبيقه في 
العراق».  وأضاف إن «اللجنة أرسلت كتابًا لوزير 
العام  في  السنوي  النظام  العتماد  الحالي  التعليم 
املقبل، وحصلت موافقة الوزير بعد أن وجه كتابًا 
يحمل املضمون نفسه الى هيئة الرأي وقد حصل 
اكثر  الهيئة بلغت  االقتراح على نسبة موافقة من 
النظام  الجامعات بهذا  اقتنعت  من 80 باملئة، وقد 

املقترح للعمل به وكانت ضد نظام املقررات». 
وأشار إلى أن «االمتحانات للدراسة األولية ستكون 
بــالــدراســات  أشــبــه  االلكترونية، وهي  الــنــافــذة  عبر 

الــعــلــيــا». وتــابــع املــســعــودي: إن «إجــــراء االمــتــحــان 
بحضور الطالب والذين تقدر أعدادهم بـ 300 الف 
طالب؛ عملية معقدة وصعبة، ورغم وجود الكثير 
الحالي غير  الظرف  لكنها في ظل  املقترحات  من 
ممكنة». بدوره، افصح وزير التعليم العالي والبحث 
تصريح  فــي  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل   ، العلمي 
اتخاذ  الجامعات صالحية   منح  عــن  لـــ»الــصــبــاح» 
الـــقـــرار بــشــأن تطبيق نــظــام املـــقـــررات مــن عــدمــه، 
الكترونيا  الـــوزارة أجــرت استبيانا  ان  إلــى  مشيرا 
القرارات  اتخاذ  الجامعات  مجالس  تخويل  بشأن 
املناسبة ملعالجة الواقع الدراسي في الفصلني األول 
والــثــانــي . وقـــال الــوزيــر عــبــد الــصــاحــب: انـــه وفقا 

الــوزارة واملعد   الــذي أجرته  لالستبيان االلكتروني 
لهذا الغرض فان هيئة الرأي وافقت وبنسبة بلغت 
الــدراســة من نظام  اكثرمن 80  باملئة على تغيير 
الفصلي والعمل  او  السنوي  النظام   الــى  املــقــررات 
به، مشيرا الى ان الوزارة منحت مجالس الجامعات  
املقررات  نظام  بتطبيق  العمل  استمرار  صالحية 
من عدمه، مع امكانية استمرار مجالس الجامعات 
بتطبيقه.  وأضاف الوزير انه من «املمكن ملجالس 
الــجــامــعــات االحـــتـــفـــاظ بــأرشــيــف نــظــام املـــقـــررات 
كــخــزيــن علمي ممكن االســتــفــادة مــنــه عــنــد توفر 
االمكانات من حيث املوارد البشرية واملستلزمات 

املادية والبيئة الجامعية لذلك».

ورشة  النيابية  واالستثمار  الخدمات  لجنة  عقدت 
أجل  مــن  التخطيط،  وزارة  فــي  املسؤولني  مــع  عمل 
والخارجية  الرئيسة  الــطــرق  عــرض  إمكانية  طــرح 
فــي حال  األمـــر  هــذا  أن  اللجنة  وبينت  لالستثمار، 
تــنــفــيــذه ســيــقــلــل مـــن الـــعـــبء املـــالـــي عــلــى الــحــكــومــة 

 عن تقديم 
ً
الصعبة، فضال املالية  الظروف  في ظل 

الخدمات للمواطنني.
وقـــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات الـــنـــيـــابـــيـــة مــضــر 
لـــ «الــصــبــاح»: إن «لجنة  االزيـــرجـــاوي فــي تصريح 
الخدمات عقدت أمس االربعاء، اجتماعًا في وزارة 
التخطيط من أجل طرح بعض األمــور لالستثمار؛ 
الصعب  الــتــي مــن  الخارجية  الــطــرق  منها خــدمــات 

لذلك  الحاضر،  الوقت  في  توفيرها  الحكومة  على 
الى  الطرق املهمة والرئيسة  رأينا أن تتحول بعض 
على  عـــبء صيانتها  تقليل  أجـــل  مــن  االســتــثــمــار 
الحكومة، وفي نفس الوقت توفير الخدمات بشكل 

أفضل للمواطن املستفيد من تلك الطرق».
ــعــمــل هــــذه ضــمــت جميع  وأضـــــــاف، أن «ورشــــــة ال
وزارة  في  امللف  هذا  بشأن  املسؤولة  الشخصيات 

للمستثمر  الــفــائــدة  «وجــــه  أن  مــبــيــنــًا  الــتــخــطــيــط»، 
سيحصل  املستثمر  أن  األولـــى  بحالتني؛  سيكون 
عــلــى خــدمــات الــطــريــق لــيــضــع فــيــهــا بــعــض املــحــال 
اآلخر  والــوجــه  الــوقــود،  تعبئة  أو محطات  التجارية 
أن يأخذ تعرفة بسيطة من الحكومة»، منوهًا بأن 
«هذا األمر يشمل الطرق الخارجية الرئيسة املهمة 
الــتــي فــيــهــا زخـــم كــبــيــر «. وتــابــع االزيــــرجــــاوي: أن 

«الوقت محرج للدولة، إذ ال توجد موازنة وال توجد 
سيولة، وهناك أزمة اقتصادية على مستوى العالم، 
ولكن  االلـــتـــزامـــات،  مــن  بالكثير  مكبلة  والــحــكــومــة 
أن  الوقت نفسه هناك خدمات ضرورية يجب  في 
والحكومة وأصحاب  الدولة  للمواطن، وعلى  تتوفر 
االختصاص أن تكون لهم سيطرة على هذا امللف 

وتقديم خدمات أفضل للمواطن».

{ }

أجــــرى رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، مصطفى الــكــاظــمــي، أمـــس األربـــعـــاء، 
العربية  اململكة  العزيز، ملك  امللك سلمان بن عبد  اتصاًال هاتفيًا مع 
الــســعــوديــة، لالطمئنان عــلــى صــحــتــه. وأعــــرب الــكــاظــمــي، عــن خالص 

تمنياته لخادم الحرمني الشريفني بموفور السالمة والعافية.
بدوره، عّبر جاللة امللك سلمان بن عبد العزيز، عن شكره وبالغ تقديره 
لرئيس الوزراء على مشاعره األخوية النبيلة، وعن عن تطلعه للقائه 

في اململكة بأقرب فرصة.
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ـــــــــوزراء، مصطفى  ال اخــتــتــم رئـــيـــس مــجــلــس 
الــكــاظــمــي، أمـــس األربــــعــــاء، زيـــارتـــه الــرســمــيــة 
للجمهورية اإلسالمية، على رأس وفد حكومي 
عراقي، والتي بدأت أمس األول الثالثاء، بلقاء 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى اإليـــــرانـــــي، محمد 
باقر قاليباف، في العاصمة اإليرانية طهران، 
في  البلدين  بــني  الــتــعــاون  تعزيز  معه  وبــحــث 

مختلف املجاالت.
بــيــان للمكتب  الــجــانــبــان، بحسب  كــمــا بــحــث 

«الــصــبــاح»،  تلقته  الـــــوزراء،  لرئيس  االعــالمــي 
«ســـبـــل الــجــهــود الــثــنــائــيــة فـــي تـــجـــاوز اآلثــــار 
الــصــحــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة لــجــائــحــة كـــورونـــا، 
االقتصادية  األزمــة  التي شكلتها  والتحديات 
 عن الجهود الثنائية لتجاوزها 

ً
الراهنة، فضال

بــــمــــا يــــخــــدم مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــني الــــعــــراقــــي 
واإليراني».

وحضر اللقاء الوفد الحكومي العراقي املرافق 
ــــــوزراء،  بينما حــضــر عن  ال لــرئــيــس مجلس 
الــجــانــب اإليــــرانــــي عــــدد مـــن أعـــضـــاء مجلس 

الشورى اإليراني.  

دعت لجنتا الطاقة والقانونية 
الــنــيــابــيــتــان، رئــاســة مجلس 
الــــنــــواب الــــى تــفــعــيــل الــلــجــنــة 
ــتــي شــكــلــت الـــعـــام املــاضــي  ال
بــــشــــأن عــــقــــود الـــنـــفـــط الــتــي 
إذ  كبير،  لغط  على  تحتوي 
بينت أن هذه العقود صرفت 
خــاللــهــا مــبــالــغ ضخمة جــدًا 

ال تتناسب مع الواقع. عضو 
الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة حــســني 
ـــعـــقـــابـــي، دعـــــا فــــي حــديــث  ال
لــــ «الــــصــــبــــاح»، الــــى «تــفــعــيــل 
اللجنة البرملانية التي شكلت 
ـــخـــاصـــة  الـــــعـــــام املـــــاضـــــي وال
تحقيقاتها  ملتابعة  بالنفط 
بــــشــــأن الـــعـــقـــود الــنــفــطــيــة»، 
فيها  العقود  «هــذه  أن  مبينًا 
ــــحــــتــــاج الــــى  لــــغــــط كـــبـــيـــر وت
تــدقــيــق، الســيــمــا أن الــقــطــاع 

تمويل فــي  أســاســي   النفطي 
 املوازنة». 

وأضــــــاف، «مــــا زلـــنـــا نــنــاشــد 
لجنة عليا  أجــل تشكيل  من 
عــلــى غـــــرار لــجــنــة الــكــهــربــاء 
الكهرباء  بعقود  تحقق  التي 
اآلن،  ـــــــــــى  وال  2003 مـــــنـــــذ 
وهـــي لــجــنــة مــحــوريــة مهمة، 
 ونــــحــــن مــــع تــشــكــيــل لــجــان

 كهذه». 
2 التفاصيل�

2 التفاصيل�

وجه وزير الصحة والبيئة بتجهيز 
املستشفيات باالدوية الخاصة بعالج 

فيروس كورونا وأدوية االمراض 
السرطانية، في وقت، تتباحث فيه 

الوزارة مع ممثلي شركة فايزر العاملية 
لتوفير لقاح كوفيد 19، في حال 

اجتيازه االختبارات املطلوبة.
وبحسب بيان صادر من الوزارة 

تسلمت «الصباح»، نسخة منه، فإن 
الوزير حسن محمد التميمي ترأس 

اجتماعا موسعا أمس االربعاء، 
تمت خالله مناقشة توفير جميع 

االحتياجات ومتطلبات العمل 
للمؤسسات الصحية من االدوية 

واملستلزمات الطبية ملواجهة جائحة 
كورونا. ووجه الوزير الشركة العامة 
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

بإدامة جهود املتابعة والسرعة في 
تجهيز املستشفيات باالدوية الخاصة 

بعالج فيروس كورونا وأدوية االمراض 
السرطانية واتاحة توفرها بشكل دائم 

خدمة للمواطنني. ووفقًا لبيان آخر 
صادر من الوزارة، فإن اجتماعا موسعا 

عقد مع ممثلي شركة فايزر العاملية 
عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة برئاسة 
الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي.  
وبني الفريق الوزاري رغبة الوزارة في 

تأمني اللقاح للمواطن العراقي  في حال 
اجتياز االختبارات املطلوبة واعتماده 

من قبل منظمة الصحة العاملية.
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دعت لجنتا الطاقة والقانونية النيابيتان، 
اللجنة  تفعيل  الــى  النواب  رئاسة مجلس 
الــتــي شكلت الــعــام املــاضــي بــشــأن عقود 
النفط التي تحتوي على لغط كبير، وبينت 
الــعــقــود صــرفــت خــاللــهــا مبالغ  أن هـــذه 

ضخمة جدًا ال تتناسب مع الواقع.
العقابي،  حسني  القانونية  اللجنة  عضو 
«تفعيل  الى  «الصباح»،  لـ  دعا في حديث 
اللجنة البرملانية التي شكلت العام املاضي 
تحقيقاتها  ملــتــابــعــة  بــالــنــفــط،  والــخــاصــة 
«هــذه  أن  مبينًا  النفطية»،  العقود  بــشــأن 
الـــعـــقـــود فــيــهــا لــغــط كــبــيــر وتـــحـــتـــاج الــى 
تدقيق، السيما أن القطاع النفطي أساسي 

في تمويل املوازنة».
وأضــاف، «ما زلنا نطالب بتشكيل لجنة 
عليا على غرار لجنة الكهرباء التي تحقق 
ـــى اآلن،  بــعــقــود الــكــهــربــاء مــنــذ 2003 وال
وهــــي لــجــنــة مــحــوريــة مــهــمــة، ونـــحـــن مع 
تشكيل لجان كهذه، ولكن ما نرجوه هو 
تحقيقها،  نتائج  أو  قــراراتــهــا  تسوف   

ّ
أال

العادل  القصاص  نوقع  أن  لكي نستطيع 
بكل مــن أهــدر املــال الــعــام واستفاد على 
ــة أو عــلــى حساب  حــســاب مــقــدرات الــدول
يعاني من ويالت  املواطن  وبقي  املواطن، 
املفسدين الذين عاثوا في األرض فسادًا». 
ــنــفــط - مع  وتـــابـــع أنــــه «فــــي مـــا يــخــص ال
شديد األسف- شكلت لجنة العام املاضي 
خاصة بهذا امللف، ولكن يبدو أن ظروفا 
ـــم تــســمــح بـــاســـتـــمـــرار عــمــلــهــا»،  عـــديـــدة ل
الــــبــــرملــــان أن تــمــضــي  مـــنـــاشـــدًا رئــــاســــة 
اللجنة التي شكلت العام املاضي بعملها، 
متابعة  فــي  بحقها،  نيابي  أمــر  وإصـــدار 
العقود النفطية التي أجرتها الدولة خالل 
«املــوضــوع  أن  املــاضــيــة، مبينًا  الــســنــوات 
مهم ومحوري، وهو أمر ضروري لكونه 
أســاســيــا فـــي تــمــويــل املــــوازنــــة، ويــنــبــغــى 
أن نــكــون عــلــى بينة بــشــأن عــقــود النفط 
النفط  وزارة  انتهجتها  التي  واالجــــراءات 
العقابي،  وأكــد  املاضية».  السنوات  خالل 
أن «تلك التعاقدات فيها لغط وكالم كثير، 
ونــتــمــنــى أن نقطع هـــذا الــلــغــط مــن خــالل 

سيما  وال  الــبــرملــان،  يشكلها  عليا  لجان 
أن اللجنة التي شكلها البرملان والخاصة 
بعقود النفط تم انتقاء أسمائها، ولكن لم 
يصدر أمر نيابي بها منذ العام املاضي». 
كــمــا طــالــب عــضــو لــجــنــة الــنــفــط والــطــاقــة 
اللجنة  بتفعيل  مــحــمــد،  غــالــب  الــنــيــابــيــة، 
توقفت،  التي  بالنفط  املختصة  البرملانية 
مشيرًا الى أنهم في لجنة الطاقة «يطالبون 
بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بهذا الشأن، 
(قــيــوان)،  بــشــأن  تحقيقية  لجنة  وكــذلــك 
وكذلك بشأن املبالغ الطائلة التي صرفت 
لـــ «الصباح»:  الــوقــود». وقــال محمد  على 
«إن قسمًا من موضوع الكهرباء مرتبط 
بــــوزارة  بــالــنــفــط، والــقــســم اآلخــــر متعلق 
الــحــالــتــني  هناك  الــكــهــربــاء نفسها، وفــي 
بالنفط، وال يوجد  أحــدهــا خــاص  عــقــود 
مــع  لـــلـــعـــقـــود  خـــطـــة  ـــنـــفـــط  ال وزارة  لــــــدى 
لتوليد  الطبيعي  الــغــاز  النــتــاج  الــشــركــات 
الــكــهــربــاء، نعم هــنــاك عــقــود مــع شركات 
الســتــيــراد الـــوقـــود ملــحــطــات الــتــولــيــد منذ 
أكــثــر  عــلــيــهــا  صــــرف  اآلن،  والـــــى   2005
مبلغ ضخم  وهـــو  مــلــيــار دوالر،  مــن 62 
جـــــدا»، مــطــالــبــًا بــتــشــكــيــل لــجــنــة «ملــعــرفــة 
الكبير».  املبلغ  بهذا  وملــاذا  الشراء،  كيفية 
وأضــاف، أن «هذا املبلغ الذي صرف منذ 
2014 تم خالله نصب 20 محطة توليد، 
وهذه املحطات تنتج 14 ميكاواط، والباقي 
5 محطات لم تدخل الخدمة حتى اآلن» ، 
موضحًا أنــه «بشكل علمي فــإن كل ألف 
فــإذا  دوالر،  مليار  الــى  تحتاج  مــيــكــاواط 
منه 10  مليارا، تحذف  مبلغ 62  صــرف 
وعندئذ  مــلــيــارا،   52 تبقى  أي  مــلــيــارات، 
يجب أن يتوفر 52 ألف ميكاواط؟». وتابع 
الــى 25 ألــف ميكاواط  أن «الــعــراق يحتاج 
في ذروة استهالكه، وما أنفق هو ضعف 
إنتاج العراق، ومن املفترض اآلن بحسب 
األرقــــام أن يــصــدر الــعــراق الـــى غــيــره من 
املـــنـــاطـــق»، مــعــربــًا عـــن اســتــغــرابــه مـــن أن 
الخارج وهو  الوقود من  العراق  «يشتري 
مصدر الوقود، إذ إن العراق في املرتبة الـ 
ويملك  الطبيعي،  الغاز  احتياطي  في   10
مــحــطــات كــهــرومــائــيــة ومـــحـــطـــات طــاقــة 

شمسية، وكل هذا وال توجد كهرباء».

تــلــقــى بــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي الــتــابــع 
لــألمــم املــتــحــدة مــســاهــمــة خــاصــة من 
الوكالة  في  اإلنسانية  الــشــؤون  مكتب 
الـــدولـــيـــة، بقيمة  لــلــتــنــمــيــة  األمـــيـــركـــيـــة 
لــدعــم  دوالر،  الـــــف  و250  مـــاليـــني   6
استجابته اإلنسانية لجائحة كورونا.

وذكـــــر الـــبـــرنـــامـــج فـــي بـــيـــان لـــه تلقته 
التمويل سيساعد  هــذا  أن  «الــصــبــاح» 
البرنامج على توسيع نطاق استجابته 
لجائحة كــورونــا، وتــقــديــم املــســاعــدات 
الغذائية ملدة ثالثة أشهر لنحو 80 ألف 

نــازح عراقي، و22 ألف الجئ سوري، 
نتيجة  احتياجاتهم  تزايدت  الذين  من 
لــلــجــائــحــة الــعــاملــيــة.واضــاف الــبــرنــامــج 
ان ازمــة كــورونــا تسببت فــي خسارة 
الــكــثــيــريــن لــوظــائــفــهــم ومــدخــوالتــهــم، 
املقدمة  الجديدة  املساهمة  وستساعد 
من خالل تحويالت نقدية شهرية عبر 
الــهــاتــف املــحــمــول فــي أغــلــب األحــــوال، 
البرنامج على دعم أسر املحتاجني من 
املخيمات،  داخــل  والالجئني  النازحني 
مشيرًا الــى أن االســــواق واملــتــاجــر في 
املــخــيــمــات ال تـــــزال مــفــتــوحــة وتــعــمــل 
حتى يتمكن املستفيدون من استرداد 

املـــواد  وشــــراء  الــنــقــديــة  استحقاقاتهم 
الغذائية التي يحتاجون إليها.

عمل  االغــذيــة  برنامج  ان  البيان  وتابع 
عــلــى تــوســيــع نـــطـــاق مـــســـاعـــداتـــه في 
الى نحو 76 ألف الجئ  العراق لتصل 
االستجابة  إطــار  نازح في  ألــف  و280 

لكورونا.
الذي  النهج  انه كجزء من  البيان  واكــد 
يــتــبــعــه الــبــرنــامــج لــتــوفــيــر املــســاعــدات 
النقدية، يتم تقديم «دفعات غير نقدية» 
جــديــدة فــي املــخــيــمــات فــي محافظات 
ديـــالـــى ونــيــنــوى وصــــالح الـــديـــن، مما 
يتيح للمستفيدين شراء املواد الغذائية 

مباشرة من متاجر املخيم باستخدام 
تتطلب  ال  بطريقة  املحمولة  هواتفهم 
املعامالت  وتقلل  املــبــاشــر»،  «التعامل 
غــــيــــر الــــنــــقــــديــــة مـــــن خــــطــــر اإلصــــابــــة 
بــاملــرض أو انــتــشــاره، بــاإلضــافــة إلــى 
خــارج  الــضــروري  غير  التنقل  تجنب 
برنامج  ممثل  قــال  جانبه  املــخــيــم.مــن 
األغذية العاملي في العراق عبد الرحمن 
ميجاج ان الدعم املقدم لالسر التي لم 
احتياجاتها  تــوفــيــر  عــلــى  قــــادرة  تــعــد 
الــغــذاء، والــتــي تعتمد بشكل أكبر  مــن 
على املساعدات اإلنسانية، كان مكثفًا 

خالل األزمة.

   

أعلنت وزارة التربية أن توزيع البطاقات 
الــســادس  الــخــاصــة بطلبة  االمــتــحــانــيــة 
االعـــــــدادي ســيــتــم عـــن طـــريـــق املـــــدارس 
مديرية  استحصلت  وبينما  حــصــرا، 
الــــكــــرخ االولــــــــى املــــوافــــقــــة عـــلـــى إجـــــراء 
لتكاملها  مــدارســهــا  فـــي  االمــتــحــانــات 
لــوجــســتــيــًا، افــصــحــت مـــديـــريـــة تــربــيــة 
الــــنــــجــــف عـــــن اكـــــمـــــال اســــتــــعــــداداتــــهــــا 

لالمتحانات الوزارية.    
وقال معاون مدير التقويم واالمتحانات 
في الوزارة نعمة حربي بحديث خاص 
ــــصــــبــــاح»: ان مــديــريــتــه  «ال ـــــ ل ــــه  ب ادلـــــــى 
البطاقات  اصــــدار  اجـــــراءات  استكملت 
سيشاركون  الذين  للطلبة  االمتحانية 
في االمتحانات الوزارية للعام الدراسي 
الــحــالــي، مــنــوهــا بـــان تــوزيــع الــبــطــاقــات 
لــلــطــلــبــة، ســيــكــون عـــن طــريــق املــــدارس 
حــصــرا. واضـــاف أن املــديــريــة أصــدرت 
البطاقات الخاصة بالطلبة البالغ عددهم 
410 آالف طالب وطــالــبــة، مــوزعــني بني 
واملحافظات،  لبغداد  االمتحانية  املراكز 
مـــؤكـــدا اتـــمـــام الــــــــوزارة اســتــعــداداتــهــا 
مــن  االول  فــــي  االمــــتــــحــــانــــات  الجــــــــراء 
الجانب  على  التاكيد  مــع  املقبل،  ايــلــول 

االمتحانية  البيئة  في  واالمني  الوقائي 
الــتــي تــوفــرهــا لــلــطــلــبــة داخــــل الــقــاعــات 
االمـــتـــحـــانـــيـــة، مــفــصــحــا عــــن تــشــكــيــل 
لجنة إسناد باملديريات للعناية بنظافة 
املــــراكــــز، وتــهــيــئــة جــمــيــع مــســتــلــزمــات 
واملالكات  للممتحنني  الصحي  الجانب 
الــتــربــويــة.مــن جــانــبــه افـــاد مــديــر تربية 
ــــى الــدكــتــور فـــالح القيسي  الــكــرخ االول
لـ«الصباح»  بــه  ادلــــى  بــتــصــريــح خـــاص 
بـــأن مــديــريــتــه اســتــحــصــلــت املــوافــقــات 
في  الطلبة  امتحانات  الجــراء  الرسمية 
املدارس التابعة لها لتكاملها لوجستيًا 
ولطلب أولياء أمور الطلبة نتيجة لقربها 

الــجــامــعــات الحكومية  مــنــهــم أكــثــر مــن 
واالهلية.

واضــاف انه تمت تهيئة جميع خدمات 
الــعــمــلــيــة االمـــتـــحـــانـــيـــة مــــن الـــكـــهـــربـــاء 
املختلفة واملولدات، مع  التبريد  واجهزة 
تنظيم املقاعد االمتحانية بالشكل الذي 
يراعي قرارات خلية االزمة، كاشفا عن 
مــوزعــة بني  امتحانيًا  مــركــزًا   ٥٢ تهيئة 
ثمانية قواطع، فضال عن تهيئة القاعات 
الــى 10 طــالب في  االمتحانية بواقع 8 
كـــل قـــاعـــة بــرفــقــة مـــراقـــبـــني اثـــنـــني. في 
الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت مــديــريــة تربية 
النجف االشرف أن 26 ألفا و682 طالبا 

وطــالــبــة ســيــشــاركــون فــي االمــتــحــانــات 
الــنــهــائــيــة الـــــوزاريـــــة لــلــصــف الـــســـادس 
اإلعـــدادي واملهني، املقرر اجــراؤهــا في 
املــقــبــل، بحسب  أيــلــول  األول مــن شهر 
ما افاد به مديرها العام الدكتور عادل 

البصيصي.
خاص  بتصريح  البصيصي  واوضـــح 
ادلـــى بــه لـــ»الــصــبــاح» ان الطلبة تــوزعــوا 
بواقع 16 الفا و144 طالبا وطالبة للفرع 
لــلــفــرع  و94  االف  واربــــعــــة  االحـــيـــائـــي، 
للفرع  و644  االف  وخمسة  التطبيقي، 
األدبي، بينما بلغ عدد طلبة املهني 800، 
في  االمــتــحــانــات ستجرى  بــان  منوها 
بقاعات  اغلبها  امتحانيا  مــركــزا   286
جــامــعــة الـــكـــوفـــة، وقــــد اكــمــلــت الــلــجــان 
املــخــتــصــة تـــوزيـــع الـــقـــاعـــات وبــطــاقــات 
دخــــــول الـــطـــلـــبـــة.وبـــني الــبــصــيــصــي أن 
املدني  الدفاع  فرق  مع  مديريته نسقت 
والــحــشــد الــشــعــبــي وبــعــض املــنــظــمــات 
قبل  املــراكــز  وتعقيم  لتعفير  التطوعية 
وبــعــد اجـــراء االمــتــحــان، مشيرا الــى ان 
مديريته اشترت املرشات ووزعتها بني 
قبل  الطالب  لتعقيم  االمتحانية  املراكز 
دخــولــهــم قــاعــة االمــتــحــان، كما جهزت 
اللجان املختصة بـ 1010 مبردات هواء، 
الصحي  التباعد  ستراعي  انها  مؤكدا 
في اماكن الجلوس بما ال يقل عن متر 

ونصف املتر بني طالب وآخر.

