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ضمَن مبادرِة الواحِد تريليون لقطاِع االسكاِن 
املــركــزي، افــصــحــْت رابطة  الــبــنــُك  الــتــي اطلقها 
املــــصــــارف االهـــلـــيـــة عـــن قــــرب اطـــــالق قـــروض 
ـــغـــرض شــــــراء الــــوحــــدات  لــجــمــيــع الـــعـــراقـــيـــني ل

السكنية.
للرابطة علي طــارق، في  التنفيذي  املدير  وقــال 
بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه،: إنه "دعما من 
البنك املركزي العراقي واملصارف الخاصة لحل 
ازمة السكن التي تعيشها البالد منذ زمن، قررا 
اطالق قرض الـ75 مليون دينار لجميع العراقيني 
الراغبني بشراء وحــدات سكنية جاهزة وبمدة 
املــركــزي  الــبــنــك  أن  أعـــــوام"، مبينا  تــســديــد 10 

الــعــراقــي وجـــه جميع املــصــارف املــشــاركــة في 
مبادرة الواحد تريليون دينار لتخصيص جزء 
مــن األمـــوال لدعم قطاع اإلســكــان".وأضــاف أن 
فائدة القرض ستكون ٪4 سنويا كما أن البنك 
املــركــزي حــث املــصــارف الــخــاصــة عــلــى وضــع 
التنافسية  مــســتــوى  وزيــــادة  تفضيلية  فــوائــد 
مــن خــالل جعل الــفــائــدة أقــل مــن ٪4 كمحاولة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن عــــبء الـــديـــن مـــن جــهــة وجـــذب 
املوظفني الحكوميني إلى التوطني في املصارف 
االكتناز  مــن  والتقليل  املــالــي  الــشــمــول  وزيــــادة 
من جهة اخرى.ونوه طارق بان دعم املصارف 
الخاصة لقطاع اإلسكان وتخفيف ازمة السكن 
سيسهم في تحريك االقتصاد العراقي، وزيادة 
العمل لكون قطاع اإلســكــان يسهم في  فــرص 
اوضــح  جانبه،  األخــرى.مــن  القطاعات  تحريك 

لـ"الصباح"   املصارف،  رابطة  في  مطلع  مصدر 
ان املـــركـــزي ســمــح لــلــمــصــارف املــشــاركــة في 
املبادرة بطلب سلفة خاصة بالتمويل السكني 
بحد اقصى يبلغ مليار دينار للسلفة الواحدة 
الفردية  للتمويالت  استخدامها  اجل  وذلك من 
للموظفني  الــجــاهــزة  السكنية  الــوحــدات  لــشــراء 
املوطنة رواتبهم وشــراء وحــدات سكنية داخل 
املجمعات للموظفني وغير املوظفني بعد ارسال 

قائمة بأسماء الراغبني بهذه التمويالت".
واضـــاف ان "املــركــزي يحث على وضــع فوائد 
تــفــضــيــلــيــة وزيـــــــادة مــســتــوى الــتــنــافــســيــة من 
اقــل من 4 باملئة كمحاولة  الفائدة  خــالل جعل 
لــلــتــخــفــيــف مـــن عــــبء الـــديـــن مـــن جــهــة وجـــذب 
املوظفني الحكوميني الى التوطني في املصارف 

من جهة اخرى. 
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عــــقــــب ســــــاعــــــات مــــــن إخــــــفــــــاق مــجــلــس 
ــة  الـــنـــواب، فــي عــقــد الــجــلــســة االســتــثــنــائــيَّ
ــثــقــة لــحــكــومــة محمد  الـــخـــاصـــة بــمــنــح ال
تــوفــيــق عــــــالوي، قــــدم الـــرئـــيـــس املــكــلــف، 
أمــس األحــد،  في ساعة متأخرة من ليل 
أنَّ  اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مؤكدًا 
جادة  تكن  لم  ة  السياسيَّ الجهات  بعض 
بــاإلصــالح واإليـــفـــاء بــوعــودهــا للشعب، 

حكومة  والدة  أمــام  العراقيل  وضــع  وأنَّ 
 مــــن أجـــــل الــــوطــــن كـــان 

ُ
مــســتــقــلــة تـــعـــمـــل

واضحًا، وبينما شكر من وقف معه من 
أعضاء مجلس النواب من دون أْن يطالب 
بمناصب، دعا أبناء الشعب الى مواصلة 

ة. الضغط من خالل التظاهرات السلميَّ
وعلى الفور من تقديم «الرئيس املكلف» 
اعتذاره عن تشكيل الحكومة، دعا رئيس 
ة برهم صالح، في بيان تلقته  الجمهوريَّ
ة الى العمل الجاد  «الصباح» القوى النيابيَّ
اتفاق وطني بشأن رئيس  إلى  للتوصل 

واملقبول وطنيًا وشعبيًا،  البديل  الــوزراء 
ــة املـــحـــددة بـــ15  خـــالل الــفــتــرة الــدســتــوريَّ

يومًا.
ويأتي اعتذار محمد توفيق عالوي عقب 
إخفاق مجلس النواب أمس األحد، في عقد 
ة الخاصة بمنح الثقة  الجلسة االستثنائيَّ
لحكومته، إذ أسهم عدم اكتمال النصاب 
املحتدم بني  السياسي  والجدل  القانوني 
مــخــتــلــف األطـــــــراف فـــي اإلخــــفــــاق بعقد 
الجلسة، وبينما عبرت العديد من القوى 
الــرافــض  موقفها  عــن  ــة  والــكــرديَّ ة  السنيَّ

تقديمه  قبل  عــالوي،  لحكومة  الثقة  ملنح 
على  وتحفظها  االعتذار بشكل رسمي، 
آليات تشكيلها واختيار وزرائها؛ أعلنت 
ــة كــأتــالفــي دولـــة  ــة شــيــعــيَّ قـــوى ســيــاســيَّ
 ،

ً
مماثال رافضًا  موقفًا  والنصر  القانون 

فــي كتلتي ســائــرون  نـــواب  انــتــقــد  بينما 
والفتح مواقف «الرافضني» محذرين من 
هــذا  بحسم  للمماطلة  الــوخــيــمــة  الــنــتــائــج 
بها  تمرُّ  التي  الراهنة  الظروف  في  امللف 

البالد.

 اصــــــابــــــاٍت جــــديــــدٍة 
ُ

 اســــتــــدعــــى تـــســـجـــيـــل
الصحِة،  بفيروس "كورونا"، إصداَر وزارِة 
توجيها إلى املواطنني دعتهْم فيِه الى تطبيق 
اجــــــراءات الــحــمــايــة ملــنــع انـــتـــشـــاره، وقـــررت 
موظفيها  دوام  تــقــلــيــص  الـــــــوزارات  بــعــض 
الشركة  أكـــدت  وبــيــنــمــا  بــاملــئــة،   50 بنسبة 
التزامها  العراقية  الجوية  للخطوط  العامة 
الـــتـــام بـــقـــرار لــجــنــة االمــــر الـــديـــوانـــي املــرقــم 
منع  تــضــمــن  الـــــذي   (2020) لــســنــة   (55)
سفر املواطنني إلى الدول التي انتشر فيها 
الـــفـــايـــروس، انــتــقــد ســيــاســيــون االجـــــراءات 

ــة"،  ـــ"الــخــجــول الــحــكــومــيــة الـــتـــي وصــفــوهــا ب
باملناصب   

ً
انشغاال أن هناك  إلى  مشيرين 

الــحــكــومــيــة عــلــى حــســاب حــيــاة املــواطــنــني 
وسالمتهم. 

الـــوزارة، في بيان تلقته "الصباح"،  وذكــرت 
العراقي بضرورة  الشعب  الــى  نــداء  "نوجه 
االلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجّمع 
والتجمهر ألي سبب كان ومنها املناسبات 
الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات 
للجميع   

ً
وغيرها حماية واألحـــزان  األفـــراح 

من خطر تفشي مــرض فــايــروس كورونا 
املــســتــجــّد خــصــوصــًا بــعــد تــســجــيــل عــدد 
من الحاالت في بغداد واملحافظات والعمل 
مــســتــمــر ملــتــابــعــة املــالمــســني والـــتـــأكـــد من 

وبخصوص جدوى  الــعــدوى".  من  خلوهم 
النائب سعران  انتقد  اإلجــراءات الحكومية، 
االداريــة"  بـ"الفوضى  االعاجيبي ما وصفه 
ــتــي تــعــم جــمــيــع املـــجـــاالت ومــنــهــا املــجــال  ال
الصحي، مبينا عدم وجود استجابة ال من 
لــنــداءات  املــواطــن  الــدوائــر الرسمية وال مــن 
خــلــيــة األزمـــــــة الــحــكــومــيــة بـــشـــأن الـــوقـــايـــة 
مــــن فــــايــــروس كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد. ودعــــا 
الجهات  لـ"الصباح"،  االعاجيبي، في حديث 
املعنية الى ان تكون اكثر حزما في تطبيق 
الفايروس  مــن  والــوقــايــة  السالمة  اجــــراءات 

الخطير.

التفاصيل في الصفحات الداخلية

حسم نادي ريال مدريد االسباني مواجهة الكالسيكو مع ضيفه 
اللقب، واستعاد منه الصدارة  التقليدي برشلونة حامل  وغريمه 
التي تنازل عنها األسبوع املاضي، بالفوز عليه (2 – صفر) أمس 
األحد في املرحلة السادسة والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
ويدين النادي امللكي بفوزه األول على برشلونة في الدوري على 
فينيسيوس  البرازيلي  الشابني  الى  برنابيو»  «سانتياغو  ملعبه 
جونيور وماريانو دياز اللذين سجال الهدفني، األول في الدقيقة 
71 والثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتني 

فقط على دخوله.
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َ
 الشهداء منحة

ُ
تسلمْت مؤسسة

 بالفريِق 
َ
املقابر الجماعية الخاصة

الدولي املعني بالتحقيق بجرائم 
"داعش" االرهابية في البالد، 

كاشفة عن نجاحها في التنقيب 
عن 17 مقبرة جماعية من مجموع 

73 في مدينة سنجار بمحافظة 
نينوى.

وافاد مصدر مسؤول في 
املؤسسة بتصريح خاص ادلى 

به لـ"الصباح" بان فريق التحقيق 
الدولي (Unitad) الذي تشكل 

تنفيذا لقرار مجلس االمن الدولي 
رقم 2379 لسنة 2017 بهدف 

مساعدة الحكومة والجهات 
املختصة املختصة بالتحقيق 
في جرائم عصابات "داعش" 
االرهابية، سلم مؤخرا دائرة 

شؤون وحماية املقابر الجماعية 
التابعة ملؤسسة الشهداء، املنحة 
التكميلية الخاصة بعمل الشعبة 

القانونية املتمثلة بصناديق حفظ 
االدلة واقفالها ليتم استخدامها في 

االعمال املقبلة لعملية فتح املقابر 
الجماعية.

ونبه الى أن هذه املواد تمكن الفريق 
الوطني من حفظ االدلة وتوثيقها 

ضمن صناديق محكمة ومعدة 
لهذا الغرض تمهيدا الحالتها الى 

املحاكم املختصة، مشيرا الى 
ان املؤسسة تولي ملف املقابر 

الجماعية اهمية خاصة.   

هْم 
َ
 الــســيــاســيــوَن الــعــراقــيــوَن سجال

ُ
، ويــواصــل

ُ
وتــســتــمــُر  الــحــكــايــة

هْم بحثا عن الحِل، وعن النفق املفقود، رغم أن السياسة هي 
َ
وجدل

 أن واقع السياسة العراقية املضطرب ينأى 
ّ

فن ايجاد ذلك النفق، إال
وظــروف ومصالح وحسابات،  لحساسيات  مراعاة  بعيدا،  بنفسه 
وتماهيا مع رغبة الـ"بعض" في العودة الى ما هو سائد ونمطي في 

ادارة سياسة مؤسسات الدولة.
ماجرى في الجلسة الثانية ملجلس النواب، التي لم يكتمل نصابها 
ايضا، يكشف عما هو عميق في الوقائع السياسية العراقية، وعن 
طبيعة العالقات التي تحكم الفرقاء، وآلياتهم للموافقة على تمرير 
ف محمد توفيق عالوي، والتي تحتاج الى 

ّ
كابينة رئيس الوزراء املكل

الرفض املجرد،  املوافقة املجردة، وال  املراجعة والنقد، ليس بقصد 
الـــذي يبحث عــن حلول  الــعــراقــي  للشارع  ذلــك  بــل بقصد توضيح 
السياسية  علله  مــن  لكثير  ومعالجة  ومشكالته،  ألزمــاتــه  واقعية 
واالقـــتـــصـــاديـــة واألمـــنـــيـــة، ومــنــهــا اقـــــرار املــــوازنــــة، وتــلــبــيــة طــلــبــات 
املتظاهرين، فضال عن اقرار تشريعات لم تزل مؤجلة وعائمة بني 

القبول والرفض.
من  بمزيد  إغنائها  فــي  بــل  تعليقها،  فــي  تكمن  ال  األزمـــة  معالجة 
بالبحث عن  الرغبة  يعزز  والتواصل، وعلى نحٍو  والتفاعل  الحوار 
املحاصصة  على سياسة  البقاء  بــأن  االيــمــان  يعزز  مثلما  حلول، 
السياسيني  بعض  اراد  وان  حتى  صحيحا،  خــيــارا  ليس  واملغانم 
الحكومية ال  الحلول  وأّن  بلد مكونات،  العراق هو  أن  تغويل فكرة 
 من خالل الخضوع لهذا التوصيف، وتكريسه 

ّ
تكتسب جدواها، إال

كـــُعـــرٍف فـــي ادارة الــــدولــــة، ولـــيـــس الــعــمــل عــلــى وفــــق االســتــحــقــاق 
وأّن ما يحكمهم  العراقيني متساوون،  أن  الدستوري كإطاٍر يؤكد 
هو القانون واملواطنة، وأّن األهلية للتوزير تكمن في املهنية والعلمية 
والوطنية وفي القدرة على تحّمل املسؤولية، وعلى النجاح والفعل  

في العمل..
إّن تفعيل الحوار هو تنشيط للمسار الديمقراطي، ولفاعلية العقل 
في  التأثير  في  وافــصــاٌح عن خطابه  اسئلته،  وجــدوى  السياسي، 
فــقــهــا، وحــتــى في 

ُ
ســيــرورة هــويــة الــدولــة املــدنــيــة، وفــي خياراتها وأ

"نفقها" الذي يبحث عن ضوء واضح وحقيقي، ولعل فشل اكمال 
الجلسة البرملانية الثانية، واالخفاق في االتفاق السياسي وتقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر، يــضــع الــجــمــيــع امــــام مــســؤولــيــاتــهــم فـــي تــداعــيــات 
الغلو،  الــحــوار ومــواجــهــة مظاهر  ذلــك الفشل، عبر انــضــاج مــديــات 
في  ما يجري  مع   التعاطي  في  الواقعية  واستدعاء  والتحاصص، 
لتغليب  بــل  ذلــك،  الــطــرف على  هــذا  تغليبا ملصالح  ليس  السياسة، 
بيت  بوصفه  بالشعب  والثقة  االعــتــدال،  الوعي، وخطاب  مسؤولية 
السلطات، وهو ما يعني الحاجة الى االنتقال من منطق التطرف، الى 
منطق الحوار، ومن خطاب املغالبة الى خطاب املؤالفة، وباالتجاه الذي 
ملؤسسات  حقيقيا  عونا  التشريعية  البرملان  مؤسسة  من  يجعل 
الدولة االخــرى في مواجهة املحن، وفي البحث عن حلول حقيقية 

لسيرة االزمات التي يعاني العراقيون كثيرا من ذاكرتها الدامية..

ch.editor@alsabaah.iq

3 التفاصيل�

7 التفاصيل�



02 Mon. 2 . Mar. 2020 Issue No. 4759 2020 2A L S A B A H  N E W S P A P E R

   07809174853
pr@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852
07716295593

 07809210536
  dist.imn@alsabaah.iq

PDF
sabah@alsabaah.iq

info@alsabaah.iq

اســتــعــرَض رئــيــُس الــجــمــهــوريــِة 
بــرهــم صــالــح ورئـــيـــُس مــجــلــِس 
الــقــضــاء األعــلــى الــقــاضــي فائق 
زيـــدان، مع مساعد األمــني العام 
لــــألمــــم املـــتـــحـــدة املـــــســـــؤول عــن 
مــنــع جـــرائـــم اإلبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
أدامـــــا ديــنــغ والـــوفـــد املـــرافـــق لــه، 
كـــال عــلــى حــــدة، ســبــل الــتــعــاون 
بــــني الــــعــــراق واملـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
الــجــرائــم التي  فــي مــجــال توثيق 

ارتــكــبــتــهــا عـــصـــابـــات "داعـــــش" 
العراقية قبل  املــدن  بحق سكان 
تــحــريــرهــا.وأفــاد بــيــان رئــاســي، 
تــلــقــتــه "الــــصــــبــــاح"، بــــأن صــالــح 
املــســؤول  استقباله  لـــدى  بــحــث، 
األمـــمـــي، "الـــجـــهـــود األمــمــيــة في 
الــجــرائــم واالنتهاكات  مــن  الــحــد 
الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
اإلرهــابــيــة بــحــق املــواطــنــني التي 
اإلبــادة  بـ"جرائم  وصفها  يمكن 
أهمية  والتأكيد على  الجماعية"، 
مــحــاســبــة املـــتـــورطـــني فــــي تــلــك 
األعـــــمـــــال الـــبـــشـــعـــة وتــقــديــمــهــم 

دولية  للعدالة من خالل محاكم 
الــعــادل".وأضــاف  الــجــزاء  لينالوا 
"تــم استعراض سبل  أنــه  البيان 
الـــتـــعـــاون بـــني الـــعـــراق واملــنــظــمــة 
الدولية في مجال توثيق الجرائم 
داعش  ارتكبتها عصابات  التي 
بـــحـــق ســــكــــان املـــــــدن الـــعـــراقـــيـــة 
قــبــل تــحــريــرهــا، وحـــث املجتمع 
الـــدولـــي عــلــى تــقــديــم املــســاعــدة 
لــــــالســــــراملــــــتــــــضــــــررة مـــــــن تـــلـــك 
ملبادئ وحقوق  املنافية  األعمال 
 اإلنـــــســـــان الــــتــــي أقــــرتــــهــــا األمــــم

 املتحدة".

وفــي السياق، ذكــر بيان صادر 
عــــن املــــركــــز االعــــالمــــي ملــجــلــس 
الـــقـــضـــاء األعـــلـــى أن "الــقــاضــي 
فائق زيــدان استقبل في مكتبه 
مـــســـاعـــد األمـــــــني الـــــعـــــام لـــألمـــم 
املتحدة املسؤول عن منع جرائم 
اإلبادة الجماعية، والوفد املرافق 
لــــه".وأضــــاف الــبــيــان أن "رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــقـــــضـــــاء بــــحــــث فــي 
بني  املشترك  التعاون  االجتماع 
مجلس الــقــضــاء األعــلــى واألمــم 
املـــتـــحـــدة فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 

اإلرهاب".

 
العراقي  اإلعـــالم  أمــنــاِء شبكِة  مجلُس  أبـــدى 
العمل على  فــي  السني  الــوقــف  لــديــوان  دعمه 
صوت  وتغليب  املجتمع  مــســارات  تصحيح 

االعتدال.
ان  "الـــصـــبـــاح"،  تلقته  للمجلس،  بــيــان  وذكــــر 
"وفـــدا بــرئــاســة نــائــب رئــيــس مجلس األمــنــاء 
الدكتور محمد سالم القيسي وعضوية عالء 
الحطاب، زار ديوان الوقف السني لبحث سبل 

التعاون االعالمي بني الجانبني".
واضاف البيان ان "الوفد جدد لرئيس الديوان 
الــديــوان  الــدكــتــور ســعــد كمبش دعــمــه لعمل 
مسارات  لتصحيح  يبذلها  التي  جــهــوده  فــي 

الخطب  املجتمع وتغليب صوت االعتدال في 
الدينية والتوجهات العامة ومحاربة خطابات 
والوحدة  املحبة  روح  وبث  والتفرقة  الكراهية 

بني جميع مكونات الشعب العراقي".
البيان، على "توقيع  واتفق الجانبان، بحسب 
مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود من اجل اعمار 
املدن املحررة التي دمرتها عصابات (داعش) 
مع  مناطقهم  الى  النازحني  واعــادة  االرهابية 

توفير الخدمات الالزمة لهم".
االعــالم  "دور شبكة  من جانبه، ثمن كمبش 
ونقل  االعالمي  الخطاب  توحيد  في  العراقي 
الــعــراق"، مقدمًا "شكره  صــورة حقيقية عن 
الــذي يبديه مجلس االمناء من اجل  للتعاون 

بناء العراق الجديد".

 مــجــلــُس الـــقـــضـــاِء األعـــلـــى، 
َ

كـــشـــف
أمــــــس األحـــــــــد، عـــــن صــــــــدور حــكــم 
بالسجن ملدة 15 سنة بحق عنصر 
من عصابات داعش االرهابية، قام 
املواطنني  أمــالك  بحجز ومــصــادرة 

في محافظة كركوك.
وذكــــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــمـــجـــلـــس، تــلــقــتــه 
الجنائية  «املــحــكــمــة  ان  «الــصــبــاح»، 
املـــــركـــــزيـــــة فــــــي رئــــــاســــــة مــحــكــمــة 

استئناف بغداد الرصافة االتحادية، 
أصــــــــــدرت الــــحــــكــــم بــــحــــق ارهــــابــــي 
االرهابية  داعــش  لعصابات  ينتمي 
اقـــــــــــدم عـــــلـــــى حـــــجـــــز ومـــــــصـــــــادرة 
 مــنــازل فــي قــاطــع داقـــوق بمحافظة 

كركوك».
وأضـــــاف الـــبـــيـــان، أن «املــــــدان اعــلــن 
االرهابية  داعــش  لعصابات  البيعة 
مفرزة  ضمن  للعمل  تنسيبه  وتــم 
ــــديــــوان مــــا يــســمــى  اداريــــــــة تـــابـــعـــة ل
عـــقـــارات الـــدولـــة االســالمــيــة ضمن 

والية كركوك - قاطع داقوق». 

}

ـــــُر الــتــخــطــيــِط نـــــوري صــبــاح  أ كــــَد وزي
الدليمي، أمس االحد، أن تنفيذ التعداد 
الــســكــانــي لــلــعــام الــحــالــي مــن اولــويــات 
عــمــل الــــــــوزارة؛ كـــونـــه ســيــســاعــد على 
وضع الخطط االقتصادية التي تسهم 
في تحسني الواقع الخدمي للمواطنني. 

وذكر الدليمي، في بيان تلقته «الصباح»، 
ان «تنفيذ التعداد يعد اولوية اولى من 
اولويات وزارة التخطيط لهذا العام، ملا 
يمثله من اهمية كبيرة، لكونه سيوفر 
قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الواقع 
الـــتـــنـــمـــوي وبـــالـــتـــالـــي ســيــســاعــد عــلــى 
وضع الخطط االقتصادية التي تسهم 
واملعيشي  الخدمي  الواقع   في تحسني 

للسكان».

 

 
ُ
 الــحــكــومــيــة ُوالــبــرملــانــيــة

ُ
هــنــأْت األوســــــاط

والسياسية، أمس األحد، األسرة التعليمية 
فــي الـــعـــراق ولــجــمــيــع الــعــامــلــني فــي قطاع 
التربية والتعليم بمناسبة عيد املعلم الذي 

يوافق األول من آذار من كل عام.
ـــــــــوزراء الـــســـابـــق رئــيــس  وقــــــال رئـــيـــس ال
حــكــومــة تــصــريــف األعــــمــــال عـــــادل عبد 
املهدي في بيان باملناسبة تلقته "الصباح": 
األول من  بــيــوم  املــتــجــدد  "االحـــتـــفـــال  إن 
آذار مــن كــل عــام هــو تأكيد ألهمية هذه 
الشريحة املعطاءة التي تبني الوطن بنور 
الحرف والكلمة وتبدد ظالم الجهل بالعلم 
"االهتمام  ان  املهدي،  عبد  واملعرفة".وبني 
ـــتـــربـــوي ودعـــمـــه فـــي مــقــدمــة  بــالــقــطــاع ال
أولويات حكومتنا من أجل تطويره وتلبية 
احتياجاته املتجددة وفي مقدمتها األبنية 
وتمكني  لها،  املتزايدة  والحاجة  املدرسية 
أداء  مــن  والتدريسية  التعليمية  الهيئات 
دورهــا في بناء املجتمع وإعــداد األجيال 
الواعية".بدوره، هنأ رئيس مجلس النواب 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي األســــــرة الــتــعــلــيــمــيــة 
بــمــنــاســبــة عــيــد املـــعـــلـــم، وقـــــال فـــي بــيــان 
إيمان راسخ بمهام  صحفي: "نحن على 

املعلم ودوره الحضاري واإلنساني، ومن 
التربوية،  بالعملية  اهتمامنا  ينطلق  هنا 
وسعينا الجاد والحثيث لدعمها"، مجددًا، 
"الدعوة بهذه املناسبة الى تضافر جميع 
الــجــهــود الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة؛ لــدعــم 
شــريــحــة املــعــلــمــني وإنـــصـــافـــهـــم وتــذلــيــل 
جــمــيــع الــعــقــبــات الـــتـــي تــعــتــرضــهــم؛ من 
وتمكني  التعليمي،  بالواقع  االرتــقــاء  أجــل 
املؤسسات التعليمية من تأدية دورها في 

بناء جيل ناهض".
النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
كــريــم الكعبي، ذكــر فــي بــيــان مــمــاثــل، أن 
لــهــا دور مــهــم وكبير  الــتــربــويــة  "األســـــرة 
جدًا في بناء وتعزيز قوة الدولة وإصالح 
املــجــتــمــع وصـــنـــاعـــة جـــيـــل مـــؤمـــن وواِع 
ومــنــتــج، كــمــا نـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة وضــع 
خطط وسياسات تربوية حديثة للنهوض 
بالواقع التعليمي ومعالجة النقص الكبير 

فـــي املــبــانــي املـــدرســـيـــة"، وطـــالـــب الكعبي 
"بــــضــــرورة اإلســــــراع فـــي تــفــعــيــل قــانــون 
يناسب  بما  واملــدرســني  املعلمني  حماية 

دورهم وجهودهم في صناعة األجيال".
كــمــا وجــــه نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الدكتور بشير خليل حــداد برقية تهنئة 
ـــكـــوادر الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة وهــم  إلـــى ال
ركيزة أساسية لتقدم األمم، متمنيًا لهذه 
أداء  في  والتوفيق  النجاح  دوام  الشريحة 
مــهــامــهــم الــتــربــويــة وإيـــصـــال رســالــتــهــم 
السامية "من أجل بناء األجيال بما يعزز 
به  واالرتـــقـــاء  املجتمع  تــقــدم  فــي  ويسهم 

نحو التطور واالزدهار املنشود".
السيد  الوطني  الحكمة  وهنأ رئيس تيار 
بــذكــرى عيدهم  املعلمني  الــحــكــيــم،  عــمــار 
الذي يصادف األول من آذار من كل عام، 
وقال في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  "نطالب 
بإيالء هذه الشريحة (املعلمني) االهتمام 
ــقــوانــني الــتــي تنصفها  املــطــلــوب وســـن ال
ـــيـــمـــي بــجــمــيــع  ـــتـــعـــل وتــــــدعــــــم املــــــســــــار ال
العاملي  التطور  مواكبة  بغية  االمكانيات 
املتنامي في هذا املجال واالرتــقــاء به الى 
التربية  لجنة  مــتــقــدم".وأصــدرت  مصاف 
في  املعلمني  ويهنئ  يبارك  بيانًا  النيابية 

العراق بمناسبة عيدهم.