ـــجـــانـــبـــان، بــحــســب بــيــان  كـــمـــا بـــحـــث ال
للمكتب االعالمي لرئيس الوزراء، تلقته 
في  الثنائية  الجهود  «سبل  ”الصباح“، 
تــجــاوز اآلثــــار الــصــحــيــة واالقــتــصــاديــة 
ـــتـــحـــديـــات الــتــي  لــجــائــحــة كـــــورونـــــا، وال
الــراهــنــة،  االقــتــصــاديــة  األزمــــة  شكلتها 
لتجاوزها  الثنائية  الجهود  عن   

ً
فضال

العراقي  الشعبني  مصلحة  يــخــدم  بما 
ـــوفـــد  واإليــــــــرانــــــــي». وحــــضــــر الــــلــــقــــاء ال
الـــحـــكـــومـــي الـــعـــراقـــي املــــرافــــق لــرئــيــس 
ــــــــــوزراء،  بــيــنــمــا حــضــر عن  مــجــلــس ال

الجانب اإليراني عدد من أعضاء مجلس 
الـــــشـــــورى اإليـــــرانـــــي.وكـــــانـــــت الـــــزيـــــارة، 
قــد شهدت عقد  يــومــني،  التي استمرت 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  بــني  مباحثات 
مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية 
اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة، حسن روحــانــي، 
أكد فيها الجانبان رغبتهما في تعزيز 
أواصر العالقات االقتصادية والثقافية 
ـــبـــلـــديـــن، وفـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة  بــــني ال
اإلرهاب والتعاون الصحي في مواجهة 
 عـــن الــتــعــاون 

ً
جــائــحــة كـــورونـــا، فــضــال

املــســتــمــر مـــن أجــــل دعــــم أمــــن املــنــطــقــة 
واستقرارها.

املرشد  الــــوزراء  مجلس  رئيس  والتقى 
ــلــثــورة اإلســالمــيــة فـــي إيــــران،  األعـــلـــى ل

السيد علي الخامنئي. 
ــــوفــــدان الـــعـــراقـــي بــرئــاســة  كــمــا عــقــد ال
الــكــاظــمــي، واإليــــرانــــي بــرئــاســة الــنــائــب 
الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة  لــرئــيــس  األول 
اإليرانية، إسحاق جهانغيري، اجتماعًا 
موسعًا تناول تفعيل اتفاقيات التعاون 
ــبــلــديــن، وســبــل تــذلــيــل الــعــقــبــات،  بـــني ال

تعترض  قد  التي  اإلشكاليات  وتــجــاوز 
الــتــعــاون املــشــتــرك. وكــذلــك التقى  سير 
ــــوزراء والــوفــد املــرافــق  رئــيــس مجلس ال
لـــه، رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى اإليـــرانـــي 
الــســيــد مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، وجــرى 
بحث الجهود الثنائية في تجاوز اآلثار 
الصحية واالقتصادية لجائحة كورونا، 
ــــتــــي شــكــلــتــهــا األزمــــــة  ــــتــــحــــديــــات ال وال
 عن الجهود 

ً
االقتصادية الراهنة، فضال

مصلحة  يخدم  بما  لتجاوزها  الثنائية 
الشعبني العراقي واإليراني.

في  العزيز  عبد  بــن  املــلــك سلمان  الــســعــودي  العاهل  أثـــار خبر مشاركة 
 عما إذا كان 

ً
اجتماع مجلس الوزراء من املستشفى الذي يرقد فيه، سؤاال

بامكانه أيضا استقبال ضيفه رئيس الوزراء السيد الكاظمي، وال سيما 
أن لقاء امللك يكون في العادة بروتوكوليًا، بينما اللقاءات على املستويات 
األخــرى، خصوصا األمنية، هي التي تغوص في عمق العالقة وخطوات 

التعاون. 
لــســت مــع التحليل الـــذي ذهـــب الـــى أن ســبــب تــأجــيــل الــجــانــب الــســعــودي 
لــلــزيــارة هــو اشــتــراط قطع الــعــالقــات بــني الــعــراق وايـــران كما تـــردد، فهذا 
السعودي  الجانب  بأن  تفيد  يتناقض مع معلومات شبه مؤكدة،  تحليل 
يسعى هو االخر الى مّد جسور التفاهم مع ايران 
عبر قنوات مقبولة للجانبني، وهذا ما يتوفر في 
حكومة الكاظمي. بعيدًا عن االعــالم الذي ما زال 
يــحــشــد ضـــد إيـــــران، فـــإن الــســعــوديــة تــبــحــث عن 
اليمن، عبر حــوار سياسي  مخرج لها من مــأزق 
ايــران من  مع الجانب الحوثي، وطبيعي أن تكون 
يساعدها في اقناع الحوثيني بالجلوس الى طاولة 
املفاوضات. تبادل الرسائل عبر الوسيط العراقي 
ليس ولــيــد الــيــوم، بــل يــعــود الــى أكــثــر مــن عـــام، إذ 
يقول اإليرانيون إن الجنرال سليماني كان قادمًا 
الـــى الـــعـــراق بــرســالــة جــوابــيــة الـــى الــســعــوديــة ردًا 
على رسالة من األخيرة، عندما قصفت سيارته 
طــائــرات أمــيــركــيــة مــســّيــرة. الــبــعــض يـــرى أن تلك 
الــضــربــة ربـــمـــا اســتــهــدفــت مـــحـــاوالت الــتــواصــل 
الــســعــودي اإليـــرانـــي، فــضــال عــن رغــبــة أميركية 
إسرائيلية بالتخلص من دور سليماني اإلقليمي. 
يستند هؤالء الى معلومات تتحدث عن موقف أميركي بمنع أي تقارب أو 

تفاهم بني الرياض وطهران قبل حصول تفاهم أميركي-إيراني.
هل يستقيم هذا الــرأي مع ما نشهده من حصار أميركي شامل إليران 

في املنطقة؟.
بــرأيــي املــتــواضــع، نــعــم، فــقــنــوات الــتــواصــل- ولــو غير املــبــاشــر- لــم تنقطع 
للظروف  تذبذبًا وفقًا  فاعليتها تشهد  لكن  يومًا بني واشنطن وطهران، 
اإليرانيون  برمتها.  املنطقة  عــن  فضال  العاصمتني،  كــال  فــي  السياسية 
يرفضون االن االعتراف بأن هناك تفاهمات على الطريق مع واشنطن، بل 

يكتفون بالقول إن هناك قنوات اتصال. 
دول إقليمية عديدة ال تريد أي تقارب أميركي- إيراني، خشية تأثيره في 
مكانة هذه الدول ومستوى عالقتها مع الواليات املتحدة، والسعودية كانت 
كذلك، لكنها اليوم تتجه الى اعتماد منهج براغماتي واقعي، ربما حركته 
سياسة االبتزاز األميركي للمملكة من جهة، ووصــول الوضع في اليمن 

الى طريق مسدود وباهظ الكلفة من جهة ثانية.
عراقيا، نحن بحاجة الى وئام مع الجميع، الجار والبعيد، وبني الجميع، ال 
أن نكون ساحة لصراع االخرين, واألفضل من ذلك، أن نكون عامل جمع 

وتوفيق بينهم.
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اشعة  للتفتت حتى تحت  قابلة  فكرية غير  العربي حصى  العقل  في  تتضخم 
جاعلة  باملتحّول،  تؤمن  ال  مة 

ّ
معظ ثوابت  من صناعة  وهــي  الليزرية،  التحديث 

العالقات  ملتغيرات  يكترث  ال  واالوهــــام،  الطالسم  تغطيه  متحجرا  التاريخ  مــن 
الوعي  ان  واملفاهيم، فال يحاور واقعا مغايرا، وال يتكامل مع واقــع مطابق، بل 
العربي يذعن لسلفيته التي يعتبرها مثالية، ويتباهى بالخضوع الى مرجعياته 

النقلية التراثية املقّدسة في دفتر املاضي.
التفكير العربية  الــثــقــافــة االجــتــمــاعــيــة وطــرائــق  الــعــراقــيــة، عــن  الــحــالــة  وال تــشــذ 
لة للموروث التقليدي، لتصبح في العقود األخيرة، من أعجز  الديماغوجية املبجِّ
وبــدأت تقف  الراسخة،  والجذور  التحديث،  اشكاليات  املزاوجة بني  الثقافات في 

على األخيرة، غير منجذبة الى العصر والعوملة.
اليوم تنحصر في البحث االنتقائي في املاضي، وسرديات  املنهجية املسيطرة 
للقوى  السياسية  االهــداف  مع  يتوافق  بما  د 

ّ
املقل املعرفي  واالستنساخ  التاريخ 

ايديولوجيتها  سقة مع 
ّ
املت املسيطرة، وهي في أغلبها توظيف ألحــداث املاضي 

واعتبارها مثالية. أما املتناقضة مع هواها الفكري، فإن املجال مفتوح لتقبيحها، 
الــى معارك عصرية وحــروب على الصنميات  واعتبارها هــزائــم، وقــد أدى ذلــك 

والقبور.
بالنقص  باملاضي،  االنبهارية  السلوكية  تشعر 
الى  يدفعها  ما  العصر،  انجازات  أمــام  واالختالل 
تـــأويـــالت فــكــريــة، وتـــزويـــقـــات بــالغــيــة، وهـــو أمــر 
اشــتــهــر بــه الــعــرب كــأمــة كــــالم، وبــالغــة خطابية 
زعمية، لتنسب التقدم والتطور واالختراعات الى 
نفسها، وتراثها، بواسطة أدوات الخطاب االدعائي 
الذي يستند بكل وعيه الى التاريخ، وال يستطيع 

العيش في الحاضر.
أي فكر اختالقي، يستند الى نرجسية ماضوية، 
وال يمتلك من أدوات القوة سوى املنابر الخطابية، 
وتغليف املاضي، بطالءات عصرية غير راسخة، 
ينهار عــاجــال أو آجـــال، وإن طــال بــه الــوقــت، ألنه 
ــــى أبـــســـط مـــقـــومـــات الـــبـــقـــاء، فـــي الــبــعــد  يــفــتــقــد ال
الــتــحــلــيــلــي، والـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق انـــجـــاز مـــادي 

والتأسيس ألدوات ملموسة في البناء. 
نها من 

ّ
أحد أسباب سيادة الثقافة الغربية، وتمك

عــقــول الــبــشــر، قــدرتــهــا عــلــى األثــــر، ال بالخطاب 
البالغي، واملنابر الوعظية، وإعادة اجترار املاضي، 
لــه، بــل فــي امتالكها أدوات  وإنــتــاج نسخ جــديــدة 
الذي  االمــر  واإلنــتــاج،  البحث واالبتكار  مادية في 

جعلها ضليعة في الغزو الثقافي. 
وألّن الفكر الغربي، متطور في تقنياته، فقد أنتج 
امليديا عوضا عن املنبر، مكتسحا العالم في القدرة على التأثير، بينما رسخت 
الثقافة العربية على االبواق املنبرية التقليدية املعبأة باملاضي، من خالل نرجسية 

محاطة بتفريط معرفي واضح.
امليتافيزيقية،  املفاهيم  وغلبة  املــاضــوي،  الفكر  على سذاجة  مثاالن صــارخــان 
األول: ” الحرب على العراق العام 2003، وكيف واجه العرب آلة الغرب املتطورة 
الضخمة، باستدعاء أدوات تاريخ مضى عليه أكثر من ستة آالف سنة، ليس لها 

من اإلنجاز شيء يذكر في دفتر العصر.
الفكر املتأزم واملوتور، يواجه التحديات على انها مؤامرة مدروسة، وتبدو أنساقه 
بينما  نموذجية،  بأنها  يعتقد  وتاريخية  تــجــارب سلفية  مــن  واحــد  طــالء  على 
شخوص الحاضر هي ذاتها، تكرارا مقيتا للسلف، لهذا يتقهقر الى املاضي الذي 
يجد فيه مالذًا آمنا من الفشل، متذرعًا باملحافظة على اخالق االمة وتاريخها، 

وقيمها ورموزها.
يحتاج الوعي العربي الى تجاوز اذعانيته وسلفيته املثالية، والخروج من كهف 
التقليدية والوعظية الفكرية، وهذا يتطلب تفعيال جديا للوعي النقضي الذي يقوم 
على تبني انساق البحث العلمي ووضع االفكار املوروثة موضع املساءلة، وتطوير 
ادوات معرفة جديدة باالنفتاح على العالم املتقدم، ووضع الشك واملساءلة الدائمة 

ضمن آليات التفكير.
وبواقعية أكثر، علينا االستجابة لعقالنية الحاضر، وتجاوز مكر التاريخ بوصف 
الفيلسوف هيجل، واالنكباب على البحث العلمي البيكوني، لالنعتاق من سيطرة 
املاضي على أفكارنا، ومنطلقاتنا، لتجاوز امليتافيزيقيات، والجدليات املعبأة في 

أجواف الكتب من دون أن تحقق إنجازا حضاريا. 

 }

وقــــال حــمــدان لـــ «الـــصـــبـــاح»: إن «هــنــاك 
العديد من ملفات الفساد أحالتها اللجنة 
لهيئة النزاهة واالدعاء العام، وحتى اآلن 
اتــخــاذ أي إجـــراء بشأنها، منها  لــم يتم 
ملفات تخص وزارات الصناعة والنفط 

والسياحة واآلثار». 
وأضــــــاف، أنــــه « قــــدم - عــلــى املــســتــوى 

الــشــخــصــي، مــنــذ بــدايــة عمله فــي لجنة 
لهيئة   - اآلن  وحــتــى  الــنــيــابــيــة  الـــنـــزاهـــة 
بــشــأن قضايا  قــرابــة 15 ملفًا  الــنــزاهــة 
الــى ثالثة ملفات تخص  فساد، إضافة 
«اللجنة  أن  الـــى  مــشــيــرًا  الــنــقــل»,  وزارة 
النيابية لديها العديد من ملفات الفساد 
الــقــديــمــة مــن الـــــدورات الــســابــقــة، وكثير 

مـــن املـــلـــفـــات هـــي عــمــل الــــنــــواب بشكل 
شخصي، وهناك ملفات للجنة بصورة 
عـــامـــة، تــبــنــتــهــا وشــكــلــت لــجــانــًا فــرعــيــة 

ملتابعتها». 
وتــابــع أنـــه «مـــن ضــمــن مــلــفــات الــفــســاد 
ــتــي تــتــابــعــهــا الــلــجــان الــفــرعــيــة للجنة  ال
ـــنـــزاهـــة؛ مــلــفــات الـــفـــســـاد فـــي جـــوالت  ال

والعقود  الفواتير  وتصديق  التراخيص 
الــنــفــطــيــة وشـــركـــة املـــشـــاريـــع الــنــفــطــيــة، 
وأخرى على مستوى الــوزارات، كوزارة 
النقل والكهرباء، وفي املنافذ الحدودية، 
إضـــافـــة الــــى مــلــفــات فـــســـاد فـــي وزارة 
الدفاع، وتجديد الرخص للهاتف النقال، 
مهم  ورأي  دور  الـــنـــزاهـــة  لــلــجــنــة  وكــــان 
كتبًا  امللفات ووجهت بشأنها  هــذه  في 

رسمية لرئيس الوزراء». 
الــفــســاد  «حجم ملفات  أن  ــــى  ال ولـــفـــت 
ال  النيابية؛  الــنــزاهــة  لجنة  فــي  املتراكمة 
كل  لفتح  اللجنة  إمكانية  مــع  يتناسب 
متوقف  غير  الفساد  املــلــفــات، ألن  هــذه 
امللفات  الـــدورة لكي نعيد فتح  فــي هــذه 
الــلــجــنــة في  الــتــي كــانــت قــد شخصتها 

الدورات السابقة». 
«لجنة  الــنــائــب حــمــدان بتحويل  وطــالــب 
ــنــزاهــة الــنــيــابــيــة الـــى دائـــــرة مـــن دوائـــر  ال
مــجــلــس الــــنــــواب مــــن خـــــالل كــــوادرهــــا 
وأقسامها ملتابعة امللفات في القطاعات 

الحكومية والوزارية».
على «ضرورة  الــلــجــنــة  عــضــو  وشـــــدد 
وضـــع خــطــط لــهــذه الــلــجــنــة مـــن شأنها 
على  لــلــدولــة  الحقيقية  الــعــني  تــكــون  أن 
مستوى جميع الوزارات، بتواجد كوادر 
الـــوزارات  تلك  موظفي  مــن  متخصصة 
مـــن قــانــونــيــني ومــحــاســبــني ومــدقــقــني، 
ستستطيع  االجـــــــــراءات  هــــذه  وبـــتـــوفـــر 
لجنة النزاهة أن تؤدي دورهــا الحقيقي 

بصورة صحيحة».

أكـــد نقيب االطـــبـــاء، عــبــد االمــيــر الــشــمــري، عــدم 
وجــــود ازمــــة حقيقية فـــي تــوفــيــر االوكــســجــني، 
مبينا ان اعــــداد املــصــابــني بــفــيــروس كــورونــا ال 
اقبال  من  استغرابه  مبديا  عالية،  نسبة  تشكل 
بعض األسر  على خزن  اسطوانات االوكسجني 

تحسبا ألي موقف.
لـ{الصباح}:  خــاص  تصريح  فــي  الشمري  وقــال 

« إنـــه وبــســبــب عـــدم وجــــود مــنــظــومــات مــركــزيــة 
الــبــالد بسبب  فــي  املستشفيات  مــن  الكثير  فــي 
اهمالها سنوات طويلة،  بدأ استعمال اسطوانات 
االوكسجني التي غالبا ما تسبب اضرارا بالبنى 
الــتــحــتــيــة لــلــمــشــفــى بــســبــب نــقــلــهــا بــشــكــل غير 
بأن  توفر عربات خاصة، منوها  لعدم  صحيح، 
وجــــود اســـطـــوانـــات االوكــســجــني داخــــل املــنــازل 
املنضب  تركيب  تــم  مــا  اذا  كبيرا  خــطــرا  يشكل 
تيار  بشكل غير صحيح، وبالتالي يكون هناك 

ــدفــع، بــاالضــافــة الـــى املشكالت  عـــال جـــدا عــنــد ال
االخــــــــرى الــــتــــي تــتــطــلــب تــــوخــــي الــــحــــذر لــكــون 

االسطوانة سريعة االنفجار.
واشــــــار الــــى ان نــســبــة نـــقـــاوة االوكـــســـجـــني في 
االســطــوانــة يــجــب ان تــكــون اكــثــر مــن 99 باملئة 
ــتــي  لـــالســـتـــعـــمـــال الــــبــــشــــري، ولــــكــــن املـــشـــكـــلـــة ال
الذي يمأل  تواجهنا ان درجة نقاوة االوكسجني 
من املعامل االهلية اقل من 90 باملئة واستعماله 
غير صحيح، مضيفا «ال توجد ازمة حقيقية في 

توفير االوكسجني، ألن أعداد املصابني بفيروس 
كورونا ال تشكل نسبة عالية، إال أن سوء االدارة 
والتنظيم خلق هــذه االزمـــة، وال سيما أن بعض 
أوكسجني  اسطوانات  عن  بالبحث  تقوم  األســر 

وتخزينها تحسبًا ألي موقف».
املدني،  املجتمع  إحــدى منظمات  ويــرى مسؤول 
يــاســني شــكــري، خـــالل حــديــثــه لـــ»الــصــبــاح»، ان 
أزمة االوكسجني بدأت تتضح معاملها منذ زيادة 
اعــداد مصابي فيروس كورونا، مما دفع تجار 

االزمات الى استغالل حاجة املرضى ورفع سعر 
الى 400 دوالر خالية من  اسطوانة االوكسجني 
جــهــاز االعـــطـــاء ومـــن االوكــســجــني، مــشــيــرا الــى 
اختالف اسعار االسطوانات من مذخر الى اخر 
الصغير  الحجم  بلغ سعر  اذ  االحــجــام،  بحسب 
والــــوســــط لــــدى املــــذاخــــر الــرئــيــســيــة فـــي منطقة 
الف دينار، وسعر  الى 400  السعدون بني 350 
جهاز االعطاء 150 دوالرا، وقد اصبح حكرا عند 

بعض التجار.

تخطط وزارة الزراعة لتصدير الفائض املتحقق من 
املنتجات الزراعية في البالد، بما يسهم في تشجيع 

الفالحني ودعم جهود تنمية القطاع. 
وقـــــال وكـــيـــل الــــــــوزارة مـــهـــدي ســهــر الـــجـــبـــوري في 
تصريح خاص ادلى به لـ{الصباح} ان وزارته تخطط 
لــتــصــديــر فــائــض املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة املــتــحــقــق في 
البالد حاليا، دعمًا وتشجيعًا للفالحني، الى شركات 
ايضا  يسهم  بما  الــزراعــي،  بالتسويق  متخصصة 
تعظيم  االتحادية من خالل  العامة  املوازنة  في دعم 
االقتصادي  التنويع  سياسة  وتطبيق  الدولة  مــوارد 

بدال من االعتماد على ريعية النفط.
ونوه بأنه وبالرغم الى اغراق السوق بالسلع الرديئة 
فضال عن الخزن الزراعية ذات النوعية غير الصالحة 
لالستهالك البشري، والخزن والنقل غير النظاميني، 
ما تسبب بتدمير ممنهج للمنتج املحلي، بيد أن ذلك 
لم يثِن وزارة الزراعة والجهات الساندة من وزارات: 
وهيئة  والصناعة  والتجارة  املائية  واملــوارد  الداخلية 
لدعم وتطوير  الخطط  الــحــدوديــة، عــن وضــع  املنافذ 

الــقــطــاع وإصــــــدار قــــــرارات لــحــمــايــة املــنــتــج املــحــلــي، 
استيراد  منع  عن  املستهلك، فضال  حماية  وقانون 
محاصيل ومنتجات حيوانية ونباتية تجاوز عددها 

الـ 25 لوفرتها محليا. 
واعتبر الجبوري ان جائحة كورونا، انصفت القطاع 
الــعــراق من خــالل سد الحاجة املحلية،  الــزراعــي في 
كما اسهمت ايــضــا فــي تحقيق فــائــض فــي اإلنــتــاج 
الــــزراعــــي مـــن الـــعـــديـــد مـــن املــحــاصــيــل واملــنــتــجــات 
املختلفة املرتبطة به، منوها بأن كل ذلك تسبب في 
على  واملحاصيل  املنتجات  تلك  مــن  الــعــرض  زيـــادة 
الطلب املحلي، مقابل عدم وجود تصنيع لالستفادة 
مــن تــلــك املــنــتــجــات عــلــى الــوجــه االمــثــل، مــا ادى الــى 
ـــحـــاق خــســائــر  خــفــض أســـعـــارهـــا بــشــكــل كــبــيــر وإل

فادحة بالفالحني في عموم البالد.
وحـــــث فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق جــمــيــع شــــركــــات االنـــتـــاج 
والتسويق الزراعي على اتباع أساليب اإلنتاج الحديثة 
والــتــوســع الــعــمــودي وزيـــادة إنتاجية الــدونــم الــواحــد 
اتباع  الى  اضافة  االربــاح،  وتعظيم  التكاليف  لتقليل 
للمنتج  اســواق  فتح  بغية  الحديثة  التسويق  أساليب 

الزراعي العراقي بني األسواق العربية والعاملية.