أعــلــَن وزيـــُر الــثــقــافــِة والــســيــاحــِة واآلثــــار عبد 
االحــد، إضافة معبد  أمــس  الحمداني،  األمير 
ــــش) الــــذي يــعــد مــقــر املــجــلــس الــروحــانــي  (الل
الالئحة  عــلــى  الــعــالــم،  فــي  األيــزيــديــة  للطائفة 
ــلــتــراث الــعــاملــي ضــمــن عــشــرات  الــتــمــهــيــديــة ل

املواقع األخرى.
”الصباح“:  تلقته  بيان  في  الحمداني،  وقــال 
إنـــه ”تــمــت إضــافــة معبد (اللــــش) الـــذي يعد 
مقر املجلس الروحاني للطائفة األيزيدية في 
العالم ويقع في قضاء شيخان على بعد 60 
كيلومترًا شمال غرب مدينة املوصل ضمن 
الالئحة التمهيدية للتراث العاملي التي تعتزم 
إلى  اليونسكو  منظمة  إلــى  تقديمها  ـــوزارة  ال
أخرى  وتراثية وطبيعية  آثارية  مواقع  جانب 
بغية استحصال موافقة املنظمة الدولية على 

ضمها إلى الئحة التراث العاملي“.

وأضاف البيان، أن ” امللف الذي أعدته وزارة 
مدينة  نوعه، ويضم  األوســع من  الثقافة هو 
نــفــر األثــــريــــة فـــي الـــديـــوانـــيـــة، مــديــنــة نــمــرود 
نينوى)،  محافظة  فــي  األشــوريــة  (العاصمة 
مدينة واسط اإلسالمية، شاطئ دجلة التراثي 
بني باب املعظم والباب الشرقي بما فيه شارع 
القديم  الحج  طريق  املتنبي،  وشــارع  الرشيد 
الرابط بني الكوفة والديار املقدسة مشترك مع 
السعودية، مقبرة وادي السالم وبحر النجف، 
بحيرة ســاوة، حصن األخيضر في كربالء، 
كــركــوك، قلعة  اإلنـــبـــار، قلعة  فــي  قلعة هــيــت 
أثــري في حلبجة  العمادية في دهــوك، موقع 
ايــران ، طــاق كسرى في املدائن  مشترك مع 

جنوبي بغداد“.
وتــابــع الــحــمــدانــي، أن ”الــالئــحــة الــتــي أعدتها 
وزارة الثقافة تتميز بالتنوع اآلثاري والتراثي 
والجغرافي بما ينسجم مع الثراء الحضاري 
الــذي تزخر بــه بــالد الــرافــديــن عبر تاريخها 

املمتد إلى آالف السنني“. 

 تــحــقــيــق الـــكـــرخ في 
ُ
صـــدقـــْت مــحــكــمــة

العاصمة بغداد، اقوال ثمانية متهمني 
عـــن جــريــمــة ادخـــالـــهـــم امــــــواال مــــزورة 
املركز  البالد.وقال  الى  اليورو  فئة  من 
االعــلــى في  القضاء  االعــالمــي ملجلس 
املحكمة  ان  "الـــصـــبـــاح"،:  تــلــقــتــه  بــيــان 
صدقت  االمنية  القوات  مع  وبالتعاون 
اقــــوال ثــمــانــيــة متهمني ادخـــلـــوا امـــواال 
مــــزورة الـــى الــبــالد، مــنــوهــا الـــى انـــه تم  
 (740.000) قـــدره  مبلغ  على  الــعــثــور 
ــــف يـــــورو خــام  ســبــعــمــئــة واربــــعــــون ال
مـــــــزور بـــحـــوزتـــهـــم بـــغـــيـــة بــيــعــهــا فــي 
االســــواق والـــتـــداول بــهــا، اذ اتــفــق احــد 
املتهمني مع املجموعة على تصريفها 
والحصول على االرباح بقيمة النصف.

وبني، املركز ان املحكمة صدقت اقوال 
املتهمني وفقا الحكام املادة (281) من 
قانون العقوبات العراقي. الى ذلك، القت 
كركوك،  محافظة  فــي  الداخلية  وزارة 
القبض على متهمني اثنني بحوزتهما 
الـــوزارة في  مبالغ مالية مــزورة.وقــالــت 
بــيــان تلقت "الــصــبــاح" نسخة مــنــه، ان 
املنظمة  الجريمة  اســتــخــبــارات  مــفــارز 
بــــاالشــــتــــراك مــــع مــــفــــرزة مــــن جــهــاز 
القبض  القت  املحافظة  فــي  املــخــابــرات 
على متهمني اثنني في مركز املحافظة 
ـــتـــرويـــج وبــــيــــع الــعــمــلــة  يـــتـــعـــامـــالن بـــال
املزيفة.واشار، البيان الى انه تم القبض 
عــلــيــهــمــا بـــالـــجـــرم املـــشـــهـــود، اذ كـــان 
و 1600  دينار  مليون   14 بحوزتهما 
دوالر، مــبــيــنــا انـــه تــمــت احــالــتــهــم الــى 
الجهات املختصة بعد تدوين اقوالهما 

التخاذ االجراءات القانونية بحقهما.
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وعلى الفور من تقديم «الرئيس املكلف» اعتذاره 
ة  الجمهوريَّ رئــيــس  دعــا  الحكومة،  تشكيل  عــن 
القوى  «الــصــبــاح»  برهم صــالــح، فــي بيان تلقته 
ــة الـــى الــعــمــل الــجــاد للتوصل إلـــى اتــفــاق  الــنــيــابــيَّ
ـــــوزراء الــبــديــل واملــقــبــول  وطــنــي بــشــأن رئــيــس ال
ة املحددة  وطنيًا وشعبيًا، خالل الفترة الدستوريَّ

بـ15 يومًا.
ويأتي اعتذار محمد توفيق عالوي عقب إخفاق 
الـــنـــواب أمـــس األحــــد، فــي عــقــد الجلسة  مجلس 
إذ  لحكومته،  الثقة  بمنح  الخاصة  ة  االستثنائيَّ
والــجــدل  القانوني  النصاب  اكتمال  عــدم  أســهــم 
الــســيــاســي املــحــتــدم بــني مختلف األطـــــراف في 
العديد  عــبــرت  وبينما  الجلسة،  بعقد  اإلخــفــاق 
ة عن موقفها الرافض  ة والكرديَّ من القوى السنيَّ
ملنح الثقة لحكومة عالوي، قبل تقديمه االعتذار 
آليات تشكيلها  بشكل رسمي، وتحفظها على 
ة  ة شيعيَّ واختيار وزرائها؛ أعلنت قوى سياسيَّ
رافضًا  موقفًا  والنصر  القانون  دولــة  كأتالفي 
كتلتي سائرون  في  نــواب  انتقد  بينما   ،

ً
مماثال

والفتح مواقف «الرافضني» محذرين من النتائج 
الوخيمة للمماطلة بحسم هذا امللف في الظروف 

الراهنة التي تمرُّ بها البالد.

وفي ما يلي رسالة االعتذار التي 
وجهها محمد توفيق عالوي الى رئيس 

الجمهورية:

«احترامًا لثقة فخامتكم العزيزة والتزامًا بالوعد 
الذي قطعته لشعبي الصابر، أوجه هذا الخطاب 

لسيادتكم ولشعبنا.
عندما تم تكليفي كنت قد وعــدت الشعب بأني 
 
ٌ
ســـأتـــرك الــتــكــلــيــف فـــي حــــال مـــورســـْت ضــغــوط

ــة لـــغـــرض تــمــريــر أجـــنـــدة مــعــيــنــة على  ســيــاســيَّ
الحكومة التي أعتزم تشكيلها وعليه كان قراري 
تشكيل حكومة مستقلة من أجل العمل من دون 
ة أو ضغوطات من أجل اإلسراع  التزامات حزبيَّ
بأنَّ  تــاٍم  علٍم  وإنــي على  الشعب  بتنفيذ مطالب 
تمرير  الـــشـــرط سيكلفني  هـــذا  عــلــى  اإلصــــــرار 
حــكــومــتــي ألنَّ الــجــهــات الــتــي غــرقــت بــالــفــســاد 
ـــة ســتــكــون أول  ــة والـــعـــرقـــيَّ وتــــاجــــرت بــالــطــائــفــيَّ
اآلن  لكنت  التنازالت  قدمت  لو  وإنــي  متضرر... 
مباشرًا بعملي كرئيس لوزراء العراق ولكني مع 
كل هذا حاولت بكل الطرق املمكنة من أجل إنقاذ 
بلدنا من االنزالق للمجهول ومن أجل حل األزمة 
الراهنة ولكن أثناء املفاوضات اصطدمت بأموٍر 
الـــوطـــن ومصلحته  الــــى قــضــيــة  كــثــيــرة ال تــمــت 
الله على أني لم أتنازل ولم أقدم  بشيء ويشهد 
املــصــالــح الــخــاصــة عــلــى مــصــلــحــة الــبــلــد، ولــكــْن 
لألسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض 
فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة من 
أي  دون  ومــن  ة،  الوطنيَّ ة  بالقضيَّ إحساس  دون 
اعــتــبــار لــدمــاء الــشــهــداء الــتــي سقطت فــي ســوح 
التظاهر من أجل تغيير األوضاع وتحقيق رفعة 

الوطن وازدهاره.

فلهذا فخامة الرئيس كنت أمام معادلة... منصب 
رئــيــس الــــوزراء مقابل عــدم الــصــدق مــع شعبي 
واالســـتـــمـــرار بــاملــنــصــب عــلــى حــســاب مــعــانــاتــه، 
أكــون مع  أْن  الخيار بسيطًا وواضحًا هو  فكان 
أنَّ بعض  رأيــت  الصابر وخاصة عندما  شعبي 
ــة لــيــســت جـــــادة بـــاإلصـــالح  الـــجـــهـــات الــســيــاســيَّ
العراقيل  وضــع  وأنَّ  للشعب  بوعودها  واإليــفــاء 
أمام والدة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن 
النصاب ملرتني  كان واضحًا، فمن عدم تحقيق 
متتاليتني الى حمالت االفتراء والكذب والتزييف 
 الى يومنا هذا وال نعلم بعدها 

ً
للحقائق وصوال

املــتــاجــرون بهمومهم  يــصــل  أْن  أيـــن ممكن  الـــى 
شعبنا ..

وعليه اسمح لي أْن أرفع ملقام فخامتكم اعتذاري 
عن التكليف راجيًا تفضلكم بقبولها. 

وهنا رسالتي الى السادة النواب األعزاء:
”شــكــرًا ملــن وقـــف مــعــي وســانــدنــي مــن دون أْن 
يطالَب بمناصب واسمحوا لي أْن أقول لكم أنتم 
ة ال تتعلق بانتمائكم أو حزبكم  أمام أمانة تاريخيَّ
وال تتعلق حتى بكم، إنما تتعلق بالعراق وحده، 
زمــام  تــتــولــوا  أْن  عليكم  األمــانــة تستوجب  هـــذه 
املــبــادرة وأْن تأخذوا دوركــم األساسي من أجل 
فرض رؤيتكم لتصحيح مسار األمــور، فالقرار 
قــــراركــــم ال قـــــرار شــخــص آخــــر فــمــن يــفــاوض 
أجــل  مــن  ووزارة  منصب  الـــى  يسعى  باسمكم 

مصالحه الخاصة ال من أجل حزٍب أو مكوٍن ..
والى شعبي العزيز استمروا بالضغط من خالل 
لكي ال تضيع تضحياتكم  ة  السلميَّ تظاهراتكم 
سدى وسوف أعود الى صفوف شعبي كعراقي 
لم يساوم على مبادئه وعلى قضاياه، وأسأل الله 
سبحانه أْن يوفقكم برعايته وعنايته وأْن يحفظ 

عراقنا العزيز من كل سوء.

تكليف رئيس جديد
الجمهورية،  بــيــان ملكتب رئــيــس  أفـــاد  ذلـــك،  الـــى 

تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح» بــأنــه «وبــــاإلشــــارة الــــى بــيــان 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء املــكــلــف الــســيــد محمد 
توفيق عـــالوي بــشــأن عــدم تمكنه مــن تشكيل 
ـــة املـــحـــددة،  حــكــومــتــه خــــالل الــفــتــرة الـــدســـتـــوريَّ
واستنادًا الى أحكام املادة 76 من الدستور، يبدأ 
مرشٍح  الختيار  مــشــاورات  الجمهورية  رئــيــس 
بديٍل خالل مدة 15 يومًا في نطاق مسؤولياته 

ة». ة والوطنيَّ الدستوريَّ
الشكر  للبيان،  وفقًا  ة،  الجمهوريَّ رئيس  وقــدم 
لــلــرئــيــس املــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق عــــالوي على 
داعيًا  التكليف،  عن  باالعتذار  وموقفه  جهوده 
الجاد  العمل  الى  ة  النيابيَّ القوى  ذاتــه  الوقت  في 
للتوصل إلى اتفاق وطني بشأن رئيس الوزراء 
الفترة  خــالل  وشعبيًا،  وطنيًا  واملقبول  البديل، 
أجــل تشكيل حكومة  مــن  املــحــددة،  ة  الدستوريَّ
قادرة على التصدي ملهامها في ضوء التحديات 

الجسيمة التي تواجه العراق.
الصعبة  الــظــروف  أنَّ  الجمهورّية،  رئيس  وأكــد 
ــة  ــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــالد تــســتــدعــي وقــفــة وطــنــيَّ ال
ة  الشخصيَّ تحظى  وأْن  الجميع،  مــن  مــســؤولــة 
ة املطلوبة،  التي سيتم تكليفها باملقبوليَّ البديلة 
ســــــواء عـــلـــى املـــســـتـــوى الــشــعــبــي أو الــنــيــابــي، 
لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بواجباتها تجاه 
ة  املواطنني، ومؤتمنة على إجراء انتخابات نيابيَّ

مبكرة.
ـــة  وشــــــدد صــــالــــح، عـــلـــى أنَّ الـــتـــداعـــيـــات األمـــنـــيَّ
ة  الصحيَّ ة، والتحديات  ة واالقتصاديَّ والسياسيَّ
ـــعـــراق واملــنــطــقــة والـــعـــالـــم، تحتم  الــتــي تـــواجـــه ال
من  املؤقتة،  الحكومة  فــي حسم ملف  اإلســـراع 
أجــل حماية أمــن وســالمــة املواطنني واالنــطــالق 
كاستحقاق  اإلصــــالح  مــشــروع  تحقيق  نــحــو 

وطني عراقي.

ة إخفاق الجلسة االستثنائيَّ
ــــنــــواب، أمــــس األحــــــد، جلسته  ورفـــــع مــجــلــس ال

ــة، الــتــي كـــان مــقــررًا لــهــا أْن تشهد  االســتــثــنــائــيَّ
لعدم  املكلف»  «الرئيس  كابينة  على  التصويت 
اكــتــمــال الــنــصــاب الــقــانــونــي، وبــحــســب وثــيــقــة 
«الـــصـــبـــاح»، صــــادرة مــن مقرر  اطــلــعــت عليها 
لجلسة  الكلي  الحضور  عــدد  بلغ  املجلس، فقد 

األمس 108 نواب.
وكــان رئيس الـــوزراء املكلف، وصــل ظهر أمس 
ــــنــــواب وكــــــان فــي  األحــــــد إلـــــى مــبــنــى مــجــلــس ال
الحلبوسي  املــجــلــس مــحــمــد  اســتــقــبــالــه رئــيــس 
ونائبه األول حسن كريم الكعبي، إذ عقد الثالثة 
إلى  الحلبوسي  يدعو  أْن  قبل  مغلقًا  اجتماعًا 
النصاب فيها، ما  لم يكتمل  التي  الجلسة  عقد 
اضطر رئاسة املجلس إلى رفع الجلسة نصف 
دولة  عــدا   - ة  الشيعيَّ الكتل  فيها  ساعة، عقدت 
فيه  قــررت  الكعبي  اجتماعًا بحضور  القانون- 
املــضــي بــالــتــصــويــت عــلــى مــنــح الــثــقــة لــعــالوي 
ة فقط، وترك التصويت على  والــوزارات الشيعيَّ
الوزارات املخصصة للكرد والسنة لحني االتفاق 
معهم، إال أنه وبعد الدخول إلى قاعة الجلسة لم 
يكتمل النصاب القانوني إثر غياب النواب الكرد 
ونــواٍب  القانون  ة ودولــة  العراقيَّ التحالف  وقــوى 

ة أخرى. من كتل سياسيَّ

ة ة - سنيَّ مواقف كرديَّ
حــالــة الــتــفــاؤل الــتــي رافــقــت تــصــريــحــات بعض 
ــة قــبــل انــعــقــاد جلسة  الـــنـــواب مــن الــكــتــل الــســنــيَّ
ة؛ تبددت مع الساعات األولى  البرملان االستثنائيَّ
الــنــواب مــن الكتل  أمــس األحـــد، إذ امتنع غالبية 
ــة عــن الــحــضــور لــلــبــرملــان، بينما رفــض  الــســنــيَّ
الـــحـــاضـــرون مــنــهــم دخـــــول جــلــســة مــنــح الــثــقــة 

املفترضة.
وفور اإلعالن عن «اإلخفاق» بعقد الجلسة؛ دعا 
داعمي  الكربولي،  محمد  القوى  تحالف  عضو 
رئــيــس الـــــوزراء املــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق عــالوي 
له على  لــه، وقــال في تغريدة  الــى ترشيح بديٍل 
بشكرنا  «نتقدم  «الــصــبــاح»:  تابعتها  «تــويــتــر» 
ــبــوا مصلحة 

ّ
غــل الــذيــن  الـــنـــواب  الــعــمــيــق لجميع 

ة ولم  ة والشخصيَّ الحزبيَّ الوطن على املصلحة 
للجدل».  املثير  املكلف  حكومة  على  يــصــوتــوا 

على حد قوله.
ودعا الكربولي، النواب الذين وصفهم بـ»داعمي 
 آخر لننتهي من 

ً
املكلف» الى أْن يرشحوا بديال

ملف رئيس الوزراء».
ورغـــم املــحــادثــات املكثفة الــتــي أجــراهــا عــالوي 
الساعات  خــالل  ــة  الــكــرديَّ ة  السياسيَّ الكتل  مــع 
لــم تثمر عن  أنــهــا  إال  املــاضــيــة،  القليلة  واأليــــام 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاٍق بــني الــجــانــبــني، إذ واصــل 
البرملان  لجلسة  ايضًا  مقاطعتهم  الكرد  النواب 
أمــس األحـــد، وقــالــت عضو مجلس الــنــواب عن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار: 
تشارك   

ّ
أال على  اتفقت  ــة  الــكــرديَّ «األحــــزاب  إنَّ 

 تصوت على حكومة 
ّ

وأال الــبــرملــان،  فــي جلسة 
عــالوي»، وأضافت أنه «لم يتم االتفاق مع بقية 

األطراف على أي شيء».

ــقــنــاعــة بــحــكــومــة الـــدكـــتـــور محمد  أيــــًا كـــانـــت ال
ــتــي رافـــقـــت تأليفها  عـــــالوي، فــــإنَّ املـــجـــادالت ال
والــصــعــوبــات الــشــديــدة الــتــي واجــهــهــا رئيسها 
املكلف، كشفت عن عمق املأزق السياسي الذي 
أْن يخرج  عــــالوي  حــــاول  فــقــد  الـــعـــراق،  يعيشه 
ــتــي أجــراهــا   عـــن نـــمـــوذج (املــــشــــاورات) ال

ً
قــلــيــال

شخصيته،  طبيعة  مــع  انسجامًا  ســبــقــوه،  مــن 
أو اقــتــرابــًا مـــن بــعــض طــلــبــات الـــشـــارع املــحــتــج، 
ة  السياسيَّ ة  العمليَّ أعــــراف  كــســر  فــي  رغــبــة  أو 
والتي   2003 العام  بعد  األمريكان  أطلقها  التي 
اعتمدت نموذج األميركي (ليبهارت) ذي األصل 
الهولندي، لكنَّ جميع هذه العوامل انكسرت أمام 
الكثير من  ة، فقد أصرَّ  السياسيَّ القوى  تصلب 
االمتيازات  التنازل عن  على رفض  السياسيني 
ة  التي منحتها لهم صياغات املنظومة السياسيَّ
واألعـــــراف الــتــي تــرســخــت خـــالل عــقــد ونصف 
العقد من الزمن، وصارت قيدًا يمنع االستجابة 
ة في العراق،  ألي تغيير تحتاجه الحياة السياسيَّ
فــالــكــرد يــرفــضــون الــتــعــامــل مــعــهــم بــوصــفــهــم 
ة، بل بوصفهم  أحزابًا لهم خصوصيتهم القوميَّ
كيانًا سياسيًا دستوريًا، فهم من يختارون من 
املناصب  يحدد  من  وهــم  الحكومة،  في  يمثلهم 
ة التي تكون من حصتهم لخدمة مصالح  الوزاريَّ
اإلقليم، وألنَّ هذا املوقف يمنُح غير الكرد جرأة 
مضاعفة لالشتراط على الرئيس املكلف أسوة 
الحجة،  ذات  هــي  فالحجة  الــكــرد،  اشــتــرطــه  بما 
لذلك وجد  نفسها،  املسوغات  هــي  واملــســوغــات 
الــرئــيــس املــكــلــف نــفــســه يـــصـــارُع عــلــى جبهات 
بمطالبهم  السياسيني مجتمعني  مختلفة،جبهة 
ــة املــعــهــودة  الـــرافـــضـــة ألي تــغــيــيــر فـــي الــنــمــطــيَّ
منفردة  األحـــزاب  وجبهة  الحكومات،  لتشكيل 
وهـــي تــســاومــه لــلــحــصــول عــلــى املـــواقـــع مقابل 
منح الثقة، وجبهة الشارع الذي أطاح بالحكومة 
السابقة ويريد تعديل 
الــــســــيــــاق الـــســـيـــاســـي 
املسؤول  وهــو  الكريه، 
عــن سبب تــراجــع أداء 
منجز  وضعف  الدولة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وتــــــراكــــــم 
األخـــطـــاء واملــشــكــالت 
وخــــــــــــــــــــــروج الــــــــنــــــــاس 
غــــاضــــبــــني مـــصـــريـــن 

على التغيير.
هــــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع الــــــــذي 
يــكــابــده الــعــراق الــيــوم، 
العراقيني  مــن  يــحــتــاج 
خياراتهم  يــحــددوا  أْن 
بــــــــصــــــــراحــــــــة تـــــــامـــــــة، 
األول  املــــســــؤول  فـــهـــم 
واألخــــيــــر عــــن تــقــريــر 
مـــصـــيـــرهـــم وهــــــم مــن 
ســــيــــتــــحــــمــــل تــــبــــعــــات 
االســــتــــمــــرار فــــي هـــذه 
الــبــحــث عن  الـــحـــال أو 

أنموذج للتغيير.
ـــــعـــــراقـــــيـــــون  جــــــــــرب ال
االحــــتــــجــــاج الــســلــمــي 
ـــة عـــلـــى خــــط مـــنـــاصـــرة هـــذا  ودخــــلــــت املـــرجـــعـــيَّ
ويستجيب  التغيير  يحدث  أْن  بأمل  االحتجاج 
الساسة ملطالب الشارع، وتبني أنَّ األحزاب والقوى 
ة تعيش مفاهيم وذهنيات ما  ة العراقيَّ السياسيَّ
ة  ة العصبيات السياسيَّ قبل الدولة الحديثة، ذهنيَّ
الــســيــاســي بـــقـــوة عصبيته  الـــتـــي تــقــيــس قــــوة 
ــة وفـــق املــنــطــق الــخــلــدونــي (1332 -  الــعــشــائــريَّ
1406)، وقوة الحزب بقدرته على فرض أجنداته 
اعتمادًا على قوة السالح املليشياوي، وحيث لم 
ولم  والسياسات،  للمواقف  مراجعة  أدنــى  تجر 
يــحــصــل تــعــديــل جــزئــي أو جـــوهـــري فـــي نسق 
يشهد  لــن  لذلك  القائمة،  ة  السياسيَّ التنظيمات 
ــعــراق جــديــدًا فــي هـــذه املــرحــلــة وستكون  أفـــق ال
مــهــمــة الــحــكــومــة تــدبــيــر األمـــــور وإعــــــداد الــبــالد 
النتخابات جديدة ليكون الجمهور هو من يقرر 
الــســيــاســيــني وتــكــون  األحــــــزاب وأوزان  حــجــوم 
تغيير  في  الحاسمة  الكلمة  االقــتــراع  لصناديق 