العطا في  بــغــداد محمد جابر  وافـــاد محافظ 
بــأن املحافظة  «الــصــبــاح»،  بــه  تصريح خــص 
تـــنـــفـــذ خـــطـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــتـــوســـعـــة الـــســـريـــريـــة 
للمستشفيات، لتخصيصها كمواقع للحجر 
الصحي للمصابني بكورونا، منوها بأن هذه 
االبنية  رصــيــد  الـــى  ســتــضــاف  املستشفيات 
مؤهلة  ستكون  لكونها  بالعاصمة  الصحية 
الستقبال املرضى بعد انتهاء االزمة، مشيرا 
ابــنــيــة حكومية غير  لــديــهــا  املــحــافــظــة  الـــى ان 
الطبية  باالجهزة  بالكامل  ومجهزة  مستغلة 
والــصــحــيــة مـــن قــبــل مــتــبــرعــني ستخصص 
لهذا الغرض، والــى جانب ذلــك، فــإن املحافظة 
بــــصــــدد تـــحـــديـــد مــــواقــــع أخـــــــرى بــمــنــطــقــتــي 
الـــنـــهـــروان واملــعــامــل لــتــكــون جـــاهـــزة للحجر 

الــى ان املحافظة وفـــرت منذ  الــصــحــي، الفــتــا 
بدء االزمــة حتى االن  2000 سرير بجانبي 
الكرخ والرصافة للحجر الصحي مع االجهزة 
الكاملة واملالكات الصحية والطبية، مفصحًا 
عن انها خالل الشهرين املقبلني  ستدخل الى 
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املختلفة.
واكد ان املحافظة ناقشت مع خلية االزمة  زج 
الخريجني الجدد من الكليات الطبية والصحية  
مضيفا  لتشغيلها،  املــســتــشــفــيــات  هـــذه  فــي 
املتطوعني  بعض  مــع  بالتنسيق  تسعى  انها 
ودائــرتــي صحة بــغــداد الــكــرخ والــرصــافــة الى 
املتطوعني  واشـــــراك  املــنــزلــي،  الــحــجــر  تفعيل 
في التوعية بشأن آلية التعامل اثناء االصابة 

ــتــجــاء الــى  ـــى االل وبــعــدهــا، داعـــيـــا املــواطــنــني ال
باملرض  االصــابــة  عند  الصحية  املــؤســســات 
لكونها هي التي تقرر إن كانت حالة املصاب 
الــى  الــتــوجــه  أم عليه  املــنــزلــي  الــحــجــر  تتحمل 

املستشفيات.
وعلى الصعيد نفسه اوضح مصدر مسؤول 
بوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة في 
تصريح لـ{الصباح}، ان دائرة صحة الرصافة 
بــعــد ان اطــلــعــت عــلــى مــوقــع شــركــة الــرشــيــد 
العامة للمقاوالت االنشائية لتحويله الى موقع 
خاص بالفحص للمصابني بكورونا، أوعزت 
الــى املــركــز الــوطــنــي لــالســتــشــارات الهندسية 
التابع الى الوزارة بالشروع باعداد املخططات 
وجداول الكميات الخاصة باملشروع خالل مدة 
قياسية نظرا للحاجة املاسة الى هذه املواقع، 
السيما ان مساحته البالغة 2200 متر مربع 
قابلة للتوسع وانشاء مشاريع مماثلة، مؤكدا 
وتهيئته   تأهيله  عملية  ستباشر  الشركة  أن 
وتوفير البنى التحتية حال االنتهاء من إعداد 
املخططات الالزمة من اجل تسليمه الى وزارة 
الــصــحــة، الـــتـــي تــعــمــل بـــدورهـــا عــلــى تــحــديــد 
 عــدد األســـرة وآلــيــة نصب االجــهــزة واملــعــدات 

الطبية.
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افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري أمس االربعاء، 
38 مــشــروعــا فـــي قــضــاء بــعــشــيــقــة، ضــمــن حملة 

االعمار املستمرة في املحافظة. 
وقـــــال الـــجـــبـــوري فـــي تــصــريــح خــــاص ادلـــــى بـــه لـ 
الجهد  مع  وبالتعاون  نينوى  بلديات  إن  «الصباح» 

الهندسي في هيئة السياحة في املحافظة، افتتحت 
38 مشروعا متنوعا، أبرزها سياحية الول مرة في 
قضاء بعشيقة ملا يتمتع به هذا القضاء من مواقع 
جميلة واجواء طبيعية تساعد على السياحة داخل 
الــقــضــاء. واضـــاف أن ابـــرز هــذه املــشــاريــع الــتــي تم 
افتتاحها امس، هو أربعة متنزهات كبيرة في قلب 
العاب لالطفال وللكبار،  بعشيقة تتضمن صاالت 

مع مطاعم وكافيهات، مشيرا الى ان االفتتاح تضمن 
ايضا معامل انتاجية ودوائر حكومية كانت خارج 
الخدمة بسبب تفجيرها من قبل ارهابيي «داعش» 
فـــضـــال عــــن افـــتـــتـــاح خـــمـــس مــــــــدارس ومـــشـــاريـــع 
متخصصة باملاء واملجاري لخدمة سكان القضاء، 
بالكامل  استئنافها  تــم  املــشــاريــع  ان  الـــى   مــشــيــرا 

بعد االفتتاح.
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الــصــحــيــفــة قـــدمـــت تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الـــدفـــاع 
ــــى أنـــهـــا «تــلــخــص املــكــون  األمـــيـــركـــي مــشــيــرة إل
املــتــشــدد تجاه  تــرامــب  إدارة  ملــوقــف  الــعــســكــري 
بــكــني»، الفــتــة إلــى أن إســبــر شــدد على أن بــالده 
ـــى املنطقة  «ســتــواصــل إرســـــال ســفــن حــربــيــة إل
ملـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات الـــصـــني الـــتـــوســـعـــيـــة، وبــيــع 
األسلحة إلى تايوان، التي تطالب بكني بالسيادة 

عليها».
وكان وزير الدفاع األميركي قد أكد خالل مؤتمر 
صــحــفــي عــبــر اإلنـــتـــرنـــت أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
«ستستمر في التواجد في بحر الصني الجنوبي، 
وإرســــــال حـــامـــالت طـــائـــرات إلــــى هـــنـــاك إلجــــراء 

تدريبات، وال يمكن ألحد أن يوقف ذلك».
وشـــدد إســبــر عــلــى «قــضــيــة» حــريــة املــالحــة في 
مياه املنطقة، مشيرا إلى أن بالده تريد «مواجهة 
الـــســـلـــوك الـــقـــهـــري لــلــصــيــنــيــني فـــي بــحــر الــصــني 
الجنوبي، وهذا مستمر منذ سنوات عديدة، نريد 

تأمني مالحة حرة هناك، تعلمون أن 80 باملئة من 
الهادئ  املحيط  منطقة  عبر  تمر  العاملية  التجارة 
الجنوبي،  الــصــني  بحر  والــهــنــدي، وخــاصــة عبر 
ولـــذلـــك نــحــن نــريــد الــتــأكــد مـــن أن هــنــاك مــالحــة 
حرة ومفتوحة ومؤمنة، وإال فان التجارة الدولية 
ستتأثر بشدة. ودعا وزير الدفاع األميركي أيضا 
إلــى ضـــرورة أن يــدافــع شــركــاء بــالده فــي جنوب 
آسيا عن مياههم اإلقليمية، وأن «تحترم الصني 
سيادة دول املنطقة»، وتحدى إسبر الصني بقوله: 
فقد  األميركية،  الطائرات  لحامالت  «بالنسبة  أنه 
جـــرى إرســالــهــا إلـــى بــحــر الــصــني الــجــنــوبــي منذ 
التواجد  فــي  وسنستمر  الثانية،  العاملية  الــحــرب 
ولن يوقفنا أحد، سنستمر في إجراء التدريبات 

هناك».
فــي غضون ذلــك، أعلنت الــصــني، أمــس األربــعــاء، 
قنصليتها  بــإغــالق  أمرتها  املتحدة  الــواليــات  أن 
في مدينة هيوسنت في والية تكساس، في قرار 

وصــفــتــه بــكــني بــأنــه «اســـتـــفـــزاز ســـيـــاســـي»، في 
قنصلية  بإغالق  باملثل  الــرد  الصني  تبحث  حني 

الواليات املتحدة في مدينة ووهان.
الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقــال 
وانغ وين بني للصحفيني: «إن ما يقوم به الجانب 
األمــيــركــي اســتــفــزاز سياسي، ويــقــوم بــه بشكل 

أحادي، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي».
وأضــــــاف أن «الـــصـــني تـــديـــن بـــشـــدة هــــذا الــعــمــل 
بـ»الرد»،  واشنطن  مهددا  املبرر»،  وغير  الفاضح 
األميركية  اإلدارة  قـــرار  وانـــغ ســبــب  يــوضــح  ولـــم 

إغالق القنصلية الصينية في مدينة هيوسنت.
من جانبها، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
هيوسنت  فــي  الصينية  القنصلية  أن  األمــيــركــيــة 
ــثــقــافــيــة األمــيــركــيــة  أغـــلـــقـــت «لـــحـــمـــايـــة املــلــكــيــة ال

ومعلومات األميركيني الخاصة».
وأكـــــــدت املـــتـــحـــدثـــة مـــــورغـــــان أورتــــــاغــــــوس عــلــى 
هــامــش زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 

اتــفــاقــيــة فيينا أن على  إلـــى كــوبــنــهــاغــن: «تــنــص 
دبــلــومــاســيــي الــــدول احـــتـــرام قــوانــني ونــظــم البلد 
املضيف، ومن واجبهم عدم التدخل في الشؤون 
مزيدا  أن تضيف  دون  من  البلد»،  لذلك  الداخلية 

من التفاصيل.
وبحسب عــدة وســائــل إعــالم فــي هيوسنت، فقد 
للحضور  والشرطة  اإلطــفــاء  رجــال  استدعاء  تم 
تقارير  إثــر  القنصلية، على  إلــى  الــثــالثــاء  مــســاء 
تفيد بأنه يجري إحــراق وثائق في باحة املبنى، 
وأعلنت شرطة هيوسنت في تغريدة على «تويتر» 
أنـــه تــمــت مــشــاهــدة دخـــان مــتــصــاعــد، لــكــن قــوات 

األمن «لم يسمح لها بدخول» حرم القنصلية.
وقد  املتحدة،  الواليات  في  5 قنصليات  وللصني 
فتحت قنصلية هيوسنت في والية تكساس في 

1979، وتضم لوائحها 900 ألف صيني.
البلدين  الــقــرار على خلفية توتر بني  هــذا  ويأتي 
عــلــى عـــدة مــســتــويــات، مـــن بــيــنــهــا قـــانـــون األمـــن 

واتهامات  كونغ،  هونغ  في  للجدل  املثير  القومي 
اإلنــســان في منطقة  بالتجسس، ووضــع حقوق 

شينجيانغ شمال غربي البالد.
وتـــبـــادلـــت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة والـــصـــني اتــهــامــات 
مــبــاشــرة بــشــأن املــســؤولــيــة عــن تفشي فيروس 
كورونا الذي اكتشف ألول مرة في مدينة ووهان 
الــصــيــنــيــة، مــمــا فـــاقـــم مـــن تـــوتـــر الـــعـــالقـــات بني 
واشنطن وبكني. وفي وقت سابق من أمس األول 
األميركية صينيني  العدل  وزارة  اتهمت  الثالثاء، 
اثنني باختراق إلكتروني عبر اإلنترنت ملتعاقدين 
فــي مــجــال الــدفــاع وبــاحــثــني فــي مكافحة مرض 

كوفيد19- وشركات أخرى حول العالم.
وقالت السلطات األميركية إن الصينيني لي شياو 
يو، ودونغ جيا تشي، شاركا في حملة للتجسس 
عــبــر اإلنــتــرنــت عــلــى مـــدى عـــدة ســنــوات لسرقة 
تصميمات أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة 

املصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.

ــــاســــة املــــصــــريــــة إنـــه  ــــرئ قــــالــــت ال
ــــتــــوافــــق فـــــي خــــتــــام الــقــمــة  تـــــم ال
أمس  مساء  املصغرة  اإلفريقية 
مــواصــلــة  عـــلـــى  الــــثــــالثــــاء،  األول 
املفاوضات والتركيز حاليا على 
منح األولوية لبلورة اتفاق قانوني 
ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل 
ـــنـــهـــضـــة، وأكـــــــد الـــرئـــيـــس  ســـــد ال
الــفــتــاح السيسي  املــصــري عــبــد 
الصادقة  الــرغــبــة  اســتــمــرار  على 
تــقــدم على  لتحقيق  لـــدى مــصــر 
صعيد القضايا الخالفية، والتي 
تعد جوهرية في أي اتفاق عادل 
ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن 

سد النهضة.
بيان  –بحسب  السيسي  وشــدد 
يتطلب  األمـــر  أن  الــرئــاســة- على 
للتوافق  السياسية  اإلرادة  توافر 
بما  العالقة،  القضايا  تلك  حــول 
يــعــزز فــــرص وجـــهـــود الــتــوصــل 
لــالتــفــاق املــنــشــود، ويـــدعـــم بــنــاء 
الثقة والتعاون لتحقيق املصلحة 
ـــثـــالث  املـــشـــتـــركـــة بـــــني الـــــــــدول ال

(مصر والسودان وإثيوبيا)، وتم 
التوافق أيضا على أن يتم الحقا 
اتــفــاق شامل  بــلــورة  على  العمل 
املشترك  الــتــعــاون  أوجـــه  لجميع 
بــني الـــدول الــثــالث فــي مــا يخص 
استخدام مياه النيل.وكان رئيس 
الـــــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي آبـــــي أحـــمـــد، 
قـــد قــــال: إن «مــصــر والـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا اتــفــقــت عــلــى اســتــمــرار 
املناقشات الفنية حول ملء سد 
النهضة برعاية االتحاد اإلفريقي 
حــتــى الــتــوصــل التــفــاق شــامــل».

وأعــــلــــن وزيــــــر الــــــري الـــســـودانـــي 
ــــدول الــثــالث  يــاســر عــبــاس أن «ال
اتفقت على مواصلة املفاوضات 
لتجاوز نقاط الخالف بشأن سد 
النهضة»، وأوضح أن «القمة عقب 
اســتــمــاعــهــا لــخــطــاب مـــن رئــيــس 
الدورة الحالية لالتحاد اإلفريقي، 
استمعت إلى تقرير من الخبراء 
ـــــــذيـــــــن شــــــــاركــــــــوا فـــــــي جــــولــــة  ال
كمراقبني،  السابقة  املــفــاوضــات 
تـــضـــمـــن الـــــجـــــوانـــــب الـــقـــانـــونـــيـــة 
الــتــفــاوض  عــقــدة  عــلــى  بالتركيز 
(املـــــشـــــاريـــــع املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عــلــى 
الرتباطها  وذلـــك  األزرق)،  النيل 

ـــقـــانـــونـــي». بـــالـــجـــانـــب الـــفـــنـــي وال
األول  أمـــــــس  مـــــســـــاء  وعــــــقــــــدت، 
الـــثـــالثـــاء، بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
إثيوبية  مصرية  سودانية  «قمة 
النهضة  بــشــأن ســـد  مــصــغــرة» 
اإلفــريــقــي، تمت  االتــحــاد  برعاية 
التي  الــتــقــاريــر  مناقشة  خــاللــهــا 
رفعت من قبل وفود الدول الثالث 
األخيرة  املفاوضات  جولة  عقب 
والـــتـــي كــانــت بــرعــايــة الـــســـودان، 
وهـــــــــذه الــــقــــمــــة عــــبــــر «الـــفـــيـــديـــو 
كــونــفــريــنــس» كــانــت بـــدعـــوة من 
الرئيسة  إفــريــقــيــا،  دولــــة جــنــوب 
الــحــالــيــة لــالتــحــاد اإلفــريــقــي.فــي 
الــســيــاق، تــداولــت وســائــل إعــالم 
ومــدونــون، أمــس األربــعــاء، مقطع 
فــيــديــو يــبــدو مـــن الــتــصــويــر أنــه 
من موقع سد النهضة اإلثيوبي، 
يظهر املستوى الذي وصلت إليه 
تــعــبــئــة خــــزان الـــســـد، وتـــم تـــداول 
أديــس  تأكيد  مــع  تزامنا  الفيديو 
أبابا بدء امللء األولي للسد، حيث 
ذكر مكتب رئيس وزراء إثيوبيا 
أبي أحمد، أن بالده أنهت املرحلة 
األولـــــــى مــــن مـــــلء ســــد الــنــهــضــة 

بسبب موسم هطول األمطار.

املحتلة  لفلسطني  الــشــمــالــيــة  الـــحـــدود  تــعــيــش 
املــتــاخــمــة لــجــنــوب لــبــنــان حــالــة اســتــنــفــار بني 
صفوف الجيش اإلسرائيلي املرابط في نقاطه 
املــنــتــشــرة فـــي عـــدة مــنــاطــق هــنــاك فـــي اعــقــاب 
اإلعــالن الرسمي من قبل حزب الله عن مقتل 
أحـــد عــنــاصــره فـــي الـــغـــارة اإلســرائــيــلــيــة الــتــي 
استهدفت محيط مطار دمشق اإلثنني املاضي. 
ذكر   13 اإلسرائيلية  للقناة  السياسي  املعلق 
في تحليل له أمس األربعاء وتابعته «الصباح»، 
أن «الرهان اإلسرائيلي على اإلزمة اإلقتصادية 
في لبنان وأنها ستمنع حزب الله من الرد على 
مقتل أحد عناصره في سوريا؛ هو أمر يجانب 
األزمــة  بتلك  يتأثر  لم  الله  فحزب  املوضوعية، 
وهــو كما هو واضــح قد أعــد العدة الستيعاب 
جميع األزمات»، ويضيف معلق القناة املذكورة 
أن «الوقائع امليدانية التي ملسناها هي ان حزب 
الــلــه سبق لــه أن تــوعــد ونــفــذ وعــيــده وكــانــت له 

عمليات في هذا الصدد».
«اليوم حزب  بقوله:  اإلسرائيلي  املعلق  وشــدد 
(علي  مقتل عنصره  مكان وسبب  حــّدد  الله؛ 
كــامــل محسن املــعــروف بـــجـــواد)، وحـــزب الله 
وأمينه العام حريص على صدقيته وهو قادر 
على تنفيذ ما سبق أن هدد به  السيد حسن 
نصرالله والذي توعد منذ حادثة القنيطرة في 

العام 2015، بأن حزب الله سيرّد على أي اعتداء 
الغارة  فــإّن  ولــذلــك،  عناصره،  يطال  اسرائيلي 
ربما ستكون سببًا  دمشق  على  اإلسرائيلية 
لرد متوقع للحزب في العمق اإلسرائيلي».في 
هذا السياق، رصدت «الصباح»، حركة طيران 
بــيــروت صباح  لبنانية فــي ســمــاء  ملــروحــيــات 
أمــــس األربــــعــــاء، بــيــنــمــا تــفــيــد إشــــــارات تبثها 
وسائل إعالم إسرائيلية بترقب إسرائيلي لرد 
متوقع من حزب الله. وكانت غارات إسرائيلية، 
استهدفت مساء اإلثنني املاضي، مواقع لقوات 

تــتــمــركــز فــيــهــا قــــوات ســوريــة وأخــــرى مــوالــيــة 
لها في العاصمة السورية دمشق، حيث دوت 
الدفاعات  مع تصدي  تزامنًا  عنيفة  انفجارات 

الجوية السورية لعدد من تلك الصواريخ. 
وذكــــرت مــصــادر أن الـــغـــارات اإلســرائــيــلــيــة تم 
طــالــت منطقة  األولــــى  دفــعــتــني،  عــلــى  تنفيذها 
الــكــســوة، بينما انــطــلــقــت املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الغارات من الجوالن املحتل، واستهدفت مناطق 
جنوب دمشق، هذا وأصدر حزب الله بيانًا أكد 

فيه مقتل أحد عناصره في تلك الغارات. 

نــقــلــت صــحــيــفــة «زمـــــــــان» عــن 
الحكومة  فــي  مطلعة  مــصــادر 
التركية أنه تم االنتهاء من إعداد 
خــطــة عــســكــريــة ودبــلــومــاســيــة 
ـــبـــرملـــان  لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع قــــــــرار ال
املــــصــــري بــــارســــال قــــــوات إلـــى 
ليبيا، وذكرت الصحيفة التركية 

عــلــى لـــســـان هــــذه املــــصــــادر أن 
أنــــقــــرة «تـــــراقـــــب تـــبـــعـــات قــــرار 
الـــبـــرملـــان املـــصـــري عـــن كــثــب».
كما نقلت عن املصادر التركية 
أن أنــقــرة «مــســتــعــدة لــلــرد على 
لــه  قواتها  تتعرض  أي هــجــوم 
ليبيا مهما كان  فــي  املــتــواجــدة 
الـــطـــرف الـــــذي قــــام بــالــهــجــوم»، 
وشـــــــددت هـــــذه املــــصــــادر عــلــى 

أنــــه إذا أرســـلـــت «مـــصـــر قـــوات 
تركيا  فــإن  ليبيا  إلــى  عسكرية 
ـــــزيـــــادة قـــواتـــهـــا  ـــديـــهـــا خـــطـــة ل ل
املوجودة  العسكرية  ومعداتها 
ـــلـــوقـــوف فــــي وجـــه  فــــي لــيــبــيــا ل
القوات املصرية».وكان املتحدث 
إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم 
قــالــن قــد أكـــد مــؤخــرا أن بــالده 
التوتر  تصعيد  فــي  تــرغــب  «ال 

إال  ليبيا»،  في  ومواجهة مصر 
أنه شدد في الوقت نفسه على 
دعم حكومة الوفاق الوطني في 
طــرابــلــس، وقــــال قــالــن فـــي هــذا 
الشأن: «عند النظر إلى املشهد 
الــعــام هـــذا، يتضح عـــدم وجــود 
نــيــة لــديــنــا بــمــواجــهــة مــصــر أو 
فــرنــســا أو أي بــلــد آخــــر هــنــاك 

(في ليبيا)».
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أثبتت دراســة حديثة أطلقتها وزارة التخطيط 
ارتــفــاع أسعار  بالتعاون مع عــدة جهات، عــدم 
املــــــواد الــغــذائــيــة بــحــســب الــنــســب الـــتـــي كــانــت 
االقــتــصــاديــة، في  متوقعة، مــع عــودة األنشطة 
الــشــامــل أدى إلى  حــني أكـــدت أن إلــغــاء الحظر 
تــقــلــيــص تـــراجـــع دخــــول الــعــامــلــني فـــي الــقــطــاع 

الخاص. 
يأتي هذا في وقت أوضح فيه خبير اقتصادي 
أن نــتــائــج الــــدراســــة ومــــا أثــبــتــتــه جــــاء بفضل 

إجراءات وخطوات الحكومة العاجلة.
أثــر  "تــقــويــم  دراســــة  التخطيط  وزارة  وأطــلــقــت 
جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الــفــقــر والــهــشــاشــة في 
البنك  بالتعاون مع خبراء  ُأعــدت  التي  الــعــراق" 
الــيــونــســيــف، وفــريــق مــبــادرة  الــدولــي ومنظمة 
أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية فضال عن 
مستشار من صندوق األمم املتحدة للسكان 

ومختصني من وزارة التخطيط.

سيناريوهات محتملة
لــفــيــروس  املحتملة  اآلثــــار  الـــدراســـة  ووصــفــت 
الــفــرد العراقي فــي جوانب  كــورونــا على رفــاه 
الــــدخــــل املـــتـــأتـــي مــــن مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل، ومـــن 
املــــصــــادر األخــــــــرى، فـــضـــال عــــن آثــــارهــــا فــي 
االستهالك األسري، وانخفاض أسعار النفط.

وأشارت إلى أنه وبعد مرور أربعة أشهر أظهر 
ألسعار  القياسية  (األرقــــام  التضخم  مــؤشــر 
املستهلك) أن أسعار املواد الغذائية لم ترتفع إال 
بنسبة 6 % فقط، كما أن إلغاء الحظر الشامل 
فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة قــلــص احــتــمــاالت تــراجــع 
دخول العاملني في القطاع الخاص؛ ولذلك فإن 
الــســيــنــاريــو املــرتــبــط بــارتــفــاع بسيط جـــدا في 
في  االقتصادية  األنشطة  وممارسة  األسعار، 
السيناريو  هــو  عالية  بــدرجــة  الــخــاص  القطاع 

املحتمل. 
وبموجب هذا السيناريو تلفت الدراسة النظر 
الى احتمال زيادة عدد الفقراء بـ (2.7) مليون 
نسمة إضافة للعدد املتوقع قبل أزمة كورونا 
 6.9 عددهم  البالغ  االقتصادي  األداء  وتــراجــع 
مليون نسمة، مع تراجع سيناريو ارتفاع عدد 
الفقراء بخمسة ماليني في بداية أزمة كورونا 
الغذائية من  املــواد  ارتــفــاع أسعار  بسبب عــدم 
جانب، وعودة األنشطة االقتصادية الى حدٍّ ما 

من جانب آخر.
وأكــدت وزارة التخطيط حرصها على متابعة 
املعيشي  للوضع  املختلفة  االحتماالت  دراســة 
واالقــتــصــادي فــي البلد فــي ضــوء مستجدات 

الواقع الصحي واالقتصادي واملالي.
لـــوحـــظ أن أكـــثـــر مـــن 50 % مـــن األســـر  وقــــد 
الـــفـــقـــيـــرة حـــديـــثـــًا (بـــعـــد األزمــــــــة) لــــم تـــكـــن قــد 
تعرضت لصدمات سابقًا، أو أنها تعافت منها 
الفقراء  الدراسة خصائص  تمامًا. وشخصت 
الــضــوء على  بــمــا يسمح فــي تسليط  الــجــدد، 

إمكانية دعم هذه الشرائح بأولويات مناسبة.

صياغة سياسات جديدة
وفــي جانب آخــر مــن الــدراســة، أجــرت تحليًال 
الفقر  أزاء  الــســكــان  هــشــاشــة  ملــظــاهــر  معمقًا 
وظــروف  والصحة  التعليم  في  األبــعــاد  متعدد 
الــســكــان  املــعــيــشــة، وقــــد ظــهــر أن 15 % مـــن 
يعانون حاليا مــن حــاالت حــرمــان شديد في 
تلك االبــعــاد، ويقع العبء األكبر في ذلــك على 

األطفال، السيما في جانب التعليم. 
وشــــخــــصــــت الــــــــدراســــــــة مــــــا تــــعــــانــــيــــه بــعــض 
ــبــنــى الــتــحــتــيــة  املـــحـــافـــظـــات مـــن ضـــعـــٍف فـــي ال
يـــتـــرك آثــــــاره الــســلــبــيــة فـــي صــعــوبــة مــواجــهــة 
املــزدوجــة من فقر مــادي وهشاشة  التحديات 
األبعاد، السيما في  الفقر متعدد  أزاء مظاهر 
عدد من املحافظات الجنوبية (املثنى، ميسان، 
كــركــوك)، وفي  (نــيــنــوى،  قـــار) والشمالية  ذي 
الــدراســة وتحليالتها،  أفــرزتــه نتائج  ضــوء ما 
تضمن الجزء األخير منها صياغة سياسات 
والى  استجابة سريعة  الــى  والحاجة  تتناسب 
ومن  والــحــرمــان،  الفقر  الحــتــواء  ستراتيجية 

تلك السياسات دعــم األســـر مــاديــًا مــن خالل 
التحويالت االجتماعية للتغلب على الصدمات 
لــلــشــرائــح األكـــثـــر فـــقـــرًا وهـــشـــاشـــة، وتــعــزيــز 
سياسات  وتبني  العمل،  ســوق  الــى  وصولهم 
البشري  املــال  رأس  في  االستثمار  على  تقوم 
ــــخــــروج مـــن خـــانـــة الـــفـــقـــر. ويــقــتــضــي ذلــك  وال
تخصيصاتها،  بزيادة  الحماية  نطاق  توسيع 
الــتــحــويــالت النقدية  وتــنــســيــق تــكــامــل بــرامــج 
الحماية  إطــار شبكة  الجهات في  من مختلف 
االزدواجية  برامجها من  االجتماعية وتحرير 

واالرتباك.

حماية املهن ودعم املشاريع
ـــــــدراســـــــة فــــــي جـــــانـــــب آخـــــــر مــن  وأشــــــــــــارت ال
ســيــاســاتــهــا املـــقـــتـــرحـــة الـــــى الــــحــــّد مــــن تــبــنــي 
ســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــكـــّيـــف الــســلــبــيــة ملــواجــهــة 
للفقراء يقود  املــادي  الوضع  كــورونــا، فتراجع 
نوعيته،  تــراجــع  أو  الطعام  وجــبــات  تقليل  الــى 
مـــمـــا قــــد يــضــعــف مــــن مــنــاعــتــهــم. وفـــــي هـــذا 
الــصــدد أشـــارت الــدراســة الــى إمكانية اإلفـــادة 
البنك   من تقديم معونات نقدية مشروطة من 

الدولي. 
الدراسة  أخــرى في  وأولــت سياسات مقترحة 
ــتــعــافــي  جـــانـــب االســـتـــجـــابـــة االقـــتـــصـــاديـــة وال
اهــتــمــامــًا خـــاصـــًا، الســيــمــا فـــي حــمــايــة املــهــن 
ودعـــم املــشــاريــع الصغيرة واملــتــوســطــة، ودعــم 
القطاع غير املنتظم في ظروف  املشتغلني في 

العاطلني منهم من  دعــم  يتطلب  قــد  مــا  هشة، 
خالل دعم مالي مؤقت ودعم وتعزيز البرامج 
التدريبية، إذ يجب أن تنصب الجهود لتفعيل 
الــقــطــاع  فـــي  للمشتغلني  تــقــاعــدي  نــظــام  بــنــاء 

الخاص.
وأكــــــدت الــــدراســــة إتـــاحـــة واســـعـــة لـــــرأس املـــال 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص والـــحـــث عــلــى تــقــديــم بــرامــج 
شـــراكـــة فــعــالــة بـــني جـــهـــات الـــعـــرض والــطــلــب، 
االقتصاد  نحو  التحول  ذلك تشجيع  ويتطلب 
الــرقــمــي وتــحــســني بـــرامـــج الـــدفـــع االلــكــتــرونــي 

لضمان تسهيل التكامل املالي.
االقتصادية  التطورات  مالحقة  أن  وأوضــحــت 
واالجتماعية في ضوء ما يستجد من ظروف 
من  البلد  يعيشها  التي  األزمــة  بثنائية  ترتبط 
النفط،  أسعار  انخفاض  نتيجة  مالية  ضائقة 
ومن تفشي وباء كورونا، تقتضي االستمرار 
للتقليل  املــحــتــمــلــة  الــســيــنــاريــوهــات  بــمــقــارنــة 
مــن آثـــار هــذه األزمـــة على شريحة الــفــقــراء أو 
الفقر،  في  الــوقــوع  ملخاطر  املعرضني  السكان 
واملعلومات وإجــراء  البيانات  توفير  من خالل 

مسوح نوعية لهذا الغرض.

ة تقليل اآلثار السلبيَّ
املالي  بالشأن  املختص  أكــد  ذلــك،  فــي غضون 
ثامر العزاوي لـ "الصباح"، أن ما جاء في نتائج 
الدراسة يعود إلى إجراءات وخطوات الحكومة 

العاجلة.
بــالــكــبــرى  تــوصــف  "دوًال  إن  الــــعــــزاوي:  وقــــال 
فـــي اقــتــصــاديــاتــهــا، عــانــت مـــن أزمــــة كــورونــا 
لديها؛  البطالة  نسبة  وازدادت  وانعكاساتها، 
لذلك فما جــاء في هــذه الــدراســة واقــعــي، ويعد 
جيدًا، ال سيما أن العراق يعد من البلدان ذات 

االقتصاد األحادي".
وأشـــار إلــى أنَّ "انــخــفــاض النفط الــحــاد خالل 
األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، وفـــــرض الــحــظــر الــصــحــي 
الـــتـــام بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا، أثـــرا 
أن  إال  الــعــراقــي،  االقــتــصــاد  بشكل كبير على 
إجــراءات الحكومة، ومنها املحافظة على ضخ 
األمـــوال عــن طريق صــرف الــرواتــب للموظفني 
واملتقاعدين وشبكة الحماية وغيرها، أدى الى 

تقليل اآلثار السلبية بشكل مقبول".
الحكومة في تنويع  الــعــزاوي بخطوات  وأشــاد 
اإليـــــــــــرادات، خـــاصـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــنــافــذ 
واستحصال الضرائب وغيرها من اإلجراءات، 
معربا عن تفاؤله بانتهاء األزمة مع نهاية العام 
او مطلع العام املقبل، مع استمرار ارتفاع أسعار 
النفط، ونجاح تطبيق الحكومة لبرنامجها في 

الجانب االقتصادي".

تـــذهـــب االقــــتــــصــــادات الــعــاملــيــة جــمــيــعــهــا صــوب 
تــحــقــيــق تـــكـــامـــل اقـــتـــصـــادي ملــجــمــل الــعــمــلــيــات 
االستيرادية، ولتحقيق الهدف من هذه العملية، ال 
بد من تخصيص رؤوس أموال لهذه االستيرادات 

وذهابها باالتجاه الصحيح.
الحاجة إلى االستيراد تنبع من أهداف عدة، منها 
استهالكية ملواد اولية او أجزاء تكميلية لصناعات 
البلد املستورد  لدى  أن تكون  بد  محلية، وهنا ال 
معلومات دقيقة عن الشركات التي سيتم التعامل 
معها وفق عقود أو صفقات تجارية، وبذلك يكون 
مــحــور العملية االســتــيــراديــة فــي تــلــك الــبــالد هو 

امللحق التجاري ضمن هيكلية السفارة.
تـــتـــمـــثـــل مـــهـــمـــة املـــلـــحـــقـــيـــة 
بـــــالـــــوقـــــوف عــــلــــى حـــقـــائـــق 
الــــشــــركــــات الــــتــــي يــتــعــامــل 
مــــعــــهــــا الـــــبـــــلـــــد، مــــــن حــيــث 
وجودة  التصنيعية  قدرتها 
املعتمدة  والتقانات  اإلنــتــاج 
املطابقة  النتائج، ومــدى  في 
ـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات الــــعــــاملــــيــــة  ل
وأقـــيـــامـــهـــا وهـــــل تــتــنــاســب 
إنها  االفــتــراضــي،  وعمرها 
جملة من املهمات التي تقع 
على عاتق امللحقية التجارية 
إلتمام العملية؛ وذلك لحماية 
األســــــــواق املــحــلــيــة وأمــــــوال 
الــــبــــلــــد مـــــن الــــضــــيــــاع عــبــر 
وأقيام  التتناسب  صفقات 
البلد  يتطلع  التي  املنتجات 

الستيرادها.
 فــمــن غــيــر املــعــقــول أن يتم 
استيراد منتجات وبضائع 
دون  مــــن  الـــعـــالـــم  دول  مــــن 
أن يــكــون املــلــحــق الــتــجــاري 
ـــك، بـــل ال بد  عــلــى عــلــم بـــذل
للعمل  األخضر  الضوء  منح  إليه مهمة  توكل  أن 
االستيرادي بعد إتمام مهامه التي ذكرت، ويحمل 
بد  وال  البلد،  باقتصاد  تتعلق  كونها  املسؤولية 
امللحقيات  أداء  في  دور  الوطني  للحس  يكون  أن 
ــــــذي يــخــدم  ـــبـــحـــث عــــن األفــــضــــل ال  الـــتـــجـــاريـــة وال
تجارية  ملحقيات  نخلق  أن  بــد  ال  بــلــده.بــدورنــا 
على درجة عالية من األداء، وتدرك املهام الوطنية 
املوكلة إليها، وال بد أن يكون هناك تقييم واقعي 
لعملها خالل الفترات املاضية وكيف كان أداؤها، 
ــتــعــامــالت  ـــبـــلـــدان الـــتـــي شـــهـــدت ال الســـيـــمـــا فــــي ال
 الـــتـــجـــاريـــة مــعــهــا بــعــض املـــشـــاكـــل فـــي أكـــثـــر من 

مفصل. 
على  تــجــاريــة  ملحقيات  لدينا  تــكــون  أن  مطلوب 
درجة عالية من املسؤولية وتكون الجهة الوحيدة 
التي تمنح الضوء األخضر للعمليات االستيرادية 
 وتتحمل املسؤولية، وتستند في أدائها الى الجدوى

 االقتصادي.

لكنها ظلت داخل نطاق تداول ضيق سجلته 
الفائتة وسط مخاوف  الثالثة  األسابيع  في 
مـــن أن تـــــؤدي إجـــــــراءات عــــزل عــــام جــديــدة 

لخروج تعافي الطلب عن مساره. 
الــى ذلــك أدى اتفاق قــادة االتحاد االوروبــي، 
فضال عــن تــجــارب لــقــاح جــديــدة لـــ (كوفيد 
ــــيــــورو ألعــلــى  ال قــيــمــة  ارتــــفــــاع  الـــــى   ،(19 -
مستوياته منذ مطلع آذار، للصعود بنسبة 
0.2 بالمئة مقابل الدوالر إلى 1.1470 دوالر، 

وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من آذار.
وأبـــــــرم االتــــحــــاد األوروبـــــــــي اتـــفـــاقـــا بــشــأن 
خــطــة حــوافــز ضخمة إلنــعــاش اقــتــصــاداتــه 
كــورونــا، بعد  تــضــررت بفعل جائحة  الــتــي 
أيام،  استمرت خمسة  مــداوالت ومناقشات 
قـــادة دول االتـــحـــاد األوروبــــي  اجــتــمــع فيها 
البالغ عددهم، 27 دولة، لبحث خطة التعافي 
المالي، وإجــراءات اإلغــالق االقتصادي التي 
فــرضــتــهــا دول االتـــحـــاد لــلــحــد مــن انــتــشــار 

الفيروس.
من جهة أخرى، ارتفعت العقود اآلجلة لخام 
بــرنــت 21 ســنــتــا أي نــحــو 0.5 بــالــمــئــة إلــى 
خام  كسب  بينما  للبرميل،  دوالرا   43.49
غرب تكساس الوسيط األميركي 11 سنتا 

إلى 40.62 دوالرا.
الخامين في نطاق  وتحركت أسعار إغــالق 
دوالريــن منذ بداية الشهر الحالي، إذ تلقت 
األسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن 
لقاح للفيروس مع مسارعة منتجي العقاقير 
والمؤسسات الطبية إليجاد سبيل لمواجهة 

أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن.
لسوق  الهشة  الطبيعة  مــن  محللون  وحـــذر 

النفط ما يثير مخاوف بأن الطلب القوي من 
الصين قد يجف في األشهر المقبلة.

ــــك، عــــززت نــتــائــج مــشــجــعــة مـــن عــدة  الــــى ذل
المعنويات   (19  – (كــوفــيــد  لــلــقــاح  تــجــارب 
الــعــمــالت المرتبطة  األوســــع نــطــاقــا، وكــذلــك 

بالسلع األولية.
وقال محللون: اليمكن دفع اليورو للصعود 
أكــثــر، بــعــد اتــفــاق االتــحــاد االوروبـــــي، إذ تم 

بالفعل تحديد قيمة المنح وكذلك القروض.
واستقر مؤشر الدوالر مقابل سلة العمالت 
وسجل 95.813 في أحدث تداول، الى جانب 

ارتفاع العمالت المرتبطة بالسلع األولية.
وربــــح الـــــدوالر األســـتـــرالـــي 0.5 بــالــمــئــة إلــى 
0.7049 دوالر أميركي، وهو أعلى مستوى 
مــنــذ الــعــاشــر مــن حـــزيـــران بــعــدمــا لــم يقدم 
المفاجآت  من  القليل  المركزي سوى  البنك 

الماضي.   الشهر  في  اجتماعه  في محضر 
وأفاد الجنيه االسترليني أيضا من التحسن 
واسع النطاق في معنويات المخاطرة، إذ زاد 
أعلى  وهــو  دوالر،   1.2716 إلــى  بالمئة   0.4
مــســتــوى مــنــذ 11 حـــزيـــران، إذ صــعــد 0.3 

بالمئة مقابل اليورو إلى 90.16 بنسا.
وســــاد الـــهـــدوء بــقــيــة األســـــواق حــيــث جــرى 
تداول معظم العمالت في نطاقات محدودة.

2.10 1.83

اللبنانية  "بــنــتــا"  فـــازت شــركــة 
لـــصـــنـــاعـــة األدويـــــــــــة بــصــفــقــة 
االســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى مــصــنــع 
"فــــامــــار" لــــألدويــــة فـــي مــديــنــة 
قرار  بموجب  الفرنسية  ليون 
صـــــدر االثـــنـــيـــن عــــن مــحــكــمــة 
 أن 

ً
بـــاريـــس الـــتـــجـــاريـــة، عــلــمــا

الــمــصــنــع هـــو الــمــنــتــج الــوحــيــد 
ــــدواء مــكــّون من  فــي فــرنــســا ل
طت 

ّ
مادة "كلوروكين" التي سل

عليها األضواء في ظل تفشي 
جائحة (كوفيد – 19). 

وأوضــــحــــت "بـــنـــتـــا" فـــي بــيــان 
ـــــه فـــــي بـــــاريـــــس أنـــهـــا  أصـــــدرت
تــعــتــزم اســتــثــمــار 42 مــلــيــون 
ســنــة  ــــــــى  إل اآلن  مــــــن  يــــــــــورو 
الفرنسي،  المصنع  2026 في 
مــوظــفــا  عـــلـــى 115  واإلبـــــقـــــاء 
كــذلــك  نــحــو 250.  مـــن أصــــل 
تــنــوي الــشــركــة تــوظــيــف نحو 
الــمــنــطــقــة  مـــن   

ً
270 شــخــصــا

الــتــي يــقــع فــيــهــا الــمــصــنــع في 
 غـــــضـــــون الــــــســــــنــــــوات الـــســـت

 المقبلة. 
ونــقــل بــيــان أصــدرتــه الشركة 
في بيروت عن رئيس مجلس 
إدارتها برنار تنوري قوله: إنَّ 
"مشروع بنتا فارما يرمي إلى 
إعادة تعزيز حضور (فامار) 
في فرنسا وأوروبا من خالل 
ـــــــة في  تــعــزيــز صــنــاعــة األدوي

فرنسا".
وأكـــــد أن "بـــنـــتـــا" تــســعــى إلــى 
"تـــــطـــــويـــــر" مـــصـــنـــع "فـــــامـــــار" 
و"تـــوســـيـــع إنـــتـــاجـــه وإضـــافـــة 
أنــــــــــــــواع مـــــــن األدويــــــــــــــــة الــــتــــي 
تــصــنــعــهــا فــــي مــعــامــلــهــا فــي 
األسواق  إلى  لبنان، إليصالها 

العالمية".
وتـــــنـــــتـــــج "بـــــنـــــتـــــا" عـــــــــــددا مـــن 

 
ً
األدويـــــــــــة بـــيـــنـــهـــا خـــصـــوصـــا

أدويــــة لــلــســرطــان إضــافــة إلــى 
تـــجـــهـــيـــزات طـــبـــيـــة، وتــشــمــل 
ـــــــة، بــحــســب  أعـــمـــالـــهـــا 40 دول

موقعها اإللكتروني. 
وأكـــــــــدت "بــــنــــتــــا" فـــــي بــيــانــهــا 
على  االســـتـــحـــواذ  أن صــفــقــة 
"فــــامــــار"  تـــنـــدرج "مــــن ضمن 
خطتها اإلستراتيجية للتوسع 
أن  تــــنــــوري  ورأى  عـــالـــمـــيـــا". 
هـــذا االســتــحــواذ "يــفــتــح آفــاقــا 
ــلــصــنــاعــة الـــدوائـــيـــة  عــالــمــيــة ل
الــلــبــنــانــيــة و يـــوفـــر لــلــشــركــة 
قـــــــــــدرات تـــصـــنـــيـــعـــيـــة كـــبـــيـــرة 
ويــتــيــح لــهــا الــتــوســع ووصـــول 
أســواق عالمية  إلــى   منتجاتها 

جديدة". 
ويـــقـــع مــصــنــع "فــــــامــــــار"  فــي 
مــنــطــقــة ســــــان جـــيـــنـــي الفــــال 
ضمن القطاع الجغرافي لمدينة 
ليون، وهو مملوك من صندوق 
االســـتـــثـــمـــار األمـــيـــركـــي "كــيــو 
كيو آر"، ووضع قيد التصفية 
القضائية في حزيران 2019. 
وأشارت "بنتا" في بيانها إلى 
أكبر  "هـــو  "فـــامـــار"  أن مصنع 
تــجــمــع صــنــاعــي فـــي فــرنــســا 
ــمــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة  خــــــارج ال
ـــرة 

ّ
ــــاريــــس"، مـــذك لــلــعــاصــمــة ب

بـــأنـــه تـــابـــع لـــشـــركـــة "فــــامــــار" 
الــيــونــانــيــة لـــألدويـــة وهـــو أحــد 
مــصــانــعــهــا اإلثـــنـــي عــشــر في 
الــعــالــم. وأفــــادت بـــــأنــه "يتكون 
مساحتها  مــبــانــي  تسعة  مــن 
مربع  متر  ألــف   55 اإلجمالية 
ألـــف متر  عــلــى مــســاحــة 160 
مربع. ويتولى تصنيع عشرات 
الدموية  القلب واألوعــيــة  أدويــة 
ومضادات  والسكري  والجلد 
الفطريات والمضادات الحيوية 
وسواها، وفق عقود مع كبرى 

الشركات العالمية".
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املــاضــي، أن لقاحا ضد  أيــار  الثالث من  الرئيس دونــالــد ترامب في  حني أعلن 
العالم عن  تــســاءل  الحالي،  الــعــام  نهاية  كــورونــا سيكون متاحا قبل  فــيــروس 
إعـــالم كان  الــلــقــاح، فــي ظــل  الفقيرة على مثل هــذا  الــبــلــدان  إمكانية حــصــول 
يتحدث عن عالم موحد ضد الجائحة، فجاء تصريح الرئيس األميركي في 20 
آيار "أن بالده تدرس إمكانية توفير اللقاح مجانا"، ليجيب عن هذا التساؤل، 
املعالجة، وزاد في فكرة  الحدث وجدية  أجــواء متفائلة بشأن صدقية  ويخلق 
"أن الفيروس وّحد العالم" ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة "غريفيكس" 
بلدان  فــي  مجانا  اللقاح  ســتــوزع  الشركة  "أن  نــيــوز  ســكــاي  لوكالة  األميركية 
وتواصلت  األميركية.  الحكومة  قبل  مــن  عليه  املوافقة  تمت  حــال  فــي  أخـــرى، 
الــســارة بشأن وقــوف العالم فــي خندق واحــد ضــد الجائحة، بعد أن  األخــبــار 
البريطانية "أسترا  طورت جامعة أكسفورد لقاحا آخر، لتعلن شركة األدويــة 
ملياري جرعة من هذا  أنها مستعدة النتاج  الثامن من حزيران  زينيكا" في 

اللقاح، وأنها ستغرق العالم به قبل آب، فور حصولها على الضوء األخضر".
الــى الضوء األخــضــر، فيما  وهنا نضع مجموعة من الخطوط تحت اإلشـــارة 
أعــلــنــت الــصــني فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــنــه عــن نجاح 
الــتــجــارب الــســريــريــة األولــــى والــثــانــيــة ألول لــقــاح ضد 
أعلنت روسيا  ومــؤخــرا  ووهـــان،  فــي معهد  الفيروس 
لكورونا  مضاد  للقاح  السريرية  التجارب  نجاح  عن 
هــذا،  كــل  "سيتشينوف".  جامعة  فــي  متطوعني  على 
لــم يــدع مــجــاال للشك بـــروح األنــســنــة الــعــابــرة لــألعــراق 
الجهات  والقوميات، خصوصا وأن كل جهة من هذه 
كــانــت تــقــول إن الــلــقــاح ســيــكــون مــتــاحــا لــكــل ســكــان 
العالم، وهذا ما دعا إليه مدير منظمة الصحة العاملية 
فــي حــزيــران املــاضــي. بمعنى أن مــا قيل بهذا الشأن 
يدور في دائرة التضامن، والتعاون، واملؤازرة ملواجهة 
العالم وعلى  بتداعياتها على  ألقت  التي  الجائحة  هذه 
حركة الحياة واالقتصاد، وأدخلت املجتمعات واألفراد 
فـــي حــالــة مـــن الـــيـــأس والــتــخــبــط تــحــت تــأثــيــر وســائــل 
اإلعــــالم. إال أن مــا أثــيــر مــؤخــرا مــن قبل وكــالــة األمــن 
اإللكترونية البريطانية، بشأن محاولة قرصنة أسرار 
تعمل  وكــنــديــة،  وأمــيــركــيــة  بريطانية  بحثية  منظمات 
املخابرات  تابعة ألجهزة  الفيروس، من قبل جهات  لقاح ضد هذا  إنتاج  على 
الروسية يؤكد بما ال يقبل الشك أننا وقعنا تحت تأثير التسويق اإلعالمي في 
تصوراتنا، فمن الواضح أن ثمة سرًا يتعدى مسألة البعد اإلنساني - في البحث 
الربحية- ال بل يتعدى ما يتعلق بحقوق  اللقاح أو حتى احتكاره بدوافع  عن 
املخابرات  اتهمت  أن  فقد سبق  عامليا،  بها  املعمول  التجارية  والعالمة  امللكية 
ذلك  فــي  بما  أجنبية  املــاضــي جهات مخابراتية  آيــار  مــن  األول  فــي  األميركية 
بأبحاث  املتعلقة  العمل  أســرار  قرصنة  بمحاوالت  الصيني  الشيوعي  الحزب 
أمنية بريطانية إنها الحظت أنشطة  الفيروس، فيما قالت مصادر  لقاح ضد 
مشابهة في هذا السياق. وعودا على ما أوردناه عن شركة "أسترا زينيكا" أنها 
ستغرق العالم باللقاح فور حصولها على الضوء األخضر، مع الترويج لفكرة 
بشأن صدقية  العالم،  يخالط  الشك  بــات  عالية،  كلف  ظــل  فــي  املجاني  اللقاح 
املعالجة وتوظيفها باتجاه دوافع صناعة الجائحة، بعد أن بات األمر واضحا 
مع تصاعد الحرب السيبرانية ذات الصلة بالبعد الستراتيجي لعالقة هذا اللقاح 
تكون عالقة  وهنا  الهيمنة،  الكبرى، ومحاوالت  الــدول  بني  الصراع  بمستقبل 
اللقاح بشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة G5 هي األقرب منطقيا لتفسير 
التسابق املحموم على أسرار لقاح يراد له أن يكون في جسد كل إنسان يقع 

في نطاق ترددات الهيمنة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

شــغــلــت فـــكـــرة الــــتــــوازن بـــني ازديـــــاد 
الغذائية  املــواد  عــدد السكان وزيـــادة 
تفكير واهتمام الكثير من املفكرين 
والـــعـــلـــمـــاء مـــنـــذ قــــــرون عـــــــّدة، وكــــان 
االهــتــمــام مــنــصــّبــًا مــن أجـــل تــجــاوز 
أية أزمة غذائية قد تواجه املجتمعات 
طيح بأمنها الغذائي، الشيء الذي 

ُ
وت

يــؤدي إلــى الفقر واملــجــاعــة، ومــن ثم 
اتــســاع ظــاهــرة خــط الفقر ومــا دون 

خط الفقر.
من أشهر الذين درسوا فكرة التوازن، 
 ،(1834  –  1766) "مالثوس"  ر 

ّ
نظ

ُ
امل

إذ وضـــــع نـــظـــريـــة ُعــــرفــــت بــاســمــه: 
املالثوسية، كما نشر كتابًا  النظرية 
بعنوان: مقاالت حول السكان، عالج 
فــيــه طــروحــاتــه الــنــظــريــة، الــتــي غالبًا 
وحتى  تشاؤمية،  بأنها  توصف  ما 
 

ّ
رجــعــيــة. ورغـــم هـــذا الــتــوصــيــف، إال
وتأثيرها  مــداهــا  أخـــذت  نظريته  أن 
فـــي الــفــكــر االجــتــمــاعــي والــســكــانــي 
عشر،  التاسع  الــقــرن  فــي  السائدين 
آخرين،  علماء  على  ـــرت 

ّ
أث أنها  كما 

بــعــضــًا  بــــــأنَّ  (دارون)  يـــعـــتـــرف  إذ 
مــن أفــكــاره عــن االخــتــيــار الطبيعي 
 والـــــبـــــقـــــاء لــــألصــــلــــح مـــقـــتـــبـــســـة مــن 

مالثوس.
تــــنــــّص نـــظـــريـــة مــــالــــثــــوس عـــلـــى أنَّ 
ــــــبــــــشــــــري يـــتـــضـــاعـــف  ـــــجـــــنـــــس ال ال
باستمرار تبعًا ملتوالية هندسية، في 
حني تكون زيادة املواد الغذائية وفَق 
متوالية عددية، وبذلك يكون مالثوس 

قــد اخــتــار األنـــمـــوذج الــريــاضــي في 
ــلــتــوضــيــح، فـــإنَّ  تــحــلــيــالتــه هـــــذه. ول
 ، أ  الشكل:  تأخذ  الهندسية  املتوالية 
بينما  ـــخ،  ال  ... أ   16 ، أ   8  ، أ   4  ، أ   2
أ   آخر: 

ً
العددية شكال املتوالية  تأخذ 

، أ1+ ، أ + 2 ، أ + 3 ، أ + 4 ...الـــخ. 
عــلــى   ( أ   ) قـــيـــمـــة  تــــكــــون  وعـــنـــدمـــا 

املتوالية  فـــإنَّ   (  5  ) الــفــرض  سبيل 
السكان  ل زيــادة 

ّ
مث

ُ
ت التي  الهندسية 

...الــخ   80  ،40  ،20  ،10  ،5 ستكون: 
العددية  املتوالية  في حني ستكون   ،
ــل زيـــــادة املـــــواد الــغــذائــيــة : 

ّ
ــمــث

ُ
الــتــي ت

ومــن مالحظة  الـــخ.   ...9  ،8  ،7  ،6  ،5
الــنــتــيــجــة ســنــجــد الــفــرق الــكــبــيــر في 
 تـــحـــوالت االعــــــداد نــحــو الـــزيـــادة في 

املتواليتني.
من  الكثير  مالثوس  نظرية  واجــهــت 
املداخالت االعتراضية في حينه، من 
 – السكان  زيــادة  في  املبالغة  بينها: 
زيــادة  أنَّ  املعارضني  أثبت بعض  إذ 
الــســكــان وفــــَق مــتــوالــيــة هــنــدســيــة ال 
 في قارة أميركا الشمالية، 

ّ
يصح أال

لترا 
َ
إنك مثل  الـــدول  بعض  شّجعت 

عــلــى تــشــريــع قـــانـــون الــفــقــر والــــردع 
االجــتــمــاعــي الــــذي امـــتـــاز بــالــقــســوة، 
ــــــــــزواج فــي  تـــشـــريـــع قـــــانـــــون مـــنـــع ال
واضحة  عدم وضع ضوابط  أملانيا، 
التعادل  نقطة  إلــى  الــوصــول  لكيفية 
بـــني زيــــــادة الـــســـكـــان وزيـــــــادة املــــواد 
الغذائية سوى إشارات مثل الكوارث 
الــطــبــيــعــيــة واألوبــــئــــة املـــعـــديـــة وعـــدم 
الــــزواج وعـــدم االنــغــمــار فــي التفسخ 
ـــص الــفــقــراء 

ّ
األخــــالقــــي، كـــيـــَف ُيـــخـــل

اعتقد  أن  بــعــد  الــفــقــر؟  مــن  أنفسهم 
مــالــثــوس بــأنــهــم هــم وحــدهــم الــذيــن 
يستطيعون أن يتخلصوا من الفقر 
الـــهـــبـــات  عـــلـــى  االعــــتــــمــــاد   مــــن دون 

والصدقات.