ة. مسار األوضاع السياسيَّ
أْن  يريد  عــراقــي  لتياٍر  بطيئة  والدة  نشهد  إننا 
يتجاوز بنى ما قبل الدولة الحديثة ويضع نهاية 
التي  العتيقة  ة  الثالثيَّ التجريب ومنطق  ملساوئ 
ــة وهي  ــة اإلســالمــيَّ رافــقــت مــســار الــدولــة الــعــربــيَّ
الــشــهــيــرة   (2010  -  1935) الـــجـــابـــري  ــة  ثــالثــيَّ
(الــعــقــيــدة، الــقــبــيــلــة، الــغــنــيــمــة) فـــي ســيــاق نــقــده 
للعقل السياسي العربي، فالعراق لن ينجو من 
هاويته إذا استمر نظام التفكير يدور بني ثالثة 
تيارات تتصارع بدوافع العقائد وااليديولوجيات 
ومــصــالــح وقـــوة الــقــبــائــل والــعــشــائــر ومــحــفــزات 
وغير  ملتوية  بطرق  الثروات  واقتسام  االغتنام 
مـــشـــروعـــة، مـــن يــنــظــر الــــى املــشــهــد الــســيــاســي 
الــســاســة ومناصريهم  حـــراك  أنَّ  يجد  الــعــراقــي 
عنيٍف  بـــصـــراٍع  ــة مشتبكة  اإلعــالمــيَّ وأدواتـــهـــم 
وبـــــــــأدوات مــخــتــلــفــة وبـــكـــل األســـلـــحـــة الــنــاعــمــة 
والخشنة، لترجيح كفة هذه الرؤية على حساب 
ـــرؤيـــة املــقــابــلــة، وتـــبـــدو الـــطـــوائـــف والــقــومــيــات  ال
تـــصـــارع ســيــاســيــًا لــتــثــبــيــت حــصــة كـــل طــرف 
فـــي مــقــابــل حــصــص األطـــــراف األخـــــرى ضمن 
الــعــتــيــدة،  الــثــالثــيــة  متطلبات  عــن  الـــدفـــاع  منطق 
ة،  االقتصاديَّ والحصة  والعشيرة  االيديولوجيا 
ستكون أمام العراقيني فرصة أخيرة لكسر هذا 
السيادة  تعيُد  ة  انتقاليَّ حكومة  بتمكني  املسار 
لــلــشــعــب لــتــقــريــر مــصــيــره أو انــتــظــار تــطــورات 
قــاســيــة وصــــدمــــات جـــديـــدة ربـــمـــا تــعــيــد إلــيــهــم 

الصواب والرشد بعد مخاض طويل.
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وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الصباح": "نوجه 
ـــتـــزام  نـــــداء الــــى الــشــعــب الـــعـــراقـــي بــــضــــرورة االل
والتجمهر  التجّمع  بمنع  الــصــادرة  بالتوصيات 
ألي ســـبـــب كــــــان، ومـــنـــهـــا املـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة 
والــتــجــمــعــات والــتــظــاهــرات ومــنــاســبــات األفــــراح 
للجميع مــن خطر   

ً
واألحــــــزان وغــيــرهــا، حــمــايــة

تفشي فايروس (كورونا) املستجّد، خصوصًا 
بـــعـــد تــســجــيــل عـــــدد مــــن الـــــحـــــاالت فــــي بـــغـــداد 
املالمسني  ملتابعة  مستمر  والعمل  واملحافظات، 

والتأكد من خلوهم من العدوى". 
واضافت الــوزارة انه "في الوقت الذي وقفت فيه 
ألداء  املختلفة  والــبــيــئــة  الــصــحــة  وزارة  مــالكــات 
واجــبــهــا فــي تــقــديــم جــمــيــع الــخــدمــات العالجية 
بدء  منذ  األمــنــيــة  والــقــوات  املتظاهرين  لجرحى 
التظاهرات في أواخر العام املاضي ولغاية الوقت 
الـــحـــالـــي، وفــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــــعــــراق؛ تــدعــو 
العامة  الصحية  املصلحة  منطلق  ومــن  الــــوزارة 
جميع أبــنــاء الــشــعــب الــعــراقــي إلـــى االمــتــنــاع عن 

 للمجتمع". 
ً
التجمع في أي مكان حماية

ودعت الوزارة "جميع املراجع الدينية واملؤسسات 
الصحية والعلمية العاملية واإلقليمية واملحلية إلى 
 للجميع من حدوث 

ً
تطبيق هذه اإلجراءات، حماية

يكونوا  بأن  "الجميع  وبائي"، مطالبة  تفشٍّ  حالة 
على قدر املسؤولية التأريخية والوطنية، وإجراء 

الالزم لحماية أسرهم ومجتمعهم ووطنهم".
الجوية  الــخــطــوط  مــن جهتها، أوضــحــت شــركــة 
العراقية، في بيان للرأي العام ولجميع املؤسسات 
بقرار  التام  "التزامها  املعنية  والجهات  اإلعالمية 
املرقم (55) لسنة (2020)  الديواني  األمــر  لجنة 
الـــــذي تــضــمــن مــنــع ســفــر املـــواطـــنـــني إلــــى الــــدول 

ان  انتشر فيها فايروس (كــورونــا)، وتبني  التي 
رحالت الناقل الوطني الى تلك الدول خصصت 
إلجالء العراقيني والبعثات الدبلوماسية حصرًا".

وأضافت الشركة "تتبنى وزارة الصحة العراقية 
العراقي  املــدنــي  الــطــيــران  سلطة  مــع  وبالتنسيق 
تجاه  الالزمة  الصحية  بــاإلجــراءات  القيام  مهمة 
جميع الــوافــديــن الــعــراقــيــني مــن تــلــك الــبــلــدان الــى 
ـــــك لــلــحــد مـــن خــطــورة  االراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، وذل
انــتــشــار فــايــروس كـــورونـــا"، داعــيــة إلـــى "تــوخــي 
الــدقــة فــي نــقــل املــعــلــومــة والــحــصــول عليها من 

مصادرها الرسمية".
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، قـــال الــســفــيــر الــعــراقــي 
فـــي تــركــيــا حــســن الــجــنــابــي، فـــي مــنــشــور على 
رسميًا  "ابلغنا  بالفيسبوك:  الرسمية  صفحته 
بــإيــقــاف الـــرحـــالت الــجــويــة بـــني الـــعـــراق وتــركــيــا 
حتى إشعار آخر"، مبينا انه "سيسمح للطائرات 
العراقيني من تركيا الى  العراقية بنقل املواطنني 
العراق ولن يسمح بقدوم مسافرين عراقيني من 

العراق الى تركيا". 
ودعا الجنابي الى "التأني بموضوع السفر لكي 
ال يتعرض أي مواطن للمشاكل"، داعيا الراغبني 
بالعودة من تركيا للعراق الى "االتصال بمكاتب 

الخطوط الجوية العراقية لتنظيم عودتهم". 
التركية، قد أعلنت، امس األول  السلطات  وكانت 
السبت، إيقاف الرحالت الجوية والبرية مع العراق، 
مؤقتًا،  وايطاليا،  الجنوبية  كوريا  الى  باالضافة 

كاجراءات احترازية ملنع انتشار الفايروس.
أمـــا فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، فــقــد ُعــقــد فـــي مبنى 
لبحث آخر مستجدات  اجتماع موسع  املحافظة 
فايروس (كورونا) وانتقاله السريع من شخص 

الخر.
الطائي،  الدكتور فالح  وقال مدير صحة نينوى 
اطباء  االجتماع بحضور نخبة من  تــرأس  الــذي 
منظمة الصحة العاملية، لـ"الصباح": إن عددًا كبيرًا 
من ممثلي منظمة الصحة العاملية عقدوا اجتماعا 
موسعا مع أطباء من صحة محافظة نينوى في 
ديوان مبنى املحافظة، لبحث آخر تطورات ملف 

(كورونا) في املحافظة وسبل القضاء عليه. 
وحــــذر اطـــبـــاء مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة من 
التجمع في االسواق، ودعوا لالبتعاد عن املشتبه 
باصابتهم بالفايروس الخطير، مع عزل املشتبه 
بهم لحني اجراء الفحوصات الالزمة والتأكد من 

الحكومية،  اإلجـــــراءات  وبــخــصــوص  ســالمــتــهــم. 
انــتــقــد الــنــائــب ســـعـــران األعــاجــيــبــي مـــا وصــفــه 
بـــ"الــفــوضــى االداريـــــة" الــتــي تعم جميع املــجــاالت 
ومـــنـــهـــا املــــجــــال الـــصـــحـــي، مــبــيــنــا عـــــدم وجــــود 
استجابة ال من الدوائر الرسمية وال من املواطن 
لنداءات خلية األزمة الحكومية بشأن الوقاية من 

فايروس (كورونا) املستجد.
وقـــــال األعـــاجـــيـــبـــي، فـــي حـــديـــث لــــ"الـــصـــبـــاح": ان 
املــالكــات الطبية فــي الــعــالــم املــتــقــدم تــكــون رأس 
ولكننا  الصحية،  االخــطــار  مواجهة  فــي  الحربة 
نجد العكس في البالد، فالكوادر الطبية ضعيفة 

وال توجد مستشفيات خاصة لحجر املرضى.
تكون  ان  الــى  املعنية  الــجــهــات  االعاجيبي  ودعـــا 
اكثر حزما في تطبيق اجراءات السالمة والوقاية 
ــفــايــروس الــخــطــيــر، كــمــا دعـــا املـــواطـــن إلــى  مــن ال

الحفاظ على نفسه من االصابة بالفايروس.
وطـــالـــب االعــاجــيــبــي وســـائـــل االعـــــالم بــالــتــوعــيــة 
بمخاطر الفايروس واالبتعاد عن السياسة التي 
بمخاطر  بالتثقيف  قياسا  االكــبــر  الحيز  تاخذ 
هــــذا املـــــرض، مــشــيــرًا إلــــى أن املــخــافــر واملــنــافــذ 
الــحــدوديــة تــرتــكــب أخــطــاء فــي فــحــص الــوافــديــن 
الذين قد ال تظهر عليهم اعراض املرض إال بعد 

الحجر الصحي.
ــنــائــب مــخــتــار املـــوســـوي على  فـــي حـــني شــــدد ال
املعنية  الــصــحــة والــجــهــات  قــيــام وزارة  ضــــرورة 
الــتــصــدي ملخاطر هذا  فــي  بواجبهم  واملــواطــنــني 
املرض، داعيا الى اتخاذ اجراءات اكثر وقاية من 

خالل الحجر الصحي للوافدين.
وأوضـــــح املـــوســـوي، فـــي حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح"، ان 
90 بــاملــئــة مــن اجـــــراءات الــحــكــومــة فــي التصدي 

لــلــفــايــروس لــيــســت بــاملــســتــوى املــطــلــوب قياسا 
بباقي الدول التي ظهر فيها، إذ ان من الضروري 
فحص كل شخص يدخل العراق، كما يجب غلق 

املطارات والحدود.
وانــتــقــد املـــوســـوي االنــشــغــال الــكــبــيــر بتشكيل 
الــحــكــومــة وإهـــمـــال صــحــة املـــواطـــن، األمــــر الـــذي 
ربما  الــذي  الفايروس  هــذا  بانتشار  يتسبب  قد 
يتحول إلــى وبـــاء فــي حــال انــتــشــاره، وبخاصة 
مع ضعف االجراءات الوقائية، مؤكدًا أهمية دور 
االعـــــالم فـــي الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر هـــذا املــــرض من 

خالل النشرات واالرشادات الصحية.         
الشيوعي  الــحــزب  الــقــيــادي فــي  مــن جانبه، لفت 
والــنــاشــط عــلــي مــهــدي إلـــى ان الـــعـــراق تنقصه 
املركزية، ويعاني ضعفا في االساليب العملية من 
خالل حجر املناطق التي يوجد فيها الفايروس .
وقـــال مــهــدي، لـــ"الــصــبــاح": ان الــعــراق ال يملك ما 
تملكه باقي الدول من اجراءات لحجر املصابني، 
النه ال يملك منظومة مركزية وهيئات مختصة، 
ان وزيــر الصحة عندما شــدد على ضــرورة  إذ 
إغالق الحدود، فإن املرتبطني بالبلدان الخارجية 

انتقدوا توجيهاته. 
بإصابتهم  املشتبه  وأكــد مهدي ضــرورة حجر 
ملــــدة 21 يـــومـــا، وتـــوفـــيـــر مــســتــشــفــيــات فـــي كل 
من  مــحــذرًا  للمصابني،  وتخصيصها  محافظة 
الجهات الصحية على  القدرة على سيطرة  عدم 

انتشار الفايروس.
ـــى ان الــســيــاســيــني مــشــغــولــون  واشـــــار مــهــدي إل
التوعية  عــن  يبتعد  واالعـــالم  الــــوزاري،  بالتغيير 
بــالــرغــم مـــن أن هـــذا املـــوضـــوع أهـــم بــكــثــيــر، ألن 
االجراءات الوقائية ضئيلة قياسًا بحجم املخاطر.

 وقال محافظ نينوى نجم الجبوري، لـ"الصباح": إنه 
"تــم وضــع الحجر االســاس النشاء مجمع سكني 
واطئ الكلفة لألسر املتضررة في قضاء سنجار 

شمال غرب املوصل".
من  مكونة  هندسية  "فرقا  أن  الجبوري،  وأضــاف 
شــركــتــي الـــفـــاو والــســعــد، وبــالــتــعــاون مـــع بــلــديــات 
املـــوصـــل، شــرعــت بــوضــع الــحــجــر االســــاس لبناء 
للحد  قضاء سنجار،  وســط  كبير  مجمع سكني 
منازلهم من  تفجير  تم  الذين  السكان  معاناة  من 

قبل عصابات داعش خالل احتاللها القضاء". 
بالعمل  شرعتا  "الشركتني  أن  املــحــافــظ،  واوضـــح 
فــي منطقة خنصور  االســـاس  الحجر  بعد وضــع 
االكــثــر تــضــررا مــن عــصــابــات داعــــش االرهــابــيــة، 
لبناء املجمع السكني لألسر التي عادت من النزوح 
مؤخرا الى القضاء". وبني الجبوري، أن "مدة إنجاز 
الهندسية  الفرق  تحددها  لم  السكني  املجمع  هــذا 
الــتــابــعــة للشركتني لــحــني انــتــهــاء مـــدة الــعــمــل، وان 
السكني تم صرفها من  املجمع  هــذا  إنشاء  مبالغ 

املبالغ املخصصة إلعمار قضاء سنجار".
في تلك االثناء، تمكنت مديريتا البلدية والبلديات، 

اعمار وتاهيل نحو  600 منزل متضرر في  من 
منطقة الزنجيلي في ايمن املوصل . 