الــتــي واجهتها  ورغـــم االعــتــراضــات 
 أنــهــا أســهــمــت فــي حل 

ّ
الــنــظــريــة، إال

لترا بداية الثورة 
َ
مشكلة الفقر في انك

العمال  نــقــابــات  أنَّ  الــصــنــاعــيــة، كــمــا 
وتــشــريــعــاتــهــم الــصــنــاعــيــة اعــتــمــدت 
على طروحاته الفكرية، ويضاف إلى 
ذلك، االنتباه إلى فكرة تحديد النسل 

في بعض املجتمعات.
الـــــحـــــديـــــث  الـــــعـــــصـــــر  فــــــــي  واآلن، 
حــيــث الــــواقــــع املــتــغــّيــر بــاســتــمــرار، 
هــــــل تــــصــــح مــــتــــوالــــيــــات مـــالـــثـــوس 
ـــعـــمـــلـــي بــــعــــد هــــذا  فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــق ال
 الـــتـــطـــّور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــهــــائــــل؟..، 
إنَّ الجواب يقتضي اعتماد األساليب 
النمو  مــن:  لكل  الدقيقة  اإلحصائية 
 الــســكــانــي وكــمــيــة املـــــوارد الــغــذائــيــة. 
وهــنــا تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن تــطــّور 
املستمرة  واإلحـــصـــاءات  الـــدراســـات 
التي حصلت في املجتمعات املتقدمة 
 بـــعـــد اتــــخــــاذ اإلجــــــــــــراءات الـــفـــاعـــلـــة، 
ــنــمــو الــســكــانــي ال  ــــى أنَّ ال تــشــيــر إل
يـــخـــضـــع إلـــــــى مــــتــــوالــــيــــة هــنــدســيــة 
)، وإنـــــمـــــا يــخــضــع 

ً
(الـــــصـــــني مــــــثــــــاال

قاس بنسبة مئوية، وكذلك 
ُ
لزيادات ت

زيــــــادة أو نــقــصــان املــــــواد الــغــذائــيــة 
لــلــقــيــاس بــنــســبــة مئوية  يــخــضــعــان 
مالثوس  نظرية  فضيلة  لكنَّ  أيضًا. 
تكمن في أنها أشارت مبكرًا لثنائية 
زيـــــــادة الـــســـكـــان واملــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
 وتـــركـــت املــعــالــجــات لـــتـــطـــّور الــوعــي 

املجتمعي. 

« }

ــــكــــالم عــــن الـــخـــطـــط الــحــكــومــيــة  كــــل ال
لإلنقاذ تعلن وفاة هذه الجمهورية بدال 
أشبه بطائرة  اليوم  لبنان  إنقاذها.  من 
فـــي الـــجـــو تــعــطــلــت مــحــركــاتــهــا، فيما 
تتقاذفها العواصف اإلقليمية واملطبات 
الجوية للصراعات الكبرى على املنطقة. 
وبينما الركاب يعتريهم الخوف والقلق 
ينتظرهم،  الـــذي  املــشــؤوم  املصير  مــن 
والــربــان يقف حائرا  القيادة  فــإن طقم 
مــتــخــبــطــا، يــجــرب ويــخــطــئ، ذلــــك أنــهــا 
املرة األولى التي يقود فيها طائرة. ومع 
كل خطأ جديد يزيد األضــرار ويتسع 
أمــرا حتميا.  االرتــطــام  الخطر ويصير 
التخفيف من  األمــل األخير فيبقى  أما 
حــدتــه قــــدر املــســتــطــاع حــتــى ال يــكــون 

كارثيا.
السياسية  املــنــظــومــة  كـــل  فـــي األصـــــل، 
أربعني  منذ  الــبــالد  أدارت  التي  واملــالــيــة 
ــــعــــرف حــــجــــم الـــعـــلـــل  عــــامــــا ونـــــيـــــف، ت
واملــصــائــب الــتــي تــعــانــي منها الــطــائــرة 
بالقيادة  لــه  الطيار ال شــأن  أن  وتـــدرك 
في ظل هذه األنواء. لكنها أصرت على 
السياسة  عــالــم  فــي  مجهولني  اخــتــيــار 
حكومة  إنها  املستحيلة،  املهمة  لتولي 
مــوظــفــني او مــســتــشــاريــن اليــعــرفــون 
ـــة، ال يــحــتــرمــون  ـــدول شــيــئــا عـــن عــمــل ال
قـــــراراتـــــهـــــم، يـــبـــدلـــونـــهـــا كـــمـــا يـــبـــدلـــون 
أحــزاب  األوامـــر من  يتلقون  مالبسهم. 
الحكومة  هـــذه  مــن  تــريــد  الــتــي  السلطة 
أمرين: التحايل على الجمهور املنتفض 
الشعبية  انتفاضته  مطلب  لبت  بأنها 
بــحــكــومــة تــكــنــوقــراط، لــكــن ال لـــون وال 
طعم لها وال استقاللية قرار، وترفع عن 
نفسها مسؤولية االنهيار الكبير الذي 
تسببت به على أمل العودة لإلنقاذ في 

ظروف أفضل. 
مــنــذ تــأســيــس الــكــيــان لــم يــعــرف لبنان 
الوضع  أســوأ من  اللبنانيون ماهو  وال 
وال  العامليتني،  الحربني  فــي  ال  الــراهــن، 
بــعــد الــنــكــبــة وال فـــي الـــحـــروب األهــلــيــة 
بني اللبنانيني، وال في حروب اآلخرين 
رافــقــهــا  ــلــبــنــانــيــة ومـــــا  ال عـــلـــى األرض 
مــــن احـــــتـــــالالت وغــــــــــزوات. مــــا يــجــري 

اقتصادية  او  مالية  أزمـــة  مــجــرد  ليس 
أزمــــة  هــــو  او ســـيـــاســـيـــة،  مــعــيــشــيــة  او 
الداخلي  فيها  يتداخل  شاملة  بنيوية 
مــــع الـــخـــارجـــي ويــتــشــبــكــان لــيــشــكــال 
المثيل  والــخــطــورة  التعقيد  مــن  متاهة 
لــهــا. مــلــيــارات الـــــدوالرات الــتــي أودعــهــا 
الــــنــــاس فــــي املــــصــــارف كــجــنــى الــعــمــر 
او  التقاعد  معاشات  او  املغتربات  فــي 
االدخــــارات، طــارت وال أحــد يعرف أين 
غـــطـــت، طـــوابـــيـــر الــعــاطــلــني عـــن الــعــمــل 
الــقــوى  ازدادت حــتــى تــجــاوزت نــصــف 
الـــعـــامـــلـــة، املـــؤســـســـات تــقــفــل أبـــوابـــهـــا 
الــــواحــــدة تــلــو األخـــــــرى، أســـعـــار املــــواد 
الغذائية باتت خيالية مقارنة باألجور، 
الـــحـــد األدنـــــــى بـــــات يــــعــــادل الــخــمــســني 
دوالرا شهريا. كل الرخاء والرفاه واملتع 
رت 

ّ
أبدية تبخ أنها  اللبنانيون  التي ظن 

في أيام قليلة، وتساوى الغني والفقير 
في اليأس واإلحباط والخيبة واالنتظار 
على أبــواب املصارف واملتاجر في بلد 
االقــتــصــاد الــحــر والــســريــة املــصــرفــيــة، 
 واملــــتــــبــــاهــــي غـــــــــرورا بــــأنــــه ســـويـــســـرا 

الشرق. 
األمور  بزمام  املمسكة  الفعلية  السلطة 
تــواصــل مــنــاوراتــهــا كــي تــوهــم الــنــاس 
لكنها  األزمـــة،  إلدارة  شيئا  تفعل  أنها 
كلما خطت خطوة انتجت أزمة جديدة، 
تنتقل من قطاع آلخر إلنتاج أزمة فيه 
دة أزمـــات ولــيــس في 

ّ
حتى صـــارت وال

جعبتها حــلــول لــشــيء. فــي لــبــنــان كل 
قطاع اقتصادي أزمة، واألزمات في كل 

القلة  عــدا  ما  الناس  مكان وتشمل كل 
القليلة، والتي تملك من املال ما يمنحها 
حــريــة الـــتـــصـــّرف. مـــع هــــؤالء ســيــعــود 
املنهوب، لكن ليس ألصحابه، بل  املــال 
لتجديد حياة الطبقة السياسية واملالية 
املــتــحــالــفــة مــعــهــا ولــتــوســيــع حصتها 
من االقتصاد عبر شراء أمالك الناس 
بأسعار رخيصة، وشراء أمالك الدولة 
البلد  باملجان، وشــراء  العامة  واألمــالك 
بعد السيطرة عليه. ليست املواجهة بني 
فريق السلطة والفريق اآلخر: املواجهة 

الفعلية بني كل هؤالء وكل الناس.
الــســلــطــة نــفــســهــا تـــحـــاول الـــهـــروب من 
أزمة  افتعال ساحة  األزمـــة، عبر  أصــل 
ــــه بـــمـــقـــدورهـــم أن  أخـــــرى يــعــتــقــدون أن
يلعبوا فيها ببراعة. وهي ساحة تحويل 
الــتــفــصــيــلــيــة  الـــعـــنـــاويـــن  األزمـــــــات ذات 
الــخــاصــة إلـــى كــونــهــا مــــواد صــراعــات 
مرتبطة بتوازنات خارجية عامة. بهذه 
الطريقة وحدها يستطيع الواحد منهم 
انــتــصــارًا عــلــى اآلخــــر، وأن  أن يسجل 
يؤجج عنصر االنقسام بني اللبنانيني، 
االقتتال – مــن  الــخــوف  لتغدو مشكلة 
أي األمن- أقوى من أية مشكلة أخرى، 
كتحسني الوضع االقتصادي والحؤول 
دون االنــهــيــار الـــتـــام. وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
يجري إلهاء املواطن عن واقعه. واإللهاء 
قد يكون أفضل وسيلة لتجهيل الناس 
عـــن واقـــعـــهـــم ومــــا هـــم مــقــبــلــون عــلــيــه، 
وتــحــويــل جــل هــمــهــم أال يــجــوعــوا وأال 
يفرط البلد بني أيديهم، أي معادلة األمن 

مقابل الطعام!
ومــــــع إصـــــــــرار الـــحـــكـــومـــة واألحـــــــــزاب 
ــهــا عــلــى رفــض  والـــتـــكـــتـــالت الـــداعـــمـــة ل
اإلصالحات الضرورية املطلوبة محليا 
ودولــيــا يصير االنــهــيــار واقــعــا المفر 
مـــنـــه، ومــــا يـــزيـــد مـــن تــطــلــع الــلــبــنــانــيــني 
الــــــى خــــــــارٍج يــخــلــصــهــم مــــن "مـــافـــيـــا" 
الحكم. علما أن معاناتنا هي دائما في 
خصومنا  لنهزم  بالخارج  استغاثتنا 
في الداخل. لكن ملاذا نتهّرب من تحمل 
الداخلية  مشاكلنا  هــل  مسؤولياتنا؟ 
املستمرة دائما هي مسؤولية الخارج؟ 
هــــل صــحــيــح أن الـــــثـــــورات والــــحــــروب 
واألحــــــداث الــتــي وقــعــت فــي لــبــنــان هي 
دائما من صنع اآلخرين على أرضنا؟

إن معظم اللبنانيني ينشدون ويتمنون 
دولــــة مــركــزيــة واحـــــدة تــديــر شــؤونــهــم 
وأمــــنــــهــــم واســـــتـــــقـــــرارهـــــم وحـــيـــاتـــهـــم 
ويتسامح  يتفهم  وبعضنا  وأعمالهم، 
تتعاطى  مــقــاومــة عسكرية  مــع وجـــود 
بـــــشـــــؤون اقـــلـــيـــمـــيـــة، عـــلـــى قـــــاعـــــدة أن 
وجــــود املــقــاومــة لــيــس مــفــروضــا على 
إنما هو بمحض موافقتهم  اللبنانيني، 
ــن عـــنـــدمـــا تــصــيــر  وتـــســـامـــحـــهـــم، لـــكـ
تصبح  والــهــدر  للفساد  غطاًء  املقاومة 
شــكــال مـــن أشـــكـــال املــيــلــيــشــيــات غير 

املقبولة.
وعــلــى رغـــم مــن قــتــامــة الــصــورة يبقى 
األمــل مــوجــودا، عبر إقامة دولــة مدنية 
برؤية شاملة على املستوى السياسي 
واالقــــتــــصــــادي واالجــــتــــمــــاعــــي، تــكــون 
بدايته تنفيذ اإلصالحات القادرة على 
انعاش االقتصاد واستقاللية القضاء، 
الخارجي، عربيًا  التدخل  وإبعاد شبح 
(تــركــيــًا  أم إســـالمـــيـــًا  غـــربـــيـــًا  أم  كـــــان 

وإيرانيًا).
هل هذا ممكن؟ 

البحث عن صيغة جديدة،  من  مفر  ال 
ـــكـــن كــــــان مـــــن األجـــــــــدى أن يــفــعــلــهــا  ل
انتظار  بـــدل  الـــبـــارد"  "عــلــى  اللبنانيون 
ــلــبــنــان حــالــيــًا،  خـــــارج ال يــقــيــم وزنـــــًا ل
والخشية أن يصل الترياق متأخرا بعد 

فوات األوان وخراب البصرة.

الزاخرة  الشعبية  منطقتي  إفطاري في سوق  أتناول  تقريبا  كعادتي كل صباح 
تشبعه  بــرغــم  املحببة  وتلقائيته  البسيطة  بــداللــتــه  االجــتــمــاعــي  الــجــمــال  بمناظر 
باألسى والقهر في أغلب تصاويره امللتقطة هنا وهناك، ومن نماذج شتى ال تشيح 
وجهها عنك حتى تلفحك بنار مخبوءة منذ سنوات بل عقود، وربما قرون ناخرة 
جسد األمة عبر ذات األدوات التي تهلك اإلنسان وتشيع الفساد وتهدم املؤسسات، 
لم تالمس أول لقمة جدار البلعوم حتى استوقفني مشهد صّعب مهمة االستمراء 
عندي، إذ إنَّ امرأة ضعيفة البدن كبيرة السن خارطية الشكل معصوفة األحوال 
رثة الثياب مجلجلة املنظر، ما إْن عبرت بجادة السوق حتى جثت بحثا عن شيء 
ما في األزبال واالنقاض ومخلفات اليوم السابق، لم أكمل لقمتي املستعصية حتى 
ذهبت أسالها عما تبحث فبكت ودعت قبل اإلجابة، فأعطيتها بعض تفاليس من 
جيبي الخاوي لعلها تغادر املكان وتشتري خبزًا او أي شيء آخر يسد رمقها، 
وربــمــا هــنــاك أفــــواٌه فــاغــرة تــنــتــظــرهــا، عـــدت الـــى اللقمة 
الثانية حتى صبح علي بالخير جارنا الذي عرفته وأهله 
من سنوات طويلة كانوا فيها من الناس البسطاء خيري 
االنتماء والفعل لم أره لوقت طويل عرفت أنه تطوع بسلك 
الشرطة منذ عقود فعزمته على قدح شاي سفري في 
مقوماتنا  أبسط  من  التي حرمتنا  كورونا  ظل جائحة 
االجتماعية املعتادة، جلس قبالتي وقد هّدت األيام حيله 
وبّدلت شكله، فسألته أين صفى بك الدهر؟، تلك املقولة 
اخــوان  وربما  حالهم  عن  تعّبر  التي  الشهيرة  العراقية 
يــصــارعــون مــشــاق يومهم  الـــعـــرب وهـــم  مـــن  محنتهم 
ومتاعب زمانهم في ظل طوابير أجندات ال تنتهي فقال: 
التقاعد بعد 45 سنة خدمة في سلك  (امشي بمعاملة 
او مــؤاخــذة تسجل طــوال  الــشــرطــة مــن دون أي عقوبة 
إذ ما  بــه عيالي،  لــي شــراء بيت أسكن  لــم تتح  خدمتي 
زلت مستأجرا عند مالك رؤوس األموال، إذ لم تستطع 
الثورات والتبدالت إزاحة سلطانهم عن صدورنا بعد أْن 
أدنى  بال  قائمًا  والحمام"  الطاس  "نفس  مفهوم  ترسخ 
تغيير، علما أن راتبي التقاعدي لن يتعدى الستمئة ألف دينار بأحسن األحوال..)، 
رت الرئيس الذي 

ّ
بينما ارتشفت الشاي أصّبر نفسي على مشاهد مأساة األمة تذك

م مئات املاليني سنويا.. 
ّ
خدم ستة أشهر فقط وما زال منذ سبعة عشر عاما يتسل

بما يعادل رواتب آالف املوظفني الذين ظلوا بال سكن وال مستقبل بعد كل سنوات 
الطويلة الشريفة املغّمسة بالحرب والحصار والتهجير والقتل واملقابر  خدمتهم 
القديم  الــعــراق  ضيم  وأنـــواع  والــوعــيــد  والتهديد  والطائفية  والــزنــزانــات  الجماعية 
النزيه.. حتى  الشرطي  أكملت تسجيل بعض مالحظات جارنا  إن  ما  والجديد.. 
العقلي ملن ال يهضم منظره وشكله  القوى حّد املس  سمعت شخصا بدا منهك 
وملبسه وطريقة كالمه.. لدرجة انزعج منه اآلخرون جراء قسوة نقده للحكومات 
املتعاقبة.. فسألته عما فيه فقال: (أنا معوق بانفجار سابق لم أحصل من تبعاته 
على شيء وعمري تعدى الستني عاما، قضيت أغلبها في خدمة عسكرية وحروب 
طويلة... ولدي أخوان أعدما أيام ضيم الثمانينات.. فمنحت راتب رعاية اجتماعية 
مئة وخمسني ألف دينار فقط.. وبعد اللتي واللتيا أكملت معاملة أخوي الشهيدين 
الذين قّسمت رواتبهم على الورثة، فوقعت لي مئة ألف دينار شهريا حصة مقررة 
وفقا لقانون املؤسسة.. لكني فوجئت بقطع راتب الرعاية تحت حجة ال يجوز أن 
م راتبني.. وفقا لإلصالحات املالية الجديدة التي لجأت لها الحكومة على إثر 

ّ
اتسل

الحروب  يختلف ضحاياها عن ضحايا  يبدو ال  ما  التي على  كــورونــا  تداعيات 
والفساد والسلطات السابقة.... دكتاتورية كانت ام ديمقراطية.
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ـــــى  إل اآلن  نـــــحـــــتـــــاج  رّبـــــــمـــــــا 
وترميمها  الــذاكــرة  اســتــعــادة 
مــــع "الــــرســــائــــل" الــشــخــصــيــة 
استرجاعا  بوصفها  العتيقة 
ــلــصــوت الــخــفــي  افـــتـــراضـــيـــًا ل
الـــصـــادر مـــن أعـــمـــاق املــرســل 

إلى أذن املستلم. 
الـــــصـــــوت إشـــــــــــارات تـــتـــراكـــم 
وتـــتـــكـــاثـــف حــــــول الـــكـــلـــمـــات 
هالة شفيفة  وكأنها  املكتوبة 
تساعد هذا املتلقي أو املستلم 
 بمخيلته 

ّ
في تجسيد ما ينط

ك 
ّ
يف لحظة حضورها، وكأنه 

شـــــفـــــرات مــطــلــســمــة تــعــتــمــد 
عــلــى مــواقــف دالـــة ملرجعيات 
تستند  واجــتــمــاعــيــة  ثــقــافــيــة 
بــــرمــــتــــهــــا إلــــــــى مــــــا يــخــضــع 
ـــــذات، واالقـــتـــراب  لــفــهــم هـــذه ال
 مـــنـــهـــا بـــقـــصـــديـــة هــيــمــنــتــهــا 

عليه. 
تابعة  القصدية  تصير  وهنا 
هــذا  أّن   

ّ
إال اآلخــــر،  ذات  لفهم 

الــجــمــيــع  الـــفـــهـــم ال يـــمـــتـــلـــكـــه 
بــاملــعــنــى الــحــقــيــقــي، ومـــن ثــّم 
فالفهم رهني بهذه املرجعيات 
الـــتـــي تــكــتــســح حــيــاتــنــا على 
الكلمات  ــدهــا 

ّ
تــول طــاقــة  شكل 

الصوت  تحمل  التي  املكتوبة 
الــخــفــي، أظـــن أنــنــي اآلن أفكر 
ليس  الشخصية  بــالــرســائــل 
بــــكــــونــــهــــا مــــــن املــــــاضــــــي أو 
الــــحــــاضــــر، بــــل فــــي الـــصـــوت 
الخفي الذي تصوره الفلسفة 
الــذي يصدح  العالم  (بــصــدى 

في الرأس).
ــــخــــفــــي  طـــــــاقـــــــة الـــــــــصـــــــــوت ال
تـــتـــبـــع نـــهـــجـــًا ثـــقـــافـــيـــًا آخــــر 
ـــطـــرح عبر 

ُ
ُيــعــنــى بــــالــــذات، وت

الــــكــــتــــابــــة، وكــــأنــــهــــا مـــحـــاولـــة 
لــــالســــتــــمــــاع إلـــــــى األصــــــــوات 
الـــخـــفـــيـــة لــــآلخــــريــــن.. وبـــذلـــك 
ــــد الـــرســـائـــل الــشــخــصــيــة 

ّ
ــــول

ُ
ت

شـــعـــورا بــأنــهــا أفـــكـــار ســريــة 
بني  العالقة  بالضرورة  تهدم 
صــمــت املـــرســـل وصـــوتـــه، إذ 
أن هذا الهدم يحقق للتأمالت 
الــعــابــرة قــيــمــتــهــا كــاإلعــجــاب 
وغير  واالنزعاج  واالشمئزاز 
ــــــــك، مـــــن خـــــــالل تـــحـــريـــض  ذل
الـــــشـــــخـــــص لــــلــــكــــشــــف عـــمـــا 

بداخل أعماقه.

 تـــســـتـــوقـــفـــنـــي هــــنــــا عــــبــــارة 
ــلــمــؤلــف واملـــوســـيـــقـــي جـــون  ل
الصمت  أن  يعتقد  (ملــن  كيج 
طـــــرش:  أو  ســـــكـــــون  مـــــجـــــرد 
أتـــــشـــــك بــــــوجــــــود الـــصـــمـــت؟ 
حـــســـنـــًا ِاذهـــــــــــب إلـــــــى غـــرفـــة 
سك، 

ّ
مفرغة، وأنصت إلى تنف

العصبي،  وإلــى توتر جهازك 
هــــذا هـــو الــصــمــت، إنــــه مــلــيء 

بالضجيج).. 
لقد رفعت هذه املقولة الغطاء 
عن الصمت كضرورة لكشف 
دقة،  أكثر  وبصورٍة  الصوت، 
فـــــإن الــــرســــائــــل الــشــخــصــيــة 
هي  املكتوبة  كلماتها  أو  هنا 
الــصــوت املــخــفــي عن   لكشف 

اآلخر.
مـــــــن هــــــنــــــا، فـــــــــإن الـــــرســـــالـــــة 
الــــشــــخــــصــــيــــة مــــــن األفـــــعـــــال 
ــــــتــــــي تـــعـــكـــس  الـــــعـــــاطـــــفـــــيـــــة ال
ضــمــنــيــا شــخــصــيــة املــرســل 
املرتبطة بثقافته في مجتمعه 
يعتمد  شكل  في  وباآلخرين 
بـــاألســـاس عــلــى اســتــحــضــار 
والرغبات  واملواقف  التأمالت 
املـــتـــراكـــمـــة بـــــالـــــذات كــصــوت 
املــرســل  ذات   

ّ
إال لـــه  تــنــتــبــه  ال 

نــفــســه. وحــتــى يــتــخــلــص من 
بــاألصــابــع  يحتمي  ضعفها 
 عــــــنــــــد كـــــتـــــابـــــتـــــهـــــا كــــلــــمــــات 

برسالة.
أعــتــقــد أن الــكــثــيــر مــنــا يــقــوم 
بــــذلــــك فـــــي بــــعــــض األحــــيــــان 
يفعله  مــا  يــركــز على  لكنه ال 
 نــادرًا، تتفاجأ عندما تبدأ 

ّ
إال

غير  كلمات ورســوم  بتدوين 
ورقة  على  مرتبة  أو  مفهومة 
أو جريدة  دفتر  أو  كتاب  من 
أثناء العمل أو اجتماع ما، وإن 
يخبروك  األمـــر  لــهــذا  انتبهت 
يطغى  نفسية  تجليات  أنــهــا 

عليه القلق والتوتر.
ومـــــــع ذلـــــــك فــــهــــو اســـتـــنـــتـــاج 
الرسالة  لفكرة  مــغــايــرا  ليس 
وجــود  يعد  فهو  الشخصية، 
فــــعــــل الـــــتـــــدويـــــن الــــقــــائــــم مــن 
لــه يرتبط  الــوعــي  دون تركيز 
بينما  الــنــفــســيــة،  ـــدواخـــل  بـــال
الـــصـــوت الــخــفــي يــظــل عــاملــه 
إذا   

ّ
إال الــذات وال يخرج منها 

تم تدوينه بوعي.

لقد صاحب الشعُر يوميات العراقيني 
حتى أثر في حياتهم وصارت عناصره 
مـــن بـــالغـــة وخـــيـــال ومـــجـــاز وغــيــرهــا 
تفعل ما تفعله بلغتهم وأفكارهم. عن 
آراء نخبة متميزة من  استطلعنا  ذلــك 

شعرائنا.

ة أخيلة الحياة اليوميَّ
الــــشــــاعــــر والــــنــــاقــــد الــــدكــــتــــور رحــمــن 
الــتــي تمشي  أن حياتنا  يـــرى:  غــركــان 
عــلــى أجــنــحــة مـــن وحــــي الـــخـــيـــال هي 
الــتــي تمشي على  تــجــدد حياتنا  الــتــي 
قدمني، ويؤكد: أن العراقيني مسكونون 
يتسّيدها  الــتــي  الشفاهية  بمهيمنات 
ويحكمها الشعر، ويوضح غركان ذلك 

برأيه: 
حياتنا اليومية، هذه التي تمشي على 
الــخــيــال  الــتــي ينسجها  قــدمــني، وتــلــك 
مادة  الكلمات،  منها  كثيرة:  بأساليب 
الــشــعــر األولـــــى. ومــنــهــا، األلـــــوان مـــادة 
ومنها،  عــامــة.  والــرســومــات  التشكيل 
الحجر مادة املنحوتات والعمارة عامة 
ومــنــهــا، الــنــغــم مـــــادة املــوســيــقــى، ومــا 

أدراك ما املوسيقى؟ 
ومـــنـــهـــا الـــجـــســـد مــــــادة فـــنـــون هــائــلــة، 
الــــحــــركــــات وال تـــؤديـــهـــا  تـــحـــيـــط بـــهـــا 
والبانتومايم،  الــرقــص،  مثل:  الكلمات، 
ـــريـــاضـــة بـــأنـــواعـــهـــا الــكــثــيــرة جـــدا،  وال
وغيرها الكثير. ال شّك أن حياتنا التي 

تمشي على أجنحة من وحي الخيال، 
التي  تــطــور وتــجــدد حياتنا  الــتــي  هــي 
تمشي على قدمني في طرقات األيــام، 
املــتــطــورة  الحقيقية  الــحــيــاة  وتــبــث  بــل 
فيها، وبمعزل عن  املــتــعــددة  املــتــجــددة 
 حـــيـــاة الـــخـــيـــال، ال تــســتــمــر حـــيـــاة في

الواقع. 
 وأضاف بقوله: وملا كنا نحن العراقيني 
مسكونني بمهيمنات الحياة الشفاهية 
فــإن فــنــون الــقــول ستحضر أكــثــر من 
غـــيـــرهـــا، وســـيـــدهـــا؛ الــشــعــر ســيــكــون 
غــالــبــا، مــوجــهــا، حــاكــمــا، في  مهيمنا، 
مــمــكــنــاتــنــا ومـــوجـــوداتـــنـــا: فـــي الــغــنــاء 
نــغــنــي الـــشـــعـــر، وفـــــي الـــبـــكـــاء يــنــهــمــر 
وفي  وقصائد،  أبيات  من  دمعا  الرثاء 
الـــفـــرح نــنــشــد الـــشـــعـــر، وحــــني نتغنى 
باملعاني الحاكمة أو العابرة فإن الشعر 
زاد ذلـــك الــتــغــنــي، وحـــني نــوجــز كثافة 
األشــيــاء فــي الــبــال أو فــي الــواقــع أو في 
الـــخـــيـــال، فــــإن الــشــعــر هـــو الـــفـــن الـــذي 
 نلجأ إليه، ونلوذ بكلماته وأخيلته التي 
ال تنتهي، الشعر أنفاس ألسنتنا حني 
أو اإلمساك  إلــى تكوين األشــيــاء   ننزع 

بتالبيبها..
الشعر يبتكر العناصر ال يستعيرها

الــشــاعــر والـــدكـــتـــور عــمــار املــســعــودي 
الــحــيــاة بشكل عام  إلــى شعرية  ذهــب 
الشعرية  باللغة  املحملة  بإجابته  فهو 
إال  يكن  لــم  وتمظهراته  العالم  أن  يــرى 

مــا يــريــده اإلنـــســـان مــن أحــــالم، فــقــال: 
ـــكـــون بــعــنــاصــره  ـــم يــكــن الـــعـــالـــم أو ال ل
وتــمــظــهــرات وجــــوده األرضـــيـــة وحتى 
الـــســـمـــاويـــة ســــوى مـــايـــريـــده اإلنـــســـان 
مــــن هـــــذا الـــــوجـــــود مــــن أحــــــالم تــزهــر 
هـــنـــا وتــــذبــــل هــــنــــاك، تــتــعــثــر بــحــجــرة 
مــرمــيــة فـــي طــريــقــك ســهــوا أو قــصــدا 
لــــذا، تــقــف ملــنــٍع أو لــرغــبــة فــي اإليــقــاف 
أو تكون فتتفايض  الــزهــد،  تصل حــدَّ 
 األنــــــهــــــار تـــحـــقـــقـــًا وزهـــــــــوًا ونـــكـــوصـــًا 

وعطشًا. 
كــل شـــيء تــداخــلــه يــد اإلنـــســـان يكون 
تدوينا شجرا ثمرا ظال شمسا ضوءا 
حبا كرها، وتصير قيما مجاميع كل 
تلك امللموسات، وتصير عقائد راسخة 
عميقا ال أحد يعرف موعد ابتدائها وال 

مواقيت انتهائها.
ــعــالــم وعـــنـــاصـــره ومــتــضــاداتــه الــتــي  ال
ه مــحــركــا  خــلــقــت جــــدل الــــوجــــود بـــعـــدِّ
حتى  للمتوافقات  ومصففا  لألنساق 
تنساها مرة بغية عدم تكرارها ومرة 
تــقــوم بالتذكر اقــتــرابــا مــن فــخــرك في 

متتابعاتها. 
من هنا ال سؤال ينجُح أو يفخُر بإكماِل 
أجوبٍة عن الشعر، هذا الكائن الطباقي 
الواقع ما بني املالك وبني الشيطان بني 
الروح واملادة أو بني اللفظ واملعنى؛ هذا 
الكون الذي اليشتق أبدًا من كائن كونه 
لم يكن يومًا ولم يستقر حاولته أفئدة 

العاشقني والكهنة واملعلمني واملحاربني 
لكنه سرعان  والخادعني،  والناصحني 
مايراوغ كل ذلك متفلتا كأنثى تتلوى 

غنجا في غابة رجال. 
وقــال أيضا: ال شيء وليس فيه شعر 
للقصيدة  القلبي  املــركــز  األطــــالل  مــن 
والـــســـهـــل  األرض  إلــــــى  الــــســــمــــاء  إلــــــى 
والــجــبــل إلـــى الــنــوافــذ إذ تغلق الــنــوافــذ 
ــــــى قـــمـــيـــص يـــــرفـــــرف عــلــى  وتـــفـــتـــح إل
خــيــوط شــمــس شـــوق أو الــســحــابــة إذ 
نار  إلــى  بالشر  وتمطر  بالخير  تغيث 
القاتم  نــار  إلــى  تتأجج  الــجــواد حينما 
 املـــنـــزوي مــثــل قــطــعــة أثـــــاث مــهــمــلــة إذ 

تخبو. 
تـــأتـــي املــفــاهــيــم عــنــه مـــتـــأخـــرة مثلما 
يعتذر ولهان عن سرقة قبلة أو مثلما 
يريد ساٍه أن يتذكر أو مغمور ملشاهدة 

ٍر. أو حتى تصدُّ
ليس لك أن تحصي ما يقول الشعري 
لعروس  الطويل  ثوبه  مللمة  يحاول  ملن 
اللغة في ليلة زفاف فتأبى اللغة وتصدُّ 
العروس حتى الخذالن، الشعر الشوارع 
خالية ومزدحمة الليل بحزن أو بفرح، 
الـــكـــراســـي  حـــــاضـــــرا،  أو  غـــائـــبـــا  األب 
فــارغــة ومــمــلــوءة، املقاعد عليها أرقــام 
الــــحــــاجــــزيــــن وســـــيـــــرة أســــمــــائــــهــــم أم 
تــخــلــو مــن كــل ذلــــك، الــبــســاتــني بحمى 
أثــمــارهــا أو جــدبــهــا، الــحــقــائــب تحوي 
الحالقة  وآلــة  فرش ومعاجني األسنان 

بعيد.  تسليم  بــآجــل  استعرتها  الــتــي 
ــــــذي يــبــتــكــر الــعــنــاصــر  الـــشـــعـــر هــــو ال

وال يختارها.

لة بالشعر الحياة املدلَّ
الشاعر عادل الصويري وصف الحياة 
لة الشعر) الفتا الى أن 

ّ
العراقية بـ (مدل

الــشــاعــر واإلنـــســـان الــعــراقــي يــحــوالن 
فنتازيا  الــى  اليومية  الحياة  تفاصيل 
الــعــراقــيــة أراهــا  بــقــولــه: الــحــيــاة اليومية 
واالقــتــراب  لها،  الشعر  بمغازلة  لة 

ّ
مدل

مــنــهــا. والــجــمــيــل فـــي هــــذا الـــغـــزل أنــه 
ــــه بــــمــــدارس  جــــــاء فـــطـــريـــًا ال عــــالقــــة ل
مــتــبــنــيــات  أو  نــــظــــريــــاتــــه،  أو  ـــشـــعـــر  ال
شـــعـــرائـــه، فـــهـــذه املـــغـــازلـــة لــلــتــفــاصــيــل 
الــحــيــاتــيــة يــمــكــن االســـــتـــــدالل عــلــيــهــا 
لــحــظــة قـــــراءة بــواكــيــر الــشــعــر الــعــامــي 
الـــــــدارج، وخــصــوصــًا لــــون (الــــدارمــــي) 
الـــــذي يــســمــى (غـــــزل الـــبـــنـــات) فكثير 
مندسة  الشعري  اللون  هــذا  أبيات  من 
 بشكل عجيب والفت بتفاصيل حياة

اإلنسان. 
وألنـــــك ذكـــــرت فـــي ســـؤالـــك تــفــاصــيــل 
مــنــهــا (الــــــــــوالدة) فـــإنـــك ســـّهـــلـــت عــلــيَّ 
ـــَب فيه 

َ
ـــل

َ
االســتــشــهــاد بــبــيــت دارمـــــي ق

الـــشـــاعـــر كــــل املـــفـــاهـــيـــم بــشــكــل رائــــع 
فيقول: (متعجبه هالنسوان تطلَك فرد 
ــي بــالــســاعــات كــل ساعة 

َ
يـــوم/ وطــلــوك

أذب تــوم)، الحــظ كيف استعار هموم 

الحياة، ونسب فعل الطلق وآالمــه قبل 
 الـــوالدة الــذي يختص بــاملــرأة إليه وهو 

الرجل. 
وهذه ميزة سواء للمجتمع العراقي أو 
الشعراء العراقيني ال فرق، وهي تحويل 
 تفاصيل الحياة ويومياتها إلى فنتازيا 

لذيذة.
وأضاف الصويري: في الشعر العراقي 
النثري  النص  أن كتاب  أجــد  املعاصر، 
كــانــوا أكــثــر مــن غــيــرهــم فــي االلــتــحــام 
ــيــومــيــة، وأعــتــقــد  بــتــفــاصــيــل الــحــيــاة ال
أن جــنــوح األشـــكـــال األخــــرى (عــمــود/ 
تــفــعــيــلــة) إلــــى كــتــابــة الـــيـــومـــيـــات جــاء 
لم  الحديث  الــزمــن  أن  الــشــعــراء  إلدراك 
وسطوة  اللغة  لجبروت  خاضعًا  يعد 
املـــجـــاز، خــصــوصــًا بــعــد أن شـــاهـــدوا 
النثريني وقــد غــاصــوا عميقًا  أقــرانــهــم 
فــــي الـــيـــومـــيـــات، فـــمـــا كـــــان مــنــهــم إال 
 تــطــويــع إيــقــاعــهــم إلـــى مــا يــنــاســب هــذه 
أدركــــــــــــــوا أن  بــــــعــــــد   الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل، 

أهميتها. 
وبذلك ارتفع مستوى التغلغل الشعري 
وكــل شــاعــر حسب فلسفته ورؤيــتــه، 
لــكــنــهــم اتـــفـــقـــوا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر 
وجعلها  التفاصيل  زخـــم  إدامــــة  عــلــى 
وجودية،  فلسفية  ساللم  عبر  ترتقي 
للعقائد   

ً
أو روحانية صوفية، وصــوال

حــتــى أعــــادوا صــيــاغــة هـــذه املسميات 
لنقل  أو  الــيــومــي،  الــفــعــل  عــبــر تشعير 
دمـــجـــهـــا بــعــضــهــا بــبــعــض إذ تــكــون 
ــــرابــــط املــحــكــم  الــتــفــاصــيــل الـــيـــومـــيـــة ال
 الــــــذي يــربــطــهــا لــيــجــعــلــهــا بـــعـــيـــدة عــن 

الترهل. 
 صــدرًا ألحــد األبــيــات يقول 

ً
تقرأ مثال

شـــاعـــره: (بــقــربــتــه مــيــاُه وجـــوه أهــلــي) 
تجد  الشطر  هــذا  ولــو فككت عناصر 
إلــى رمــزيــة تتعلق  (الــقــربــة) تحيل  أن 
بــحــادثــة كـــربـــالء وهـــي رمـــزيـــة ديــنــيــة، 
ثـــم (مـــــاء الــــوجــــه) بـــمـــدلـــول اجــتــمــاعــي 
يستخدم في األمثال الشعبية، والكالم 
اليومي املــتــداول، وفــي هــذا تأكيد على 
الـــحـــضـــور  لـــهـــا  الـــيـــومـــيـــات صــــــار  أن 
الــفــنــي والـــرؤيـــوي فــي الــقــصــيــدة التي 
لن تستطيع الصمود والبقاء من دون 
بسيطة  يــومــيــة  بــتــفــاصــيــل  تـــعـــوم  أن 

وعميقة. 

اللبناني ربيع جابر؛ روايته  الكاتب  هكذا وجــدت رائعة 
التاريخية (دروز بلغراد- حكاية حنا يعقوب) الحائزة 

جائزة البوكر لعام 2012، وباستحقاق، 
ة، واتقان، وإجــادة، من 

ّ
ملا صّورته، بدق

لفترة  اإلنساني،  الفجائعي  تفاصيل 
حيف من الزمن العثماني، استنطقها 
ز، بلغة استثنائية، وسرد  الكاتب املميَّ

مّر على أحداث ووقائع، سيدرك القارئ، 
من خالل ما يشّده من نص باهر، وقدرة 

فـــي تــجــســيــد مــنــطــوق الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
أوقــاتــًا وهو  بالفعل  أن كاتبنا قضى  الــغــابــرة، 

قارئه   
ً
جــاعــال العثمانية،  الــدولــة  أرشــيــف  يمسح 

يستدعي في ذهنه رعب ماضيها، ووهن اإلنسان 
في ذلك الزمان.

للظلم  نتيجة  كــان  املـــدوي  العثمانية  الــدولــة  انهيار   
ّ

لعل
والتعّسف الذي واجهت به من حكمتهم؛ بالجهل، والنار، 
والحديد.. ظلٌم لن يفصح عنه التاريخ مليًا وال املدّونات 
رغم حداثة زمانه، وال يمكن لروايات تاريخية اإلملام به، 

تامًا؛ على حقيقة قسوته. 
املــبــدع ربــيــع جــابــر حـــاول ونــجــح بكتابة (فيلمية)  لكن 
ترسم لك سيناريو على الورقة، وتتركك مالمسًا ألدق 
الحيثيات، فتأخذ بك الى ُبعٍد سينمي ثالث من السهل 
املمتنع، لتبصر على الورقة عنف اللحظة أحيانًا، وتشّم 
 رائـــحـــة زهــــور بــريــة يــجــمــعــهــا أســيــر أعــمــى عــلــى جبل 

املنفى.
الـــروايـــة عــن أوضــــاع لــبــنــان بــعــد حـــرب أهــلــيــة ومــجــازر 
جرت ُبعيَد منتصف القرن التاسع عشر. حنا يعقوب 
اللحظة  فــي  متجول،  بيض  بائع  بــيــروت؛  مــن  مسيحي 
الخطأ سيبيع بيضًا مسلوقًا على أرصفة املرفأ؛ املكان 
حربهم  بعد  دروز،  متقاتلون  فيه  أقتيد  الــذي  (الخطأ) 
األهلية ضد املسيحيني (املوارنة) سنة 1860، يوم صدر 
القرار العثماني بنفي 550 درزيًا إلى السجون العثمانية 

في بلغراد، عقابًا عن تهم بجرائم قتل.
وجــيــزة يصبح ضحية؛  زمنية  غفلة  فــي  يعقوب   حنا 
مع  حــرروه ومضى  درزي   عن سجني 

ً
بديال يقتادونه 

والده الذي دفع رشوة للضابط العثماني.
يصعدوه  أن  قبيل  نفسه  إنقاذ  يحاول  املسكني  البائع 
النفي، مناديًا على القنصل الفرنسي: "أنا حنا  سفينة 
يعقوب مسيحي من بيروت، بيتي على حائط كنيسة مار 
الياس الكاثوليك". القنصل الفرنسي ال يفهم ما يقول، 
فيسأل املترجم العثماني، فيخبره أنه يقول: أنا قتلت حنا 
بيته على حائط كنيسة  بيروت،  يعقوب؛ مسيحي من 
مار الياس الكاثوليك!. ومن تلك اللحظة الرزيئة تبدأ رحلة 

دمــــويــــة 
لــســنــوات 

طــــــــويــــــــلــــــــة، 
يـــكـــابـــد فــيــهــا 

 
ً
الـــــبـــــريء أهـــــــواال

مــــفــــزعــــة، ومــشــقــة 
تبهض الصبر، تاركًا 

زوجـــتـــه هــيــالنــه وابــنــتــه 
الــزوجــة في  ــكــوارث ستجاهد  ل بــربــارا نهبًا  الــصــغــيــرة 

 بعودة الغائب.
ً
مواجهتها؛ أمال

الشرخ  بني عمق 
ُ
ت نــزرًا يسيرًا من وقائع  الرواية تقص 

في الدولة العثمانية، وبدء مرحلة (رجل أوروبا املريض)؛ 
تعريفًا للدولة املتداعية بسبب كبر حجمها والتحديات 

الداخلية والخارجية التي كانت تواجهها.
التاريخي، ربــمــا، يختلف عــن ســرد روائــي  االســتــذكــار 
 غـــائـــمـــة املــــالمــــح لــشــخــصــيــات 

ً
نـــــرى مــــن خـــاللـــه ظــــــالال

الكاتب مــّر بــه ملحًا،  ســالطــني حكموا. نــمــاذج وإن كــان 
لكنه سيترك في نفس القارئ العربي استغراقًا تاريخيًا 
لــحــكــومــات و(حـــــرس خـــــاص)، وســـجـــون استنسخت 

التجربة العثمانية باستفاضة.
منفيني  مظلومية  أبــان  حكايته  في  جابر  ربيع  الكاتب 
عـــبـــروا خـــرائـــط مـــديـــدة، وُعـــمـــلـــوا بــبــهــيــمــيــة وقـــســـوة ال 
ولــم يشغله سوى  إنساني بصلة،  عــرف  أو  لدين  تمت 
والــوبــاء،  التعذيب  حصدهم  سجناء  بواقعة  االنغماس 
لنبصر من خالل مجاز صغير رؤيته كروائي تاريخي 

لعموم مأزق الدولة العثمانية وقتها، وامللمات التاريخية 
املزامنة لتلك الفترة، ليتجلى جهد الكاتب باستحضارها، 
 وبـــثـــهـــا بـــعـــنـــايـــة عـــلـــى فـــصـــول وشـــخـــصـــيـــات الــــروايــــة 

بذكاء.
الكتابة عن "تلك العتمة الباهرة"، كما يصف الطاهر بن 
جلون السجن؛ موحشة وصعبة، وكل كتابة وقراءة عن 
الى أي  الوجود:  القبيل، ستعيد ســؤال  تجربة من هذا 
مدى يستطيع اإلنسان الحفاظ على إنسانيته- أكثر 
من جسد ينجو به الى خالصه األخير- ليبقى 
لعميقة  وإنها  األهـــم؟..  موثِقه  على  محافظًا 
وجــوهــريــة تلك الــتــجــارب الــتــي تــركــت لنا 
أرشـــيـــفـــًا عـــن هــــذا الــــســــؤال: "أســـجـــٌن 
.. وفــقــد 

ٌ
وقـــيـــٌد واغــــتــــراٌب وِعــــســــرة

حبيب! إن ذا لعظيم.. وإن امرأ 
على  عهده..  مواثيق  تبقى 
كل هذا، إنه لكريم". كما 
يــقــول الــشــاعــر السجني 

أبو فراس الحمداني.
حــــنــــا يــــعــــقــــوب الـــــبـــــريء 
املــظــلــوم بــقــي عــلــى عــهــده، 
ـــقـــدر  ـــــه الــــصــــامــــت عـــــن ال وســـــؤال
 األرض، 

ّ
اإلنــســانــي، يــتــردد صـــداه فــي كـــل

وما تراكم من ظلم في ثناياها، ومن رعب سجون 
الــبــريء حّد  وقــالع، قبل أن يلج إبــن يعقوب -املسيحي 
املــتــاهــة، إذ يــخــرســه هـــالك الكثيرين من  الــحــكــمــة- فــي 
د لدى املتضادين 

ّ
حوله، وتفّجع الباقني منهم، والذي ول

اآلن،  واحــــدة  وأصــفــاد  فــي مصير  واملجتمعني  قــديــمــًا، 
شعورًا جديدًا بالتعاطف والحاجة الى األلفة والتواصل 

اإلنساني األعمق.  
أمـــاكـــن مــــّر بــهــا الــســجــني حــنــا يــعــقــوب بـــــدول الــبــلــقــان 
كالصرب والهرسك وكوسوفو. أراٍض حكمها السالطني 
بالبطش واألخذ بالشدة، ستضاعف اللوعة بنفس من 
يتذكر منا، األهوال العاصفة بهذه البقاع، ولعنات حرب 
منها  متفجعة،  مــدن  قــريــب، ساحتها  مــن  أهلية جــرت 
لخمس  وســجــن  يعقوب  حنا  تــعــذب  مــكــان  بريشتينا؛ 
 

ّ
واحـــدة!.. محل بيضة  بسبب سرقته  إضافية  سنوات 

كاَن تكّررت مصائب من أخرجوا من ديارهم بمالبس 
ينفوا  أو  ليقتلوا  العشرين!،  القرن  نهايات  قبيل  النوم، 

بعيدًا عن بالدهم. 
جــرائــم مــهــولــة مــســكــوت عــنــهــا، وكــأنــهــا بــانــتــظــار مبدع 
جــديــد لنكتشف حــكــايــة إبـــن يــعــقــوب آخــــر. فــهــل تــراه 
سيموت في منفاه، أم سيعود بعد خراب العمر راضيًا 

بغنيمة اإلياب؟.

اللبناني ربيع جابر؛ روايته  الكاتب  ئعة 
ز بلغراد- حكاية حنا يعقوب) الحائزة 

ي

2012، وباستحقاق،  عام
ة، واتقان، وإجــادة، من
لفترة  اإلنساني،  ئعي 
 العثماني، استنطقها 
غة استثنائية، وسرد

وقائع، سيدرك القارئ، 
ّشّده من نص باهر، وقدرة 

نــطــوق الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
أوقــاتــًا وهو  بالفعل  بنا قضى 

قارئه   
ووً
الالالالــالالـاعـالالال جـ العثمانية،  الــدولــة  ـاـا 

هنه رعب ماضيها، ووهن اإلنسان 

للظلم  نتيجة  كــان  املـــدوي  العثمانية  لــة 
واجهت به من حكمتهم؛ بالجهل، والنار، 
ناملدونات  ّ ن يفصح عنه التاريخ مليًا وال 

م

ه، وال يمكن لروايات تاريخية اإلملام به، 
ة قسوته. 

جــابــر حـــاول ونــجــح بكتابة (فيلمية)  ع
الالريو على الورقة، وتتركك مالمسًا ألدق 
ععذ بك الى بعٍد سينمي ثالث من السهل  ُ
ّوتشّم على الورقة عنف اللحظة أحيانًا، 

ي ٍ ى

ريــة يــجــمــعــهــا أســيــر أعــمــى عــلــى جبل 

ضــــاع لــبــنــان بــعــد حـــرب أهــلــيــة ومــجــازر 
صف القرن التاسع عشر. حنا يعقوب 
اللحظة  فــي  متجول،  بيض  بائع  ييــروت؛  عع

دمــــويــــة 
لــســنــوات 

طــــــــويــــــــلــــــــة، 
ًيـــكـــابـــد فــيــهــا 

ــالـــــبـــــريء أهـــــــواال
مــــفــــزعــــة، ومــشــقــة 

تبهض الصبر، تاركًا 
ـــيـالالـالنــه وابــنــتــه  ــزوجـــتـــه هـ

الــزوجــة في  ــكــوارث ستجاهد  ل بــربــارا نهبًا  الــصــغــيــرة 
 بعودة الغائب.