واشار محافظ نينوى، لـ"الصباح"، الى ان"املالكات 
والبلديات  البلدية  مديريتي  في  والفنية  الهندسية 
انتهت من اعمار وتاهيل نحو 600 منزل متضرر 
فــي منطقة الــزنــجــيــلــي".  ولــفــت الــجــبــوري، الـــى أن 
"األسر من سكان منطقة الزنجيلي دشنت املنازل 
املنازل  االعمار وتاهيل  "مبالغ  ان  بالكامل"، مبينًا 
مــخــصــصــة مـــن مــيــزانــيــة مــحــافــظــة نــيــنــوى للعام 
2019 ".  فــي غــضــون ذلـــك، كشف نــائــب محافظ 
الــشــروع بعدة  الــعــالف، عــن  الــثــانــي حسن  نينوى 
اعمال وتعمير بمشاركة دولة بلجيكيا في عموم 

املحافظة ومركزها مدينة املوصل.  
زار  بلجيكيا  "وفــدا  ان  لـ"الصباح"،  الــعــالف،  وذكــر 
املحافظة  مـــدراء  مــن  عــددا  والتقى  نينوى  محافظ 
ـــــواب املــحــافــظ لــلــشــروع بــاعــمــار وتــاهــيــل عــدة  ون

مشاريع للمدينة ".
وبــــني الــــعــــالف، ان "شــــركــــات بــلــجــيــكــيــا ســتــشــرع 
بـــاعـــمـــار عـــــدد مــــن املــســتــشــفــيــات داخــــــل مــديــنــة 
مرافق  واعــمــار  بناء  عــن  القديمة، فضال  املــوصــل 

سياحية وحضارية، واعادة تاهيل ناحية النمرود 
الــحــضــاريــة، بــاالضــافــة الــى ترميم وتــاهــيــل دوائــر 
باملئة في  خدمية  ال تقل نسبة تدميرها عن 89 

معظم االقضية والنواحي داخل املحافظة". 
الــى ذلـــك، اعلنت مــديــريــة بــلــديــات نــيــنــوى، الــشــروع 
الرئيسة  والــشــوارع  الطرق  جميع  وتاهيل  باعمار 

في عموم ناحية الرشيدية. 
واشـــار مــديــر مــديــريــة بــلــديــات نينوى عبد الــقــادر 
دخيل، لـ"الصباح"، الى ان "الفرق الهندسية والفنية 
شرعت باعمار وتاهيل هذه الشوارع داخل الناحية 

لحاجة سكان الناحية لها". 
واضــاف دخيل، ان "الفرق الهندسية حــددت فترة 
ال تقل عن شهرين العمار عموم الطرق والشوارع 
ــنــاحــيــة، فــضــال عـــن اعـــــادة اعــمــار  الــرئــيــســة فـــي ال
مبالغ  مــن  للناحية،  التابعة  (الــكــبــة)  قــريــة  شـــوارع 

اعمار املناطق املتضررة ". 
بــيــنــمــا اعــلــنــت صــحــة مــحــافــظــة نــيــنــوى، الــشــروع 

باعمار املستشفى االملاني في املوصل القديمة . 
وقـــال مــديــر صــحــة نــيــنــوى الــدكــتــور فـــالح الطائي 
لـ"الصباح": إن "املالكات الهندسية والفنية شرعت 

باعمار املستشفى االملاني، بسعة 40 سريرا، مع 
اقــســام لــلــطــوارئ والـــحـــروق والــكــســور والــجــراحــة 

العامة داخل املستشفى ". 
واضـــاف الــطــائــي، ان "مـــدة انــجــاز هــذا املستشفى 
ستكون نحو ستة اشهر، وبعمل متواصل خالل 
الـ24 ساعة، وبمشاركة نخبة من املهندسني االملان،  
العــــــادة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــــى مــديــنــة املــوصــل 
القديمة ".  على صعيد متصل، افصحت مديرية 
الــرقــابــة الــصــحــيــة فــي املــحــافــظــة، عــن اتـــالف نحو 
ثالثة اطنان من املواد الغذائية  املعلبة واملستوردة 

النتهاء صالحيتها . 
وقال مدير الرقابة الصحية علي حسني، لـ"الصباح": 
نينوى  التابعة لصحة  الجوالة  الصحية  "الفرق  إن 
وبالتعاون مع مفارز الشرطة، شنت حملة تفتيش 
عــلــى كــافــة املــحــال واملـــــوالت واالســــــواق الصغيرة  
ـــلـــحـــوم واالجــــبــــان  لــفــحــص املـــــأكـــــوالت املــعــلــبــة وال
وااللــبــان وغيرها من املــواد االخــرى، وتبني وجود 
مـــواد غــذائــيــة غــيــر صــالــحــة لــالســتــهــالل البشري 
بسبب انتهاء صالحيتها وتعرضها لفايروسات 

سامة ". 
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التربية والكهرباء تتخذان إجراءات 
تخص دوام موظفيهما

اعلنت وزارة التربية يوم امس اتخاذها إجراءات 
تخص دوام موظفي املديريات العامة في ديوان 
الوزارة واملديريات العامة للتربية في املحافظات 
الــدوام للوكالء واملــدراء  كافة، منوهة بــأن يكون 
الـــعـــامـــني ومـــعـــاونـــي املـــــــدراء الـــعـــامـــني ورؤســـــاء 
األقسام والشعب بشكل كامل ورسمي يوميًا، 
بــيــنــمــا يـــكـــون دوام املـــوظـــفـــني فـــي املــؤســســات 
من  باملئة  للوزارة 50  التابعة  العامة  واملديريات 
العامني  املديرين  مع  بالتنسيق  وذلــك  املــالكــات، 
ومــدراء األقسام، لحني إصدار تعليمات جديدة 

من قبل خلية األزمة.
دوام  تــقــلــيــص  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  واعـــلـــنـــت  هــــذا 
اجــراءات  اتخاذ  مع  باملئة   50 بنسبة  موظفيها 
وقائية اخرى تخص خطوات السالمة الصحية 

في دوائرها.

جامعة بابل توجه باعتماد التعليم 
االلكتروني

من جانبه، قال محافظ بابل وكالة حسن منديل 
في  املحلية  الحكومة  ان  لـــ"الــصــبــاح"  الــســيــراوي 
املحافظة اتخذت عددا من االجــراءات االنية بعد 
تسجيلها أول اصابة بفايروس (كورونا)، منها 
إلغاء نظام البصمة في جميع الدوائرالحكومية، 
مــبــيــنــا ان الــحــكــومــة أوصــــت بـــان يــكــون الــــدوام 
باملئة،   50 البديل  بنظام  الحكومية  الــدوائــر  فــي 
وان تــتــوقــف الـــدوائـــر الــتــي يــراجــعــهــا املــواطــنــون 
عـــن تــقــديــم خــدمــاتــهــا لــهــم كــالــعــمــل والـــشـــؤون 
اإلجــتــمــاعــيــة واملـــــرور وغــيــرهــا، نــافــيــا وفــــاة أي 
ان  مؤكدا  بكورونا،  باصابته  مشكوك  مريض 
الــحــكــومــة املــحــلــيــة مــخــولــة بــإعــالن املــســتــجــدات 
ــبــا اإلعـــالمـــيـــني الــنــاشــطــني  لـــلـــرأي الــــعــــام، مــطــال

بتوخي الدقة في النشر. 
واشار الى ان الحكومة املحلية قامت بالتنسيق 
الدوائر  عن  والبلدية فضال  الصحة  دائرتي  مع 
األمــــنــــيــــة، بـــاتـــخـــاذ اإلجـــــــــــراءات الـــــالزمـــــة لــلــحــد 
مـــن انــتــشــار املـــــرض، مـــن خـــالل تــوفــيــر جميع 
واملــالكــات  األطــبــاء  توجيه  لــغــرض  املستلزمات 
الــصــحــيــة الــعــامــلــة فـــي املــســتــشــفــيــات بـــارتـــداء 
جميع  واستقبال  الشخصية،  الحماية  مالبس 
انــه تم  الــطــارئــة واملشتبه بها، مضيفا  الــحــاالت 
اتــخــاذ مــا يــلــزم بــصــدد انــجــاز بــنــايــة األمـــراض 
االنــتــقــالــيــة، وتــوفــيــر جــمــيــع الــعــالجــات الــالزمــة 

واستحداث ردهة خاصة لحجر املشتبه بهم.
ولــفــت الــســيــراوي الـــى انـــه تــم الــتــوجــيــه بتكثيف 
نـــشـــر الــــوعــــي والــتــثــقــيــف بـــشـــأن الـــوقـــايـــة مــن 
توعية  وبوسترات  ملصقات  وعمل  الفايروس، 
الــجــانــب  للتعريف بــخــطــورة املــــرض مــن خـــالل 
اإلعالمي، منوها بأنه تم التوجيه ملديرية بلدية 
الستقبال  وتجهيزه  بابل  فندق  بتأهيل  الحلة 
املشتبه بهم، عالوة عن انه تم إبالغ املحافظات 
كـــل شخص  بـــتـــزويـــد  الـــحـــدوديـــة  املـــنـــافـــذ  ذات 
بـــشـــهـــادة صــحــيــة وتــــؤشــــر فــــي صـــحـــة بـــابـــل، 
فضال عن توفير التخصيصات املالية لتجهيز 
املستشفيات باملواد الالزمة للوقاية من املرض.

مــن جهته، افـــاد مــديــر اعـــالم صحة بــابــل قيس 
اتخاذ  تم  بأنه  "الصباح"  لـ  صــادق في تصريح 
جــمــيــع االجــــــــراءات الــوقــائــيــة واالحــــتــــرازيــــة في 

املــحــافــظــة بــعــد تــســجــيــل اصـــابـــة اول شخص 
بــالــفــايــروس، وتـــم الــحــجــرعــلــى أســــرة املــصــاب 
لــلــتــاكــد مـــن عـــدم اصــابــتــهــم بـــالـــفـــايـــروس، وتــم 
تواصلوا  الــذيــن  االشــخــاص  عــن جميع  البحث 
مع املصاب خالل فترة إصابته، وسيتم الحجر 
عليهم، مبينا أن الدائرة تقوم ببذل الجهود للحد 
ان  مؤكدا  املحافظة،  في  الفايروس  انتشار  من 
املصاب تم الحجر عليه، وتقوم املالكات الطبية 
بــتــزويــده بـــاألدويـــة الــالزمــة الــتــي تــســاعــده على 

تقوية مناعته.
على الصعيد نفسه، اوضح رئيس جامعة بابل 
الدكتورعادل املوسوي في تصريح لـ" الصباح" 
انــــه تـــم اعـــتـــمـــاد وســـائـــط الــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي 
الــدوام  توقف  بعد  الجامعة  طلبة  مــع  للتواصل 
الــرســمــي بــســبــب فـــايـــروس (كـــورونـــا) حرصا 
التربوية، موضحا  العملية  استمرار  منها على 
بالتواصل عبر  التدريسي  املــالك  انه تم توجيه 
االلكتروني،  التعلم  برامج  باستخدام  االنترنت 
بــهــدف اســتــمــراريــة الــتــواصــل الــعــلــمــي وتــقــديــم 
املــحــاضــرات واالجــابــة عــن جميع استفسارات 
الطلبة خالل العطلة، من خالل املواقع االلكترونية 
لــلــجــامــعــة والـــكـــلـــيـــات، ومـــنـــهـــا بــــرامــــج الــتــعــلــم 
 google classroom / Moodle االلــكــتــرونــي 
فضال عن مواقع التواصل االجتماعي االخرى.

الطلبة االستفادة من محاضرات  واكد ان على 
الــتــدريــســيــني املــنــتــشــرة فــي املــوقــع االلــكــتــرونــي 
لــلــجــامــعــة، فــضــال عـــن املـــحـــاضـــرات الــفــديــويــة 
املــســجــلــة لــلــتــدريــســيــني الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى الــف 
و880 محاضرة قام بتنفيذها مركز الوسائط 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة املــــتــــعــــددة فــــي الـــجـــامـــعـــة بــشــتــى 
الى  منبها  واإلنــســانــيــة،  العلمية  التخصصات 
أن الجامعة أولت اهتماما بالغًا ملشروع التعليم 
االلكتروني والعالم االفتراضي، لالنتقال الحقا 
العتماد (التعليم الذكي) الذي يستثمر مختلف 
التقنيات التكنولوجية بغية إيصال املادة العلمية 
الجامعي على مدى (24) ساعة يوميا  للطالب 

من التعليم.

كركوك تلتزم بإرشادات الصحة
ـــعـــالقـــات  بــيــنــمــا اوضــــــح مــــســــؤول االعــــــــالم وال
بــمــديــريــة الــدفــاع املــدنــي فــي كــركــوك قــيــس عبد 
ـــرزاق لـــ"الــصــبــاح"، أن فــرق مديريته  مــن ذوي  ال
ــبــايــلــوجــي والــكــيــمــيــاوي تنفذ  االخـــتـــصـــاص ال
حملتها وفــق مــقــررات االمـــر الــديــوانــي رقــم 55 
بـــاتـــخـــاذ جــمــيــع االجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، مــشــيــرا 
اليوم  خــالل  شملت  املستمرة  حملتهم  ان  الــى 
االول امــاكــن كـــان املــصــابــون يــتــواجــدون فيها، 
الكهرباء  دوائــر  وكذلك  بالكامل،  تطهيرها  وتــم 
العبادة، اضافة  الدينية ودور  واملحكمة واملراقد 
الــــى مـــوقـــع رئـــاســـة جــامــعــة كـــركـــوك وكــلــيــاتــهــا 

وجميع االقسام والقاعات واملختبرات. 

اتــــهــــا الــوقــائــيــة  الـــديـــوانـــيـــة تــكــثــف إجــــراء
وتغلق املقاهي

بــــدورهــــا، قـــالـــت مـــديـــرة الــصــحــة فـــي مــحــافــظــة 
لـ"الصباح:  الحسناوي  ملياء  الدكتورة  الديوانية 
مــا زالــت مستمرة بتنفيذ  الــفــرق الصحية  " إن 
بـــرنـــامـــج تــعــزيــز الــصــحــة فـــي مـــركـــز واقــضــيــة 
ونواحي املحافظة، من خالل تقديم االرشــادات 
ـــــع الــــبــــوســــتــــرات املــتــعــلــقــة  ـــــوزي الـــــضـــــروريـــــة وت
بـــفـــايـــروس كــــورونــــا، مــشــيــرة الــــى نــشــر فــرق 
طــبــيــة فــي ســيــطــرات مــداخــل املــحــافــظــة الجـــراء 
الى  للقادمني  التوجيهات  وتقديم  الفحوصات 
الــديــوانــيــة، فــضــال عـــن نـــــدوات مــوســعــة شملت 
مختلف املنافذ املؤدية الى املواطنني بما في ذلك 

الجوامع، وغلق املقاهي.
بينما اكدت مديرة البيئة في محافظة الديوانية 
للتعريف  نــدوة  اقامة  لـ"الصباح"،  خليل  ساهرة 
فيها  ينشط  التي  وبيئته  (كــورونــا)  بــفــايــروس 
وطرق انتقاله، الى جانب توضيح أهم األعراض 
ــتــي تــظــهــر عــلــى املــصــابــني بـــه وطــــرق الــوقــايــة  ال
الجميع بضرورة اخذ االحتياطات  منه، مطالبة 
الــصــحــيــة الـــوقـــائـــيـــة الــــالزمــــة فــــي املـــؤســـســـات 
للوقاية  الحكومية واملــدارس واألماكن املزدحمة 

من انتشار الفايروس .

نسيج الكوت ينتج املستلزمات الطبية
وفي الشأن نفسه، قال محافظ واسط الدكتور 
معامل  ان  (الــصــبــاح)  لـــــــــ املــيــاحــي  محمد جميل 
بــاشــرت  النسيجية  للصناعات  واســـط  شــركــة 
بــالــوقــايــة من  الــخــاصــة  املــســتــلــزمــات  بتصنيع 
والكفوف  بالكمامات  املتمثلة  (كورونا)،  مرض 
الطبية ضمن املواصفات الطبية املعتمدة عامليا، 
بحسب  الصحة  ودائــــرة  املحافظة  حــاجــة  لسد 

الطاقة االنتاجية للمعامل.
واوضـــح املــيــاحــي ان انــتــاج معامل الــشــركــة من 
املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ســيــتــم طــرحــه فــي مــراكــز 
البيع املباشر للشركة في االسواق املحلية، بعد 
ان شــهــدت اســـعـــار الــكــمــامــات الــطــبــيــة ارتــفــاعــا 
أن  مــؤكــدا  بها،  املتاجرين  بعض  لجشع  نتيجة 
ان تسد حاجة  يمكنها  االنتاجية  املعامل  طاقة 

املواطنني في عموم املحافظة. 

معمل نسيج الناصرية ينتج 4000 
كمامة يوميا

عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، بــني مــديــر معمل نسيج 
الــركــابــي فــي تصريح  الــنــاصــريــة رزاق حــســني 
خص به "الصباح" ان الشركة العامة لصناعات 
التشغيلية  الــخــطــة  والــجــلــود وضــمــن  الــنــســيــج 
خصصت مليارين و500 مليون دينار الفتتاح 
خطني انتاجيني إضافيني النتاج اغطية الديباج 
العسكرية  الــجــلــديــة  ولــالحــذيــة  انـــواعـــه،  بجميع 
واملدنية في مصنع منسوجات ذي قار، منوها 
بــــان املــصــنــع افــتــتــح خـــط انـــتـــاج جـــديـــدا النــتــاج 
الكمامات، من أجل تجهيز املذاخر والصيدليات 
الستخدامها في الوقاية من فايروس (كورونا)، 
بواقع اربعة االف قطعة يوميا، مؤكدا "سنعمل 
على زيادة االنتاج بعد مضاعفة العمل، للوصول 

الى معدل انتاج عشرة االف قطعة يوميا".

النجف تمنح إجــازة اعتيادية للموظفني 
العائدين من إيران

 مــن جــانــبــه، بــني الــنــائــب االول ملــحــافــظ النجف 

هاشم الكرعاوي لـ"الصباح" ان خلية االزمة في 
مدتها  اعتيادية  اجـــازة  بمنح  اوصــت  املحافظة 
ايـــران، فضال  من  العائدين  للموظفني  يومًا   14
عـــن تــفــعــيــل الــــــدور االعــــالمــــي فـــي املــؤســســات 
للمواطنني  الصحي  التثقيف  لغرض  الحكومية 
الدوائر واملؤسسات الحكومية،  الذين يراجعون 
الوقائية من قبل  بــاالجــراءات  االلتزام  الى  داعيا 
جميع الوافدين الى املحافظة، واتباع االرشادات 
الــصــحــيــة الــوقــائــيــة مـــن قــبــل جــمــيــع املــواطــنــني 

ومنظمات املجتمع املدني.
واضـــــاف الـــكـــرعـــاوي انـــه تــمــت مــفــاتــحــة املــنــافــذ 
الوافدين  بمعلومات  املحافظة  لتزويد  الحدودية 
في  باملوقوفني  الخاصة  الزيارات  وتقليل  اليها، 
تأكيدها  الشرطة، فضال عن  السجون ومراكز 
عــلــى مــنــع الــســفــر مــن والـــى الــــدول الــتــي ظهرت 
فيها اصابات بالفايروس، داعيا وزارة الصحة 
الــوقــايــة من  املــحــافــظــة بمستلزمات  تــزويــد  الـــى 

الفايروس. 
من جانبه قال مدير اعالم صحة النجف سالم 
نعمة لـ"الصباح" ان فرق دائرة الصحة بالتعاون 
مع فرق الدفاع املدني مستمرة بتعفير وتعقيم 
البنايات الحكومية واملدارس في مركز املحافظة، 

وفي عموم االقضية والنواحي.  
 

األنبار لم تسجل أية إصابة
الى ذلك، اكد املدير العام لصحة االنبار الدكتور 
لـ"الصباح"، ان املؤسسات  خضير خلف شالل 
الــصــحــيــة فـــي املــحــافــظــة اتـــخـــذت عـــدة إجـــــراءات 
اي حالة طارئة، منها  احترازية ملواجهة  وقائية 
من  الفايروس  بشأن  التوعوية  البرامج  تكثيف 
خـــالل الــفــرق الــجــوالــة عــلــى املـــــدارس واملــعــاهــد، 
املـــدن  فـــي  نـــــدوات جــمــاهــيــريــة تثقيفية  وإقـــامـــة 
النائية،  واملناطق  والقرى  السكانية  الكثافة  ذات 
وتـــوفـــيـــر كـــمـــامـــات ومــــضــــادات حــيــويــة ومــــواد 
تــعــقــيــم، وتــهــيــئــة ردهـــــات عـــزل فـــي املــؤســســات 
واملستلزمات  بــاألجــهــزة  وتجهيزها  الصحية 

الطبية الالزمة.
االنبار انس  اعــالم صحة  من جانبه، بني مدير 
العاني لـ"الصباح" ان دائرته وبالتعاون مع مديرية 
وتثقيفية  توعوية  بحملة  تقوم  الــرمــادي  بلدية 
ضد فايروس (كورونا) املستجد وطرق الوقاية 
التوضيحية  الــبــوســتــرات  مــنــه، مــن خــالل نشر 
عــلــى الــشــاشــات الــعــمــالقــة املــنــتــشــرة فــي مدينة 
الرماد، مضيفا ان وحدة تعزيز الصحة نظمت 
في مستشفى العامرية العام  محاضرة توعوية 
املستجد  (كـــورونـــا)  فــايــروس  بــشــأن  تثقيفية 
بــحــضــور قــائــمــمــقــام قــضــاء عــامــريــة الــصــمــود 
شـــاكـــر مــحــمــود ومـــديـــر املــســتــشــفــى الــدكــتــور 
حــســن عــبــد الــفــتــاح ورؤســـــاء األقـــســـام العلمية 

وعدد من املالكات العاملة في املستشفى.
وتــطــرقــت مــســؤولــة وحــــدة تــعــزيــز الــصــحــة في 
االنبار الدكتورة عالية اسماعيل أثناء املحاضرة 
الى اعراض الفايروس وسبل الوقاية منه، وكذلك 
توجيه جميع  املالكات بطرق التعامل الصحيحة 
مــع الــحــاالت املشتبه بــهــا فــي حـــال دخــولــهــا او 
مراجعتها املستشفى، ومن ثم تبعتها ممارسة 
عملية افــتــراضــيــة ملــريــض يــشــكــو مــن أعـــراض 
فايروس (كورونا)، وكيفية استقباله في ردهة 

الطوارئ واإلجراءات الوقائية أثناء االستقبال.
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وافـــــاد مــصــدر مـــســـؤول فـــي املــؤســســة 
بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" بان 
الذي   (Unitad) الــدولــي  التحقيق  فريق 
تشكل تنفيذا لقرار مجلس االمن الدولي 
رقم 2379 لسنة 2017 بهدف مساعدة 
للتحقيق  املختصة  والجهات  الحكومة 
في جرائم عصابات "داعش" االرهابية، 
ســـلـــم مــــؤخــــرا دائـــــــرة شــــــؤون وحــمــايــة 
املـــقـــابـــر الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة ملــؤســســة 
الشهداء املنحة التكميلية الخاصة بعمل 
بصناديق  واملتمثلة  القانونية  الشعبة 
استخدامها  ليتم  واقفالها  االدلــة  حفظ 
املقابر  فتح  لعملية  املقبلة  االعــمــال  فــي 

الجماعية.
الفريق  املـــواد تمكن  هــذه  أن  ونــبــه على 
الوطني من حفظ االدلة وتوثيقها ضمن 
الغرض  لهذا  ومــعــدة  محكمة  صناديق 
تمهيدا الحالتها على املحاكم املختصة، 
الــــى ان املـــؤســـســـة تـــولـــي ملف  مــشــيــرا 
تم  اذ  خــاصــة،  اهمية  الجماعية  املــقــابــر 
اكتشاف عدد كبير منها ورفع رفاتها 
من خالل الفرق املختصة بدائرة املقابر، 
الكشف والتحري  بينما تواصل عملية 
عــن املــزيــد منها، مفصحا عــن االتــفــاق 
الدولي لالهتمام بهذا  مع مجلس االمن 
الدكتاتوري  النظام  امللف لفضح جرائم 
املــقــبــور والـــقـــاعـــدة و"داعـــــــش"، مـــن اجــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة تـــــدويـــــل تــلــك 

القضية عامليا.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، ذكــــر املـــصـــدر ان 
املــؤســســة وخـــــالل اجــتــمــاع عــقــدتــه مع 
والسويد  وفنلندا  ايطاليا  دول  ســفــراء 
اضافة الى ممثلية اللجنة الدولية لشؤون 
االحمر  والصليب  البالد  في  املفقودين 
الـــدولـــي، اكــــدوا اهــمــيــة عــمــل بــروتــوكــول 
مـــشـــتـــرك مــــع هـــــذه الــــــــدول واملـــؤســـســـة 
ــتــي ارتــكــبــت  لــكــشــف فـــداحـــة الــجــرائــم ال
بــحــق املــواطــنــني، االمـــر الـــذي يــلــزم دعــم 
عمل دائرة املقابر بكل االدوات الحديثة 
واملتطورة بوجود دعــم دولــي كبير من 
الــدول، الفتا الى جود تعاون كبير  هذه 
القامة  الشهداء  ومؤسسة  املنظمة  بــني 
عــلــى  تــــكــــون  عـــمـــل  وورش  مـــــعـــــارض 
املستوى االوروبي للتعريف بحجم تلك 

الجرائم.
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، بـــني املـــصـــدر ان 
دائرة املقابر الجماعية وضمن جهودها 
بـــمـــلـــف مــــقــــابــــر عـــــصـــــابـــــات "داعـــــــــش" 
االرهـــابـــيـــة نــجــحــت بــالــتــنــقــيــب عـــن 17 
مــقــبــرة جــمــاعــيــة مـــن مــجــمــوع 73 في 
مدينة سنجار باملوصل، مشيرا الى ان 
الفريق تمكن من رفع رفات 346 ضحية 
من هذه املواقع تخص شهداء ايزيديني 
من قرية كوجو كانوا قد قضوا نحبهم 
على ايدي ظالميي "داعش"، منوها بانه 

تم تسليم مقتنياتهم الى ذويهم.