ً
ُالالمواجهتها؛ أمال

ًا ًا
ُ

لعموم مأزق الدولة العثمانية وقتها، وامللما
املزامنة لتلك الفترة، ليتجلى جهد الكاتب باس
وبـــثـــهـــا بـــعـــنـــايـــة عـــلـــى فـــصـــول وشـــخـــصـــي

بذكاء.
الكتابة عن "تلك العتمة الباهرة"، كما يصف
جلون السجن؛ موحشة وصعبة، وكل كتاب

القبيل، ستعيد ســؤال الوج تجربة من هذا 
مدى يستطيع اإلنسان الحفاظ على إنس
الالمن جسد ينجو به الى خالصه األ
األهـــم؟.. و موثقه على  محافظًا 

ى
هه ِ

وجــوهــريــة تلك الــتــجــارب الــتــ
أرشـــيـــفـــًا عـــن هــــذا الــــســــؤ

ـــ وِعــــس ِ ٌ واغــــتــــراب ٌوقـــيـــٌد

حبيب! إن ذا لعظي
مواثيق تبقى 
كل هذا، إنه
يــقــول الــشــا

أبو فراس الح
حــــنــــا يــــعــــقــــو
املــظــلــوم بــقــي

ـــــه الــــصــــامــــت وســـــؤال
اإلنــســانــي، يــتــردد صـــداه فــي
وما تراكم من ظلم في ثناياها، ومن ر
الع، قبل أن يلج إبــن يعقوب -املسيحي

ي
ــوقـالالـ

ا ــــــــهــــالك  املــتــاهــة، إذ يــخــرســه  الــحــكــمــة- فــي 
د لدى

ّ
والذي ول ددع الباقني منهم، ععحوله، وتفج ّ

وأصــفــاد فــي مصير  واملجتمعني  قــديــمــًا، 
ي م يع

األلف شعورًا جديدًا بالتعاطف والحاجة الى
يي



08 A L S A B A H  N E W S P A P E R
Thu. 23 . Jul. 2020 Issue No 4881 2020 23Th 23 J l 2

وجدلية  الــعــمــومــيــة  الجمعية  وقــصــة  التطبيعية  الهيئة  حــكــايــة 
وقــراءة  االطــالع  أجبرتنا على  الجديد،  األســاس  النظام  مسودة 
العديد من التشريعات األساسية لالتحادات العاملية التي كانت 
مصممة لتطوير اللعبة والنهوض بواقعها الكروي واهتمت كثيرًا 
في بحث القيادات اإلداريــة املميزة القادرة على االرتقاء بالعمل 
توصيات  مــع  قوانينها  ومــوائــمــة   الــحــداثــة  ومــواكــبــة  التنظيمي 
الجوانب  وتطوير  االحترافي  العمل  نحو  يتجه  بــدأ  الــذي  الفيفا 

االستثمارية واملالية.
الــتــي كتبتها  االنــظــمــة  ان عملنا جـــردة حــســاب لجميع  مــا  لكن 
االتحادات العراقية السابقة ما بعد العام 2003 حتى وجدنا انها 
رسخت مبدأ « كــل مــن ال يتفق مــع نهجي هــو خصمي»، وتم 
تطويع الفقرات واللوائح لتقريب فالن واقصاء عالن عن الترشح 
النجوم ومنعتهم من  احــالم ورغــبــات  امــام  العراقيل  ووضــعــت 

الوصول الى ناصية املكتب التنفيذي.
في  األساسية  واألنظمة  اللوائح  كتابة  فلسفة  ان  الجميع  يعلم 
أي اتحاد كروي يجب ان تكون منسجمة 
ــــــك الـــبـــلـــد وتـــعـــكـــس ثــقــافــتــه  مـــــع بـــيـــئـــة ذل
االجــتــمــاعــيــة بــيــنــمــا يــشــدد الــفــيــفــا ويــلــزم 
الــجــمــيــع بـــضـــرورة االمــتــثــال الـــى الــقــوانــني 
يــتــهــاون مع  الــــدول، ولــن  الحاكمة فــي تلك 
أي الئحة تخالف أي بند من بنود االنظمة 
معنى  البلدان،  تلك  في  الحاكمة  الرياضية 
ذلك ان النظام األساس يأتي في قمة الهرم 
التنفيذية  اللوائح  القوانني، وبعدها  ثم تليه 
والتنظيمات  والتعميمات  بالقرارات  انتهاء 
الداخلية لكل مفصل إداري، لكن هل راعت 
اللجنة التطبيعية عند كتابة مسودة النظام 
األســـــاس الــجــديــد التـــحـــاد الـــكـــرة معضلة 
ان الــقــانــون النافذ فــي الــعــراق هــو رقــم 16 
لسنة 1986 لالتحادات الرياضية الذي كان 
الهيئة  عليها  تقيس  التي  املسطرة  بمثابة 
العامة قناعتها القانونية إزاء تلك املسودة 

الحديثة؟ .
مــن دون مــواربــة او رتـــوش نــقــول ان أداء 
جنبة  فــي  العمومية  الجمعية  مــع  تعاملها  وطــريــقــة  التطبيعية 
النظام االساس كانا مربكني وشابها التردد احيانًا ولم يحتويا 
املــدة املاضية  جميع األطــراف وانتظرنا االيــام واالسابيع خــالل 
كي تبادر بعمل ورش عمل ميدانية او عبر املنصات االلكترونية 
غرضها التثقيف لفكرة توسعة الهيئة العامة واستحداث الروابط 
الجديدة وشرح فكرة عدم السماح بازدواجية املناصب وتحديد 

مدة الدورتني فقط للرئيس وشرط الشهادة الجامعية.
الطامة الكبرى هناك بعض الشخصيات من الجمعية العمومية، 
رفضت النظام األساس الجديد من دون ان تفصح عن أسبابها 
املسودة  تعديالت  وراء  من  التي تضررت  او حقوقها  الخاصة 
ليل نهار،  االعــالم  األخــيــرة، وهناك من يكرر ويتبنى ما يقوله 
ناديه  فقر  عــن  يتحدث  وال  الــنــجــوم  إقــصــاء  عــن  بحرقة  يتكلم 
املدقع، يرفض مدة الترشح للدورتني وليست لديه بناية من سقف 
وجــدران تؤوي إدارتــه! كأنه يخوض مع الخائضني ويتكلم في 

ما ال يعلم مع أن األمر يعنيه أوًال وأخيرًا قبل غيره!.
 

كــثــر الــحــديــث عــن وجــــود مــشــكــالت على 
مــنت (سفينة) امليناء وهــنــاك مــن وجــد أن 
الخالف  إلــى  يرتقي  (السفانة)  ُيعانيه  ما 
وربـــمـــا ُيــلــقــي بــظــاللــه املــعــتــمــة عــلــى رحــلــة 
عالمات  الجديد..عديد  املوسم  في  الفريق 
االســتــفــهــام بــهــذا الـــصـــدد وضــعــنــاه على 
اإلداريــة محمد جابر  الهيئة  طاولة رئيس 
وجـــاءتـــنـــا اإلجـــابـــة عــلــى ُكــــل ســـــؤال وفــق 
طاملا  االصـــوب،  أنها  يــرى  التي  اعتقاداته، 
أن هناك (حسب قوله) من ال ُيريد إلدارة 
النادي أن تعمل بكنف رؤية واحدة مداها 

التوافق وتوزيع األدوار.
                                

رؤية مشتركة
رؤيــتــه هــــذه، كــانــت مــدعــاة لــســؤال كثيرا 
ماُيثار حول التقاطعات في الهيئة اإلدارية، 
حــيــث قــــــال:» هـــنـــاك مـــن يــغــيــظــه الــتــوافــق 
تعمل  أن  ُيـــريـــد  وال  اإلدارة  أعـــضـــاء  بـــني 
والتفاهم،  الــود  َيسودها  بــأجــواء  أسرتها 
نعم قد تقع عملية االختالف في وجهات 
النظر وهــذه حالة صحية والغبار عليها، 
الخالف»  إلــى درجــة  وهــي يقينا الترتقي 

يصّور  مــن  أن  اعتقد  :»لكنني  مستدركا 
الحال  االجتماعي  التواصل  في صفحات 
الــتــقــاطــع تعتريه  أنــهــا بلغت مــرحــلــة  عــلــى 
الــغــيــرة، ويــعــظــم األمــــور بــهــدف زرع بــذور 
لغاية  اإلدارة،  أعــضــاء  بــني  والــفــرقــة  الفتنة 
:»كــانــت هناك فرصة  متابعا  (مــريــضــة)» 
بــاإلدارة في االنتخابات األخيرة،  للتواجد 
حيث رشح (39) شخصا وفاز (10) ومن 
يرغب بالتواجد وإدارة شؤون النادي عليه 
أن يسلك الــطــريــق الــشــفــاف األصـــولـــي، ال 

الطرق امللتوية».
مــاذا عن رفــض طاهر بلص التواصل مع 

لجنة التعاقدات؟
-هــــذه رغــبــتــه وهــــو  فــي غــيــر مـــرة أفصح 
عــنــهــا، ألنـــه يــجــد أن تــفــرغــه ملــنــصــب أمــني 
السر أفضل من تشتيت تركيزه في مهام 
أخــــرى ُيــمــكــن لــغــيــره الــتــصــدي لــهــا، لــذلــك 

ونزوال عند رغبته، وافقت وانتهى األمر.
األمــور تسّير  أن مقاليد  هناك من يعتقد 

من قبل غيرك؟
-هـــذا الــصــوت أســمــعــه كــثــيــرا ويــقــصــدون 
حامد،  واحــمــد  الطاهر  جهاد  الزميلني  بــه 
وال يــنــطــق هـــكـــذا كــــالم ســــوى اإلنـــســـان، 
الــعــمــل اإلداري..  الــــذي اليــفــقــه شــيــئــا فـــي 

في  السر  أمــني  منصب  شخصيا شغلت 
نادي امليناء ملدة ست سنوات في السابق، 
ووجدت ُمصادرة غير موضوعية لجهود 
 

ُ
بقية األعضاء، إذ أن رئيس النادي يقبض

بيده على جميع األمور وهي حال تعكس 
رأيــت من  (ديكتاتورية) مريضة، من هنا 
الــضــروري، وأنــا أتصدى للمنصب األول، 
أن اسلك سبيال ُمختلفا يعتمد على توزيع 
املهام وإيكال الفرصة ملن يرغب العمل في 
مفصل معني لتقديم رؤيته وبالتالي منحه 
فضاء من الحرية لتحقيقها وهذه الطريقة 
وجــدهــا مــن يبحث عــن الخطأ فــي الظالم 
غـــريـــبـــة، والن الــزمــيــلــني الـــطـــاهـــر وحــامــد 
ـــــذي يحظى  يــعــمــالن مـــع فـــريـــق الــــقــــدم، ال
فإنهما  والجماهيرية،  اإلعالمية  باملتابعة 
ذلك  لكن  ظــهــورا،  األكــثــر  يقينا سيكونان 
بيدهما، فاملتحدث هو  الــقــرار  أن  ال يعني 
ُيــقــرر فــي النهاية كيف تسير األمــور  مــن 
بالتشاور مع بقية أعضاء الهيئة اإلدارية.

ماذا عن التعاقدات؟
-فـــريـــقـــنـــا اعـــتـــمـــد ُكـــلـــيـــا عـــلـــى مــــا َيـــجـــده 
إلى قائمته، ألنه  ُمناسبا لضمه  الروماني 
هــو مــن ســيــكــون املـــســـؤول أمــــام الجميع، 
وتيتا، مدرب محنك يمتلك  فلسفة واقعية 

وكل األسماء، التي وقعناها واألخرى، التي 
خيارات  مــن  هــي  استقطابها،  على  نعمل 
املـــــدرب وتــســلــمــنــاهــا بــقــائــمــة قــبــل ســفــره 

وبقية الكادر للتمتع باإلجازة.

ابرز األسماء
-جدد لنا حسني فالح وحسام مالك وحمزة 
عــدنــان وحــســام مــهــدي واحــمــد محسن، 
إضــــافــــة الـــــى الـــالعـــبـــني الـــشـــبـــاب ونــســيــر 
فـــي ســبــيــل اســتــقــطــاب العــبــني محترفني 
اعتمادا على ميزانيتنا هذا املوسم، والتي 
ال تتعدى املليارين دينار، بعد أن وصلت 
دينار،  مليار   (7) الــى  في سنوات مضت 
لذلك وضعنا وباالتفاق مع الجهاز الفني، 
تكون  ان  فيها على  نعتمد  خارطة طريق 
اختيارات الالعبني منسجمة مع رصيدنا 
الالعبني  املالي، حتى النخلف وعودنا مع 
وُنغرق النادي في ديون هو بمنأى عنها.. 
بقي أن نقول أن وزيري الشباب والرياضة 
النادي  بالسعي ملضاعفة ميزانية  وعدانا 
الــــوزيــــر عـــدنـــان درجــــــال لكننا  وخـــاصـــة 
ال نــتــوقــع أن تــثــمــر مــســاعــيــهــمــا فـــي هــذا 
 الصدد بسبب األزمة املالية، التي يعيشها 

البلد.

القدم مدربه ستيفانو بيولي على  نــادي ميالن اإليطالي لكرة  كافأ 
تمديد  بإعالنه  األخــيــرة،  اآلونـــة  فــي  يحققها  التي  اإليجابية  النتائج 

التعاقد مع «الشخص املناسب» على رأس اإلدارة الفنية لعامني.
وتولى بيولي (54 عاما) تدريب النادي اللومباردي في تشرين األول 
املاضي خلفا ملاركو جامباولو الذي أقيل بسبب النتائج املتعثرة بعد 

نحو ثالثة أشهر فقط من تسلمه املنصب.
بعد  نتائجه السيما  تحسني  الــى  مــيــالن  قــيــادة  مــن  بيولي  وتمكن 
إثر توقف ألكثر  املاضي  الــدوري في حزيران  استئناف منافسات 
يــذق ميالن  من ثالثة أشهر بسبب فيروس كــورونــا املستجد. ولــم 
أ»، وحقق  «سيري  في  األخيرة  التسع  املباريات  في  الخسارة  طعم 
تــعــادلــني وســبــعــة انــتــصــارات آخــرهــا عــلــى ســاســوولــو بنتيجة 1-2 

بهدفني للسويدي زالتان إبراهيموفيتش.
وأتى إعالن تمديد عقد بيولي حتى حزيران 2022، بعد فوز ميالن. 
وعلق املدرب على هذه الخطوة بالقول «أنا سعيد وفخور بالثقة التي 

منحني إياها ميالن».
العمل بهذه  اذا واصــلــنــا  بــدايــة مــســار استثنائي.  وتــابــع «نــحــن فــي 

الطريقة، سنتطور ونصبح منافسني بشكل أكبر».
وأتى االحتفاظ ببيولي على رغم تقارير صحافية رجحت في اآلونة 
األملاني  لاليبزيغ  السابق  املــدرب  مع  ميالن  تعاقد  احتمال  األخــيــرة 
نجمه  اللومباردي،  للفريق  الرياضي  املدير  ان  بيد  رانغنيك،  رالــف 

السابق املدافع باولو مالديني، أعاد تجديد الثقة باملدرب الحالي.
وقـــال «ســتــيــفــانــو أدار الــفــريــق بــبــراعــة أثــنــاء مــرحــلــة تفشي الــوبــاء 
(«كوفيد - 19») واستئناف منافسات املوسم، 
بــــــأداء ثـــابـــت جــــدا وتـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي في 
الشخص  هو  ستيفانو  ككل،  الفريق 
نريده:  الــذي  الفريق  لقيادة  املناسب 

ناجح، شاب، ومتعطش (لأللقاب)».

بــاريــس ســان جيرمان ضربة  يجهز 
قوية لنظيره ريال مدريد، قد تكون رد 
فعل قوي على رغبة النادي امللكي في 

ضم كيليان مبابي.
ولـــــم يـــخـــف فــلــورتــيــنــو بـــيـــريـــز وزيــــن 
الدين زيدان، رغبتهما في ضم النجم 
الفرنسي الشاب كيليان مبابي العب 

باريس سان جيرمان.
 ،2022 عــام  فــي  مبابي  عقد  وينتهي 
ويــحــلــم بــالــلــعــب فــي ريــــال مــدريــد في 
أي وقت، ورفض العديد من محاوالت 
عقده،  لتجديد  باريس سان جيرمان 
ومــــن املــتــوقــع أن يــتــحــرك املــيــريــنــغــي 

لضمه في الصيف املقبل قبل عام من 
نهاية عقده.

وأشار برنامج الشيرنغيتو اإلسباني، 
الـــى ان بــاريــس ســـان جــيــرمــان ابــدى 
رغــــبــــة فــــي ضــــم الــــبــــرازيــــلــــي الـــشـــاب 
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور مــوهــبــة ريـــال 
مدريد، وهو األمر الذي يمثل هاجسا 
الــريــاضــي للفريق  املـــديـــر  ــلــيــونــاردو   ل

الفرنسي.
ريال  مع  فينيسيوس  تعاقد  وينتهي 
ويــمــلــك   ،2025 صـــيـــف  فــــي  مــــدريــــد 
شرًطا جزائيا قدره 700 مليون يورو، 
ورفض الريال جميع محاوالت باريس 
املختلفة لضم املوهوب البرازيلي البالغ 

من العمر 20 عاما.

ويـــــرغـــــب لـــــيـــــونـــــاردو فـــــي إغــــــراء 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس بــــوجــــود 

نـــيـــمـــار فــــي بــــاريــــس، 
التي  الصداقة  بسبب 
تــجــمــع بـــني الــالعــبــني، 
كــمــا يـــرغـــب الـــنـــادي 

الفرنسي في ضم 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس 
لــــــســــــد فـــــــــراغ 

رحـــــــــــــــيـــــــــــــــل 
كــــــــافــــــــانــــــــي 
وإمـــــكـــــانـــــيـــــة 
دي  رحـــــيـــــل 

ماريا.

أعــلــنــت رابـــطـــة مــحــتــرفــي كــرة 
دورة  إلـــغـــاء   (ATP) املـــضـــرب 
واشــنــطــن الــتــي كـــان مــن املــقــرر 
املوسم  من خاللها  يستأنف  أن 
وذلــــك بسبب  املــقــبــل،  آب  فـــي 13 
”استمرار عدم اليقني بشأن جائحة 

كوفيد - 19“.
وجاء في بيان صادر عن الرابطة أن قرار 

إلغاء دورة ”سيتي أوبن“ للـ500 نقطة في 
واشنطن اتخذ بسبب ”استمرار عدم اليقني 
بشأن كورونا، وبسبب الشكوك التي تؤثر 
فــي الــقــدرة فــي االلــتــزام بــاملــواعــيــد النهائية 

للدورة“.
وأضاف البيان أن الرابطة ال تزال تعمل عن 
كثب مــع االتــحــاد االمــيــركــي لــكــرة املضرب 
للماسترز  سينسيناتي  دورة  إقــامــة  على 
فــي  آب   20 فــــي  املــــقــــررة  نـــقـــطـــة)   1000)
نيويورك استثنائيا هذا العام، على أن تليها 

بــطــولــة فــالشــيــنــغ مـــيـــدوز، آخــــر الــبــطــوالت 
األربـــع الكبرى (مــن 31 آب إلــى 13 أيــلــول) 

بدون جمهور.
أن  فــي بيان  للعبة  االتــحــاد االميركي  وأكــد 
قرار إلغاء دورة واشنطن ”ال يؤثر بأي شكل 

في (فالشيغ ميدوز) أو (سينسيناتي)“.
وشدد على أن االتحاد ”سيخلق بيئة آمنة 
وخاضغة للرقابة من أجل الالعبني وجميع 
املعنيني فــي الــبــطــولــتــني مــن أجـــل الــحــد من 

املخاطر الصحية“.

اليابانية أريسا تسوباتا باملشاركة  تحلم 
فـــي دورة األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو 
العام املقبل، وتبّدل في انتظاره بني نوعني 
الــقــفــازات: رياضية تضعها في حلبة  من 
كممرضة  عملها  خــالل  وطبية  املــالكــمــة، 
في مستشفى حيث تخشى التقاط عدوى 

فيروس كورونا املستجد.
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 27 عاما  تهتم الــشــابــة 
الــســرطــان، لكن وبــاء  الغالب بمرضى  فــي 
الــى تهديد دائــم في  «كوفيد - 19» تحول 
املستشفى حيث تعمل، السيما عند ذروة 
ـــوبـــاء فـــي الـــبـــالد خــــالل الــربــيــع  انــتــشــار ال
املـــنـــصـــرم، عــنــدمــا كــــان الـــنـــظـــام الــصــحــي 

يعاني من ضغط كبير.
وتـــقـــول تــســويــاتــا لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــرس 
«نــــواجــــه دائـــمـــا خــطــر الـــتـــعـــرض لــلــعــدوى 
أنــا وزمــالئــي نعمل في  فــي منشأة طبية، 

إصابتنا»  امكانية  عــن  نــاجــم  ظــل ضغط 
 14 من  بأكثر  تسبب  الــذي  بـ»كوفيد19-» 
مليون إصابة و610 آالف حالة وفاة حول 

العالم منذ كانون األول.
ومثل غالبية الرياضيني في مختلف أنحاء 
التدريبات  تعطيل  إلــى  الــوبــاء  أدى  الــعــالــم، 
أوملبياد  تأجيل  لكن  بتسوياتا.  الخاصة 
صيف  حتى  الحالي  الصيف  مــن  طوكيو 

2021 جاء لصالحها. 
وكان من املقرر ان ينطلق أوملبياد العاصمة 
اليابانية في 24 تموز الحالي، لكن تفشي 
الــى تموز  الــى تأجيله  «كوفيد - 19» دفــع 
مــتــواصــلــة بشأن  مــخــاوف  2021، وســـط 
القدرة على إقامته بشكله املعتاد، في حال 

لم يتم احتواء الجائحة بالحد الكافي.
وتـــــوضـــــح «كــــــــان (تــــأجــــيــــل األوملـــــبـــــيـــــاد) 
الوقت  مــن  املــزيــد  يمنحني  ألنــه  لصالحي 
للتدريب»، على رغــم إقــرارهــا بــأن الفرحة 
كانت ناقصة، نظرا ألن التأجيل نجم عن 

تــفــشــي فــيــروس تــســبــب بــوفــاة نــحــو ألــف 
شخص في بالدها حتى اآلن.

بـــدأت مــســيــرة تــســوبــاتــا مــع املــالكــمــة قبل 
محلية  نتائج  حققت  لكنها  فــقــط،  عــامــني 

ــنــبــيــل. في  الفـــتـــة فـــي ريـــاضـــة الـــفـــن ال
بطلة  تــوجــت   ،2019 األول  تشرين 

ـــلـــيـــابـــان لــــلــــوزن املــــتــــوســــط، مــا  ل
مــنــحــهــا مـــكـــانـــا فــــي املــنــتــخــب 

الوطني.
قرر االتحاد املحلي للمالكمة 
عدم إشراكها في التصفيات 
املــؤهــلــة إلـــى األوملـــبـــيـــاد الــتــي 
كانت مقررة في باريس لعدم 
ما  الــالزمــة،  الخبرة  امتالكها 

كــــاد يــحــطــم حــلــمــهــا األوملـــبـــي، 
عاما  منحها  «كــوفــيــد19-»  لكن 

إضافيا لتعزيز مكانها.
وأصــــبــــحــــت «املــــمــــرضــــة-املــــالكــــمــــة» 

مصممة عــلــى اكــتــســاب الــخــبــرة الــالزمــة 

للتأهل لدورة األلعاب األوملبية التي أصبح 
موعد انطالقها الجديد 23 تموز 2021.

ل عام من 

إلسباني، 
مــان ابــدى 
الـــشـــاب  ي
هــبــة ريـــال 
ل هاجسا 
للفريق  ي 

ريال  مع 
ويــمــلــك  ،
ون يورو، 
ت باريس 
يلي البالغ

ويـــــرغـــــب لـــــيـــــونـــــاردو فـــــي إغــــــراء 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس بــــوجــــود 

نـــيـــمـــار فــــي بــــاريــــس، 
التي  الصداقة  بسبب 
ــبـنينيـني، ببالعــ ـــني الـالالـ ـــــــــع بـــ ـعـعتــجــمـ
كــمــا يـــرغـــب الـــنـــادي
الفرنسي في ضم 

فـــيـــنـــيـــســـيـــوس 
لــــــســــــد فـــــــــراغ
رحـــــــــــــــيـــــــــــــــل 
كــــــــافــــــــانــــــــي 
وإمـــــكـــــانـــــيـــــة 
دي  رحـــــيـــــل 

ماريا.

بــــــأداء ثـــابـــت جــــدا وتـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي في
الشخص  هو  ستيفانو  ككل،  الفريق 
نريده:  الــذي  الفريق  لقيادة  املناسب 

ناجح، شاب، ومتعطش (لأللقاب)».

اليابانية أريسا تسوب تحلم 
فـــي دورة األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــ
في انتظ ّالعام املقبل، وتبدل
الــقــفــازات: رياضية تض من 
عم ــخـالالـالل  وطبية  الالالالــالالاملـالالالكــمــة، 
في مستشفى حيث تخشى

فيروس كورونا املستجد.
الــبــالــغــة مــن الــ تهتم الــشــابــة 
الــســرط الغالب بمرضى  فــي 
الــى ته «كوفيد - 19» تحول 
املستشفى حيث تعمل، الس
ــــبـــــالد ـــوبـــاء فـــي الـ ــــانــتــشــار ال
املـــنـــصـــرم، عــنــدمــا كــــان الـــنــ

من ضغط كبير. يعاني
وتـــقـــول تــســويــاتــا لـــوكـــالـــة ف
«نــــواجــــه دائـــمـــا خــطــر الـــتـــعــ

الالالالــالالوزمـالالال أنــا  فــي منشأة طبية، 
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ومع ذلك، ال تزال هذه املدينة تنبض بروح الشــــــــباب، 
إذ يقدر عدد الشــــــــباب املســــــــجلني في جامعة ألبرت 
لودفيغ املرموقة بنحو 10 في املئة من سكان املدينة 
البالغ عددهم 220 ألف نســــــــمة. وتقلد عمدة املدينة، 
مارتن هــــــــورن، منصبه في العام 2018 قبل أن يبلغ 

34 عاما.

جودة املعيشة
وبنيــــــــت منازل البلــــــــدة القديمــــــــة امللونــــــــة ذات األطر 
الخشــــــــبية وُعبدت شــــــــوارعها الخالية من السيارات 
بالبالط منذ عهد قريب نسبيا، بعد أن دمر القصف 
مبانيهــــــــا وشــــــــوارعها القديمــــــــة في خضــــــــم الحرب 
العامليــــــــة الثانيــــــــة. وكل هــــــــذ العوامل هيــــــــأت الفرص 
للمدينة لتصبح واحدة مــــــــن أفضل املدن في أملانيا، 
إْن لــــــــم يكن على مســــــــتوى العالم، مــــــــن حيث جودة 
املعيشــــــــة واالنفتاح على التطــــــــور والتغيير واألكثر 
حفاظا على البيئة واألكثر مالءمة لتنشئة األطفال.

ل عالمة فارقة 
ّ
يرى معظم السكان أن عام 1975 مث

فــــــــي تاريــــــــخ املدينة. إذ نصــــــــب في هــــــــذا العام آالف 
املحتجــــــــني خياما على قطعة أرض مســــــــاحتها 30 
كيلومترا شمال فرايبورغ في أعماق الغابة السوداء 

طيلة تسعة أشهر.
ويقــــــــول أكســــــــيل مييــــــــر، املديــــــــر املنتــــــــدب التحــــــــاد 
حمايــــــــة البيئــــــــة والطبيعة بأملانيا والذي شــــــــارك في 
االحتجاجات: "اســــــــتمدت االحتجاجات ســــــــلميتها 
مــــــــن روح التعــــــــاون بــــــــني املحتجــــــــني". فقد شــــــــارك 
فــــــــي االحتجاجات، التــــــــي نظمها فــــــــي البداية بعض 
سكان املدينة، نشــــــــطاء يساريون، ومزارعو الكروم 
بمنطقة ألزاس الفرنســــــــية ومتزلجــــــــون ومزارعون 
أملان ومهندســــــــون معماريــــــــون وأطبــــــــاء ومعلمون 
وصحفيــــــــون وعازفــــــــون وضبــــــــاط شــــــــرطة، بهدف 

إيقاف مشروع إنشاء محطة ويل للطاقة النووية.
وبعد تسعة أشهر، توقفت أعمال البناء إيذانا بإلغاء 
املشــــــــروع. وقد مهد هــــــــذا الحراك الشــــــــعبي الناجح 
الطريــــــــق ملدينــــــــة فرايبــــــــورغ لتصبح تربــــــــة خصبة 
لألفــــــــكار الخالقــــــــة وتمخضت عنه حركــــــــة للحفاظ 
على البيئة. وفي العقود الالحقة، أصبحت فرايبورغ 

مركزا لالقتصاد البيئي وأبحاث الطاقة الشمسية.

التنمية املستدامة
وتوالت اإلنجازات التي حققتها مدينة فرايبورغ في 
مجــــــــال البيئة منذ ذلك الحني. ففي العام 1994، أقيم 
أول منزل ينتج من الطاقة أكثر مما يســــــــتهلك. وفي 
العام 2002، انتخب ديتر ســــــــالومون أول عمدة من 

حزب الخضر في أملانيا.
وفــــــــازت املدينة في العام 2002، بجائزة دبي الدولية 
ألفضــــــــل ممارســــــــات التنمية املســــــــتدامة. وفي عام 
2010 فازت بجائــــــــزة أملانية تقديــــــــرا لجهودها في 
حمايــــــــة البيئــــــــة. وبعدهــــــــا بعامني حــــــــازت على لقب 
املدينة األكثر اســــــــتدامة في أملانيا. وفي عام 2017، 
أصبح مبنــــــــى البلدية الجديد فــــــــي املدينة أول مبنى 

إداري عام في العالم ينتج طاقة فائضة.
ودعــــــــت املدينة فــــــــي العام املاضي 25 ألف مســــــــؤول 
ومخطــــــــط عمراني من حول العالــــــــم للتعلم من هذه 
املشــــــــروعات الواعدة. وتخطط مدينة ماديسون في 
والية ويسكونســــــــن األميركية إلقامة مركز للتنمية 
املســــــــتدامة على غــــــــرار مركز الطاقة الشمســــــــية في 

فرايبورغ.
ومحطــــــــة الدراجــــــــات في مدينــــــــة فرايبــــــــورغ، مبنى 
أســــــــطواني ضخم خلــــــــف محطة القطــــــــارات. وتقول 
أندريا فيليب، من وكالة أيفوريا للتنمية املســــــــتدامة: 
"أنــــــــا ال أملك ســــــــيارة وال أحتاج واحــــــــدة، فبإمكانك 

التنقل بالدراجة في كل مكان في فرايبورغ".

جنة للدراجني
وتعــــــــدُّ املدينة جنــــــــة للدراجــــــــني، إذ تمتد مســــــــارات 
الدراجات في املدينة ملســــــــافة 400 كيلومتر، فضال 
عــــــــن أن الدراجات في شــــــــوارعها تفوق الســــــــيارات 

بمقدار الضعف.
وقد صممت شــــــــوارع املدينة لتناسب الدراجات منذ 
حقبة ما بعد الحــــــــرب العاملية الثانية. فبينما ركزت 
ســــــــائر املدن األملانية آنذاك على وضع السيارات في 
املقدمــــــــة عند إعادة بناء مدنهــــــــا الحديثة، فقد أعطى 
مخططــــــــو فرايبرغ األولوية لشــــــــبكات النقــــــــل العام، 
واهتموا بتوســــــــيع الشــــــــوارع لتســــــــتوعب القطارات 

وخصصوا طرقا للدراجات ومناطق للمشاة.
وفــــــــي الوقت الــــــــذي اهتمت فيه معظم املــــــــدن األملانية 
ببناء طرق سريعة واسعة وأماكن انتظار للسيارات، 
وضعت فرايبورغ أول سياسة للنقل الحضري في 
عام 1969 مع التركيز على وســــــــائل النقل الصديقة 

للبيئة.

وفــــــــي أيام مباريات كرة القدم، يســــــــلك املشــــــــجعون 
الطريق الســــــــريع املخصص للدراجات املفضي إلى 
ملعب شوارزوالد، الذي تبلغ سعته 24,000 متفرج، 
ويعــــــــد أول ملعب كرة قدم فــــــــي أملانيا يعمل بالطاقة 
الشمســــــــية. وينتج امللعب 250 ألف كيلواط/ ســــــــاعة 
سنويا، لتوفير احتياجاته من الكهرباء، بينما يورد 

الفائض إلى شبكة توزيع الكهرباء.
ويجري اآلن بناء ملعب فرايبورغ وســــــــتكون هناك 
ألواح شمســــــــية على ســــــــطحه، ويعيد تدوير الطاقة 
املتولــــــــدة من محطة تصنيع مجاورة الســــــــتخدامها 

في تدفئة امللعب.

الغابة السوداء
وملحبــــــــي الطبيعــــــــة، تعــــــــد الغابــــــــة الســــــــوداء مقصدا 
للســــــــكان الباحثــــــــني عــــــــن مراكز ترفيهيــــــــة في قلب 
الطبيعة، إذ تضم جبالها الشــــــــاهقة مسارات للسير 
ومتنزهــــــــات وحقــــــــول زراعية ومســــــــارات لســــــــباق 
الدراجــــــــات الهوائيــــــــة وحدائق مخصصــــــــة لرياض 

األطفال تتضمن أكواخا خشبية وسط األشجار.
ويقــــــــول كونســــــــتانتني هوفمــــــــان، الــــــــذي ينحدر من 
فرايبرغ: "عندما كنــــــــت طفال كانت الروضة تأخذنا 
فــــــــي رحــــــــالت إلى أقــــــــرب غابــــــــة، وربما أســــــــهم هذا 
االرتباط بالطبيعة في ســــــــنوات عمــــــــري املبكرة في 
ترسيخ اهتمامي بالبيئة وحرصي على حمايتها".

وعلى بعــــــــد ثالثة كيلومترات من قلــــــــب املدينة، تقع 
منطقة فوبان الشــــــــهيرة، التي تتبنى آراء مشــــــــابهة 
عن الوعي البيئي. ويشــــــــيع في هــــــــذه املدينة مفهوم 
البناء الجماعي، إذ يشتري السكان قطعة أرض معا 
ويبنون شققهم بأنفسهم، بدال من شراء شقق من 
شــــــــركات خاصة. ويقول هوفمان، إن الناس عندما 
يبنون مســــــــاكنهم بأنفســــــــهم يكونون أكثر حفاظا 

على البيئة وأكثر مراعاة للجوانب االجتماعية.
ويعيــــــــش ســــــــكان فوبــــــــان البالــــــــغ عددهــــــــم 5,500 
ســــــــاكن في تجمعات مترابطــــــــة أو منازل خاصة أو 
مشروعات إســــــــكان جماعي. وتلتزم جميع املنازل 
ومشــــــــروعات اإلســــــــكان بمعاييــــــــر املبانــــــــي املوفرة 
للطاقــــــــة في فرايبورغ، وتعتمد علــــــــى الطاقة املتولدة 

من أنظمة التدفئة بالكتلة الحيوية في املنطقة.

مبادرات اجتماعية
 ويدير سكان املنطقة مبادرات اجتماعية ال حصر 
لهــــــــا، مثــــــــل إقامــــــــة حدائق على أســــــــطح العمــــــــارات، 
ومخازن مشتركة للغذاء، وأجهزة التحلل الالهوائي 
للمخلفات العضوية وورش عمل لتسوية الخالفات، 
ومتاجر تعاونية للمــــــــواد الغذائية. وتقول فيليب إن 
هــــــــذه املدينة ال تخلو ســــــــوى من شــــــــيء واحد وهو 

السيارات.
ويبلــــــــغ نصيب الفرد من الســــــــيارات في فوبان 172 
سيارة لكل ألف ســــــــاكن، مقارنة ب 393 سيارة في 
فرايبورغ. وصممت الكثير من الشــــــــوارع لتتضمن 
حدائــــــــق أطفال فــــــــي األماكن التــــــــي تخصص عادة 

ملواقف السيارات.
ويبدو أن امتالك الســــــــيارة في هذه املنطقة قد يثير 
اســــــــتهجان املجتمــــــــع. وتقــــــــول فيليب إنه قــــــــد تثار 
مشــــــــاكل بني الجيران إذا أوقف أحدهم سيارته أمام 
املبنى أو املدرســــــــة ملدة أطول من الالزم أو إذا أخفى 
عن اآلخرين أنه يمتلك ســــــــيارة. وقد يخبئ بعضهم 
ســــــــيارته في بلــــــــدات مجاورة لتفادي نظــــــــرات اللوم 

واالتهام.
وتضــــــــم املدينة أيضــــــــا واحدا من أكثر مشــــــــروعات 
التطويــــــــر طموحًا، وهو أول مبنى ســــــــكني شــــــــاهق 
موفر للطاقة في العالم. إذ يستمد هذا املبنى، املكون 
مــــــــن 16 طابقا، الحرارة من أجهزة داخلية أو حرارة 
الجســــــــم أو مصابيــــــــح إضــــــــاءة، وال يتضمن أنظمة 

تدفئة تقليدية.
وأعــــــــاد املخططون العمرانيون منذ عشــــــــر ســــــــنوات 
تصميم هذا املشروع اإلسكاني الضخم ليستوعب 
139 وحدة سكنية بدال من 90، لحل مشكلة نقص 
املساكن في املدينة. واستطاع املهندسون تخفيض 
اســــــــتهالك الطاقــــــــة بنســــــــبة 78 في املئــــــــة من خالل 

أنظمة اإلضــــــــاءة واملصاعد املوفــــــــرة للطاقة ووضع 
ألــــــــواح شمســــــــية ونوافذ من الزجاج العــــــــازل، ونظام 

استرجاع لحرارة العادم.
وراعــــــــى املصممون أيضــــــــا التماســــــــك االجتماعي. 
وتقــــــــول فيليب إن الســــــــكان فــــــــي كل طابــــــــق لديهم 
 الحــــــــق فــــــــي اختيــــــــار الســــــــاكن الجديد عــــــــن طريق 

التصويت.

وحدات كهروضوئية
وعلى بعد كيلومترين، يبــــــــدو مبنى البلدية الجديد، 
املضيء والفســــــــيح أقــــــــرب إلى مركز التســــــــوق منه 
إلى املبنــــــــى الحكومي. إذ تغطي جــــــــدران املبنى من 
الخارج وحدات كهروضوئية تبلغ مساحتها 4000 
كيلومتر مربــــــــع. وأصبح املبنى منذ تأسيســــــــه في 
عام 2017، أول مبنى في العالم يولد طاقة شمسية 

فائضــــــــة، أي أنه ينتــــــــج طاقة تفــــــــوق احتياجاته من 
الكهربــــــــاء، ويذهــــــــب الفائض لتغذية شــــــــبكة توزيع 

الكهرباء.
وأنتجــــــــت األلواح الشمســــــــية فــــــــي املبنى فــــــــي عامه 
األول 560 ميغاواط/ ســــــــاعة من الكهرباء، ما يعادل 
االستهالك الســــــــنوي لنحو 140 أســــــــرة مكونة من 

أربعة أفراد.
أمــــــــا عن مســــــــتقبل هذه املدينــــــــة، فإن عــــــــدد املواليد 
الذين ســــــــجلوا هــــــــذا العام كان أعلــــــــى مقارنة بالعام 
املاضي، وهذا يعني أن املدينة ســــــــتزداد شبابا كلما 
تقــــــــدم بها العمر. وتتطلع املدينة لتخفيض انبعاثات 
ثاني أكســــــــيد الكربون إلى النصف في العام 2030 
وتوفير 100 في املئة من احتياجاتها من الطاقة من 
املصادر املتجددة في عــــــــام 2050، وهذا يعني أنها 

تخطو نحو مستقبل أكثر حفاظا على البيئة.
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أكــــــــد األمني العــــــــام للمركز الثقافي 
والزخرفة  العربــــــــي  للخط  العراقي 
فالح حســــــــن الــــــــدوري، تلكؤ إقامة 
ثالثة معــــــــارض مزمــــــــع تنظيمها، 
توقفــــــــت جــــــــراء انتشــــــــار فيروس 
"كورونا" وقال الدوري "االول خالل 
كانون الثاني املاضــــــــي في بغداد، 
واثنــــــــان فــــــــي االنبــــــــار والناصرية، 
كان مــــــــن املؤمــــــــل أن يليانه توقفت 
وسنعاودها بعد انجالء الجائحة"، 
مؤكدًا "ســــــــننفذ املعــــــــارض الثالثة 
ونسافر الى الخارج؛ لتلبية دعوات 
فعاليات ستقيمها  في  للمشاركة 

قطر وتونس ومصر".
الخــــــــط  تعليــــــــم  "دورات  وأضــــــــاف 
املركز،  فــــــــي  والزخرفة مســــــــتمرة 
حيث خرجنا مئة وخمسني منها، 
من دون توقف مع مراعاة شروط 
الوقاية" متابعــــــــًا "أجاد الخطاطون 
توظيــــــــف انعكاســــــــات الوبــــــــاء في 
حيــــــــث  مــــــــن  الخطيــــــــة،  لوحاتهــــــــم 
التوجيهات التي تحث على االلتزام 

بمقررات خلية االزمة ".
"تأســــــــس  الــــــــدوري  فالح  وأشــــــــار 
املركز العــــــــام 2003 تحت هاجس 
إحياء الخط العربي" موضحًا "انه 
تــــــــراث عراقي انطلق من بغداد الى 

العالم".
وبني "نجحنا باقناع وزارة التربية 
باضافة "الخط" الى منهاج الدراسة 
الــــــــى االعداديــــــــة،  مــــــــن االبتدائيــــــــة 
وأنجزنا خمســــــــة عشر مهرجانًا 
وثمانني معرضــــــــًا، داخل وخارج 
العــــــــراق وأصدرنــــــــا ســــــــبعة كتب 
وسنصدر الجزء الثاني من دليل 
لفتح مركز  الخطاطني ونســــــــتعد 
 "  

ً
والدراســــــــات" مواصال للبحوث 

اعد املركز ملفًا لليونسكو؛ لدرج 
الخــــــــط العربــــــــي في العــــــــراق، على 

الئحة التراث العاملي غير املادي".
ولفت الــــــــدوري الى اهميــــــــة العراق 
عامليًا في هذا امليدان "اي مهرجان 
والعربي،  االســــــــالمي  العاملني  في 
ينجح بالخطاطني العراقيني؛ ألنهم 

متميــــــــزون ويحصــــــــدون الجوائز 
ويشــــــــغلون الســــــــاحات الخطيــــــــة 
مقيمني فــــــــي دول عربية وأجنبية 
يعلمون املوهوبني فيها ويديرون 
شؤون هذا الفن ، وخطاطو العالم 

مدينــــــــون للعراقي هاشــــــــم محمد 
الخطاط" مفيدًا "تقنية الكومبيوتر 
أفقدت الخــــــــط حميميته، ومنحت 
فرصة خط الفلكســــــــات للطارئني 
عليه، باملقابــــــــل تضاعفت جوائز 

فــــــــي املســــــــابقات، لكن  اليدويــــــــني 
الكومبيوتــــــــر حفــــــــز الخطاط على 
إيجاد حــــــــروف جديدة وتركيبها 
بطرق وقياسات حديثة، استفزت 
مخيلة الخطاط بابتكارات مذهلة".

كم تمنيُت أن تكون لســــــــطوري التالية أصوات قنابل، أو زئير أســــــــد 
حتى يســــــــمعها من بيده األمر، هي ســــــــطور غاضبة حملني إياها 
مواطن من أهوار الناصرية، أتمنى أْن يصغي إليها من يحمل جرح 
العراق، فهي تتحدث عن بؤس طال أمده يشــــــــبه عود كبريت إذا ولع 
ال ينطفئ أبــــــــدًا، وهذا املواطن هو صدى آلالف األســــــــر وقد تعرفُت 
إليه حني شاركنا مع وفد كلية اإلعالم بجامعة بغداد، مبادرة أهالي 
منطقة سوق الشيوخ بمهرجانهم األول املسمى "رحلة نيسان" في 
العــــــــام املنصرم، قضينا بينهم وقتًا من املعايشــــــــة الدقيقة وملســــــــنا 

شهامتهم وكرمهم.
أبكانــــــــي هذا املواطن حــــــــني حدثني عن البؤس الذي يعيشــــــــه حاليًا 
كرماء الهور العراقي، بعد أْن عزف الناس عن شــــــــراء منتجاتهم من 
الحليب بســــــــبب األوضاع الصحية املعروفة، وتشــــــــهد مياه األهوار 
يوميًا مجــــــــزرة تتمثل برمــــــــي أطنان الحليب فيهــــــــا، تخلصًا منها، 
وهناك العشرات من األبقار والجاموس حبيسة املرض الذي أصاب 

"ضرعها" بسبب عدم االستمرار في حلبها.
مواطــــــــن الهور يعيش بؤســــــــًا حقيقيًا، فالجامــــــــوس والبقر مصدر 
دخله األول وليست لديه وظيفة أخرى، وقبل مجيء الغضب األسود 
"كورونا" كان ســــــــعر 30 لترًا من الحليب بحدود 30 ألف دينار، أما 
اليوم فصار (إْن حصل البيع) 15 
ألف دينار، وهذا الســــــــعر ال يســــــــد 
ثمــــــــن النقل مــــــــن الهور الــــــــى مكان 
التسويق، وبات مواطن الهور يلجأ 
الى بيع أبقاره وجواميسه لتوفير 

قوت عياله.
لقد صح تطابق قول لقمان الحكيم 
على أهالي الهور حيث ذكر: "ثالثة 
ال يعرفون إال في ثالثة: الشــــــــجاع 
فــــــــي الحرب، والكريــــــــم في الحاجة، 
والحليم في الغضب، فالبؤس ُيولد 
د كل شيء، ابتداًء من 

ِّ
الغضب وُيول

االنكسار حتى االنفجار. ففي أيام 
البؤس يصبح مذاق الحليب مرًا!

الســــــــادة: رئيــــــــس الــــــــوزراء، رئيس 
مجلس النواب، رئيس الجمهورية، 
اســــــــمعوها من صحفي، إنَّ اليأس 
أخطــــــــر األعــــــــداء في املجتمــــــــع وإنَّ 
الحــــــــل بيدكم ويمكــــــــن أْن تتخذوه 
اليــــــــوم "الخميــــــــس" ليصبــــــــح نافذًا 

األحد مع الدوام الرسمي!
ومقترحاتي بسيطة قابلة للتنفيذ 

هي:
1 - الطلــــــــب مــــــــن معامــــــــل األلبــــــــان 
املنتشــــــــرة في عموم املحافظات بالتوجه الــــــــى قرى األهوار ومراكز 
جمع الحليب بســــــــياراتهم املبردة، ال ســــــــيما شركة ألبان أبي غريب 
 عن الحليب 

ً
الحكومية لشراء الحليب الستعماله في منتجاتهم بدال

املجفف املســــــــتورد، وبهذا اإلجــــــــراء يمكن أْن نقــــــــدم للمواطن غذاًء 
 من 

ً
طازجــــــــًا وصحيًا من منتــــــــوج محلي ملــــــــيء بالفيتامينات بدال

الحليب املجفف املحتوي على املواد الحافظة واملنكهات. 
2 - إيقــــــــاف اســــــــتيراد الحليــــــــب الســــــــائل والقيمر واألجبــــــــان وبقية 
املشــــــــتقات التي مألت برادات املوالت واألســــــــواق والدكاكني في كل 
مــــــــدن العراق، فاإلنتــــــــاج املحلي يمكن أْن يغطي احتياجات األســــــــرة 
العراقية، ال سيما أنَّ اطنان الحليب التي توفرها األبقار والجاموس 

العراقي كثيرة، وباإلمكان فتح باب التصدير الى الخارج.
3 - االمتنــــــــاع عن اســــــــتيراد املثلجــــــــات التي يكــــــــون الحليب جزأها 
األساس، وإلزام املعامل العراقية ومحال صنع املثلجات باستعمال 

الحليب العراقي. 
أخيرًا، ليسأل املسؤولون الذين ذكرتهم آنفًا كم هي كلفة استيرادنا 
مــــــــن هذه املنتجات، إنه رقم مخيف بالــــــــدوالر وقريب مما نقترضه 

من الدول! 
أال يســــــــتحق املواطن العراقي إيقاف هذا الهدر طاملا أنَّ املنتج املحلي 

متوفر؟

30
30

15

ولى 
ُ
ضمــــــــن إصدارات "ملتقى بابل ملســــــــرح الشــــــــارع" بدورتــــــــه األ

"وســــــــائطيًا" صدر عن دار الصــــــــادق الثقافية في بابل كتاب جديد 
حمل عنوان" مســــــــرح الشارع- دراســــــــة ونصوص" للدكتور بشار 
عليــــــــوي ،ضم عــــــــددًا من نصوص مســــــــرح الشــــــــارع التــــــــي كتبت 
خصيصًا له بأقالم عدد من الكتاب العرب، فضال عن وقائع الندوة 
الفكرية التي ناقشــــــــت (وسائطيًا) عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وألول مرة على مســــــــتوى العالم العربي اشــــــــكالية الكتابة ملســــــــرح 

الشارع.
الدكتور بشار عليوي قال:" الكتاب يقع في 127 صفحة من الحجم 
ولى لسد النقص الحاصل في املكتبة املسرحية 

ُ
الكبير وهو خطوة أ

العربية التي تخلو من وجود نصوص كتب بأقالم كتاب مسرحيني 
عرب مخصوصة ملسرح الشارع , فقد ضم باإلضافة الى مقدمته, 

دراسة عن ماهية مسرح الشارع ,وسبعة نصوص كتبت خصيصًا 
ملســــــــرح الشــــــــارع تفاوتت أســــــــباب اختياراتنا لهــــــــذه النصوص عن 
غيرهــــــــا فنص "بيتنا" تأليفي و"أم الدنيا" للكاتب حســــــــن االمام من 
مصر، و"مطبرة" تأليف ســــــــعد هدابي من العراق،و"رحمة بصورة " 
تأليف مبارك الغزالي من ُعمــــــــان باالضافة الى نص "حارة الفنون" 
للكاتب محمد آل كليب من ُعمان، ونص "حكايا   الســــــــيرورا - ذاكرة 
العابر " تأليف محمد امــــــــني بنيوب من املغرب  واخيرًا "موت صالح 

للشرب " للكاتب محمد زكي من العراق. 
واضــــــــاف: النصوص تم ابقاؤها على اللهجات املحلية التي كتبت 
بها, وذلك انطالقًا من كون العروض ملســــــــرح الشارع وهي تذهب 
الى الناس ،حيثما يتواجدون يجب أن تحقق عامل القرب الروحي 

من الناس وتحفيزهم على التفاعل مع ُمجريات العرض. 
يذكر ان "مســــــــرح الشــــــــارع - دراســــــــة ونصوص" وهو ثالث كتاب 
يصــــــــدر ورقيــــــــًا والكترونيًا للدكتور بشــــــــار عليوي في مســــــــرح 

الشارع بشكل متزامن كي يكون متاحًا لجميع املهتمني.

نظمــــــــت الدار العراقيــــــــة لألزياء امــــــــس االول الثالثــــــــاء معرضها الثاني 
الكترونيًا عن االكسسوارات ومكمالت االزياء واغطية الرأس التاريخية 

والفولكلورية تحت عنوان "تراثنا يجمعنا" 
وذكرت مدير عام الدار العراقية لألزياء الدكتورة ابتهال خاجك تكالن 
إن "املعــــــــرض يتضمــــــــن مجموعة مختارة من اإلكسســــــــوارات واغطية 
الــــــــرأس التاريخية والفولكلوريــــــــة اضافة الى اللوحات و"البارتشــــــــنات" 
وكل ما يمثل التراث الشــــــــعبي البغدادي، ابدعتها انامل مبدعي قســــــــم 

االكسسوار والديكور في الدار.
واضافــــــــت تكالن ان "جميع ما تنتجه الدار من اكسســــــــوارات وحلي 
ومكمــــــــالت االزياء، هي اما مقتبســــــــة من حلي تاريخيــــــــة او آثار او 
زخارف من حضارة بالد ما بني النهرين او من الفولكلور العراقي 
والبغــــــــدادي خاصــــــــة مع اضافة ملســــــــات فنية لتتناســــــــب وطبيعة 
العصــــــــر الحديث او هي تصاميم مســــــــتحدثة من ابتكار مبدعي 

الدار ووحي خيالهم.
واشارت تكالن الى أن "اقامة هكذا معارض تهدف الى استمرار 
التواصل مع عشــــــــاق ومحبي كل ماهو تراثي وفولكلوري من 
اكسسوارات ومكمالت االزياء والديكور اضافة لتنشيط ذاكرة 
محبي املوســــــــيقى والطــــــــرب العراقي االصيل ومحاولة لكســــــــر 

الجمود الذي فرضته الظروف الراهنة على البالد بسبب جائحة 
كورونا".

انتهى املوسيقار سليم سالم، من تأليف مقطوعة 
موســــــــيقية لالوركســــــــترا الســــــــيمفونية، تحمــــــــل 

عنوان "طريق الحق".
يتناول املوســــــــيقار ســــــــالم، فــــــــي مقطوعة "طريق 
الحق" مراحل القضية الفلسطينية كافة، مجسدة 
باالنغام املعبرة عن األســــــــى والحماسة والخذالن 

واالنتصارات بشكليها.. العسكري والقيمي.
مدة املقطوعة تبلغ اربعًا وعشرين دقيقة، سجلها 
على C. D" "من إنتاج مركز "الغد الزاهر" للتنمية 

واالعالم، لتسويقه محليًا وعامليًا.
وعد املوسيقار سليم سالم، بإقامة حفل توقيع الـ 
"C.D "فــــــــي قاعة املركز، يحدد موعده حال عودة 

الحياة طبيعية بانجالء فيروس "كورونا".
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