واكد في السياق نفسه ان هناك اجراءات 
عـــدة تــم اتــخــاذهــا مــن اجـــل دعـــم عملية 
الــضــحــايــا، مبينا  الــكــشــف عــن مصير 

القيام بحملة  السياق نفسه،  تم في  انه 
سحب عينات دم النشاء قاعدة بيانات 
خــاصــة بــاملــفــقــوديــن وذويــهــم وحــمــالت 

توعية وتثقيف السر الشهداء من اجل 
دعـــم الــحــمــلــة، الفــتــا الـــى انـــه عــلــى الــرغــم 
مــن املــشــكــالت والــتــحــديــات الــتــي تواجه 

فرق البحث والتحري تستمر املؤسسة  
فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــط الــخــاصــة بــاملــقــابــر 

الجماعية. 

{ }

أحالْت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
والجسور  للطرق  مشاريع  اربــعــة  العامة 

ضــمــن ثــــالث مــحــافــظــات وبــتــمــويــل من 
قرض البنك الدولي الطارئ العادة اعمار 
املـــنـــاطـــق املــــحــــررة، بــيــنــمــا حــقــقــت نسب 
بــمــشــروع جسر  بــاملــئــة  انــجــاز بلغت 87 

الفلوجة الثالث في محافظة االنبار.

وافـــــــــاد مــــصــــدر مـــــســـــؤول فـــــي الـــــــــوزارة 
بــتــصــريــح خـــــاص ادلــــــى بــــه لــــ"الـــصـــبـــاح" 
بـــــان دائـــــــرة الــــطــــرق والـــجـــســـور وضــمــن 
خــطــطــهــا لــدعــم املــنــاطــق املـــحـــررة احــالــت 
ضمن  والجسور  للطرق  مشاريع  اربــعــة 
الدين ونينوى،  محافظات ديالى وصالح 
الدولي الطارئ  البنك  وبتمويل من قرض 

إلعادة إعمار املناطق املحررة. 
واضاف انها فتحت باب التقديم لعطاءات 
عـــقـــد تـــأهـــيـــل طــــريــــق (خـــالـــص-عـــظـــيـــم) 
(بغداد  طريق  على  الثاني  املقطع  ضمن 
– كــركــوك)، ومــشــروع مــفــرق (الــشــرقــاط 
الدين،  الرمضانيات) بمحافظة صالح   –
داعيا الشركات واملقاولني املؤهلني لتقديم 
عطاءاتهم لغاية 17 من شهر اذار الحالي، 
مبينا ان مدة تنفيذ كل مشروع تبلغ 12 

شهرًا من تاريخ االحالة. 
ــــدائــــرة فــتــحــت بــاب  وتـــابـــع املـــصـــدر ان ال
الجسر  اعمار  ايضا ملشروعي  العطاءات 
الــــرابــــع والـــخـــامـــس بــمــديــنــة املـــوصـــل في 
محافظة نينوى، منبها بأن موعد تقديم 
ـــعـــطـــاءات لــلــمــشــروعــني ســيــســتــمــر الــى  ال
العاشر من شهر اذار الحالي، مذكرا بأن 

مدة تنفيذ كل مشروع هي 15 شهرا.

وافصح عن ان شركة اشور العامة التابعة 
انــجــاز بلغت 30  نــســب  لـــلـــوزارة، حققت 
باملئة ضمن مشروع اعــادة اعمار جسر 
املوصل الثالث في نينوى بكلفة 16 مليار 
للجسر  الكلي  الطول  ان  دينار، موضحا 
بواقع  مترا   20 وبعرض  مترا   660 يبلغ 
ثالثة فضاءات من جهة الساحل االيسر 
وخمسة اخرى من جهة الساحل االيمن، 
مــنــبــهــا بــــأن الــعــمــل يـــجـــري ضــمــن املـــدة 
الزمنية املحددة لالنجاز البالغة 540 يوما 

وبحسب املواصفات الفنية املطلوبة.
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، افـــاد املــصــدر بــأن 
شـــركـــة املــعــتــصــم الـــعـــامـــة، حــقــقــت نسب 
انـــجـــاز مــتــقــدمــة بــلــغــت 78 بــاملــئــة ضمن 
مشروع جسر الفلوجة الثالث ومقترباته، 
مترا   684 يــبــلــغ  الــجــســر  طـــول  ان  مبينا 
و500  االف  ثــــالثــــة  مـــقـــتـــربـــاتـــه  وطـــــــول 
مـــتـــر بــضــمــنــه مـــجـــســـران كــونــكــريــتــيــان 
مــؤكــدا  والــحــبــانــيــة،  الــحــالبــســة  بتقاطعي 
اســــهــــام املـــــشـــــروع فــــي تــخــفــيــف الـــزخـــم 
املـــــروري بــالــقــضــاء كــونــه يــربــط ضفتي 
نهر الفرات ويوصل طريق املرور السريع 
ــلــمــديــنــة الــســيــاحــيــة  بـــالـــطـــريـــق املـــــــؤدي ل

 في الحبانية.
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املالية للفالحني  الزراعة عملية صرف املستحقات  باشرت وزارة 
واملزارعني في بغداد ومحافظات البالد كافة من مسوقي محصول 

الذرة الصفراء في بغداد ومحافظات البالد كافة.    
وذكر بيان صحفي للوزارة تلقت "الصباح" نسخة منه امس االحد 
انه تمت املباشرة بدفع املستحقات املالية ملسوقي محصول الذرة 
الصفراء عن طريق جميع  مراكز ومعامل شركة ما بني النهرين 
العامة للبذور فــي بــغــداد واملــحــافــظــات، داعــيــا ايــاهــم إلــى مراجعة 
املالية  إليها لتسلم مستحقاتهم  التي سوقوا محصولهم  املعامل 

وبحسب أولوية التسويق واملراجعة للدفعة األولى. 
وأضاف ان الخطوة تأتي لتشجيع الفالحني واملزارعني ومنتجي 
فــي تسويق محاصيلهم  اإلنتاجية واإلســـراع  زيـــادة  الــبــذور على 
للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودعم املنتج 

املحلي. 
 

أعلنت وزارة النفط كمية انتاج الغاز املصاحب والجاف والسائل 
لشهر كانون الثاني املاضي.

الرسمي  على موقعها  لها نشرت  احصائية  في  الـــوزارة  وقالت 
واطلعت "الصباح" عليها امس االحد: إن انتاج الغاز املصاحب من 
الثاني املاضي  النفطية في عموم البالد لشهر كانون  الشركات 
بلغ 2875 "مقمق" باليوم، وصلت كمية املحروق منه يوميا الى 

1594 "مقمق". 
وأضافت الوزارة ان انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز 
املصاحب بلغ 369 "مقمق" يوميا واملحروق منه بلغ 112 "مقمق"، 
بينما بلغ انتاج نفط كل من البصرة وذي قار وميسان، 2506 
"مــقــمــق" بــالــيــوم واملـــحـــروق 1482 "مــقــمــق"، مــوضــحــة ان انــتــاج 
 الغاز الجاف بلغ 1165 "مقمق" يوميا، والغاز السائل 5200 طن 

يوميا.
وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطيًا 
من الغاز يقدر بنحو 132 ترليون قدم مكعب، 70 باملئة منه غاز 
الـ  املرتبة  الــعــراق  ويحتل  ملعالجته،  النفط  الستخراج  مصاحب 
روسيا  مــن  كــل  بعد  الطبيعي  بالغاز  الغنية  العالم  دول  بــني   11
وإيران وقطر والسعودية واإلمارات وأميركا ونيجيريا وفنزويال 

والجزائر.

{ } 2875

ــتــي حــفــرتــهــا املــالكــات   عـــدد االبـــــار ال
َ
بــلــغ

خالل  املائية  املـــوارد  وزارة  فــي  املختصة 
ـــعـــام املـــاضـــي 865 بـــئـــرا ضــمــن بــغــداد  ال
واملــحــافــظــات كــافــة عــدا اقليم كــردســتــان، 
اضافة الى نصب 348 طاقم ضخ وفحص 
760 مــنــهــا.افــاد بــذلــك مــصــدر فــي الهيئة 
العامة للمياه الجوفية في الوزارة بتصريح 
ـــ"الــصــبــاح"، مــوضــحــا ان  ـــى بــه ل خـــاص ادل
االبار التي تم انجازها خالل شهر كانون 
الثاني املاضي، بلغ عددها 22، بواقع بئر 
واحــــدة فــي بــغــداد ضــمــن قــاعــدة الــســالم 
الجوية، وسبع اخرى في محافظة نينوى.

من  كــركــوك  محافظة  نصيب  ان  واردف 
ـــــار املـــحـــفـــورة خــمــس، وفــــي محافظة  االب
ميسان ثالث، اضافة الى حفر بئر واحدة 
فقط ضمن كل من محافظات املثنى وذي 
قار والبصرة والنجف االشــرف وكربالء 

املقدسة.
وذكـــــر ان الــهــيــئــة تــســعــى لــتــوفــيــر املــيــاه 
للمناطق البعيدة عن مصادرها السطحية 
واستعماالتهم  املواطنني  احتياجات  لسد 
فــــي مــــجــــاالت الـــحـــيـــاة املـــتـــعـــددة وتــنــفــيــذ 
خطتها السنوية، عادا دائرته الجهة املنفذة 
واملـــســـؤولـــة حــصــرا عـــن تــحــديــد امــكــانــيــة 
حفر االبار، مؤكدا انها تتم وفقا لدراسات 

هيدروجيولوجية علمية معتمدة.
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 وقال مدير دائرة العمل والتدريب املهني رائد جبار 
إّن  بـ"الصباح":  بالوزارة في حديث خاص  باهض 
الدائرة منحت 335 قرضا للباحثني عن العمل منذ 
بداية العام الحالي وحتى االن، من املسجلني بقاعدة 
بياناتها، ولكال الجنسني، موضحا انها تمت بعد 
القيام باالجراءات االصولية املطلوبة للمنح، منوها 
بأن دائرته ابدت اهتماما كبيرا بمشروع صندوق 
ستراتيجيات  تنفيذ  فــي  يــســهــم  كــونــه  االقـــــراض 
القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر، مفصحا 
عن ان عدد املقترضني على مدى االعــوام السبعة 
الفا و868، فضال عن منح 463  املاضية، بلغ 43 

قرضا ضمن برنامج التأهيل املجتمعي.
على الصعيد نفسه، افاد بان دائرته منحت اجازة 
املاضي  الثاني  ممارسة مهنة خالل شهر كانون 
ملا يقرب من 880 مشروعا تمت زيارتها ميدانيا، 
العمل  عــن  لــلــبــاحــثــني  قــرضــا   335 مــنــحــت  بينما 
منذ بداية العام الحالي وحتى االن، مبينا أن لجان 
قسم الخدمات الصناعية في دائرته، نفذت زيارات 
مــيــدانــيــة لــلــمــشــاريــع واملـــعـــامـــل ومـــحـــال الــصــيــانــة 

ملنحها اجازة ممارسة املهنة للمدة نفسها.
ايضا منح  الــزيــارات تضمنت  ان   واردف باهض 
اصـــحـــاب املـــشـــاريـــع وثــيــقــة الــتــســجــيــل، الـــتـــي بلغ 
عــددهــا 40، اضــافــة الــى الــعــدد نفسه مــن اجـــازات 
ممارسة املهنة الرباب العمل في مشاريع مختلفة، 
الحصول  ملستحقي  الــكــشــوفــات  عـــدد  بــلــغ  بينما 

على وثيقة تسجيل 72.



يـــنـــبـــئ رد الـــفـــعـــل اإليـــــرانـــــي عـــلـــى اغـــتـــيـــال 
سليماني بأن طهران قد أحجمت عن إنزال 
القدر من االضــرار بالجانب األميركي،  ذلك 
ـــــذي يــرغــم  ال ســيــمــا الــعــنــصــر الـــبـــشـــري، ال
واشــنــطــن عــلــى اتـــخـــاذ اجـــــــراءات انــتــقــامــيــة 
بمقياس قد يجّر البلدين الى منزلق الحرب. 
فـــقـــد أبـــلـــغـــت إيــــــــران بــــغــــداد بـــعـــزمـــهـــا عــلــى 
مهاجمة قاعدة عني االسد والقاعدة األخرى 
بــســاعــات،  عمليتها  تنفيذ  قــبــل  أربــيــل  فــي 
وعلى الفور أشعرت بغداد واشنطن باألمر 
فاتخذت األخيرة اجراءات آنية لضمان عدم 

فقدان ارواح بني االميركيني. 
ـــــضـــــرورة لـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــات  بـــــذا انـــتـــفـــت ال

انتقامية الى أهداف إيرانية.
ــــــأن الـــهـــجـــمـــات  اعــــــــالن الــــرئــــيــــس تـــــرامـــــب ب
اصابات  ايــة  توقع  لم  اإليرانية  الصاروخية 
ـــتـــي لــحــقــت  وتـــجـــاهـــلـــه الـــخـــســـائـــر املــــاديــــة ال
بـــالـــقـــاعـــدتـــني، أعـــطـــى هــــو االخــــــر انــطــبــاعــًا 
مــقــصــودًا ومــســاويــًا بـــأن الــهــجــمــات فشلت 
في تحقيق هدفها االساس وبالتالي انتفت 
الــحــاجــة التــخــاذ إجــــراء انــتــقــامــي أبــعــد اثــرًا 
(أعلن البنتاغون الحقا أن حصيلة الخسائر 
نتيجة  املـــخ  بــارتــجــاج  مــصــابــني  بلغت 110 
لــلــضــربــات الـــصـــاروخـــيـــة االيــــرانــــيــــة). كلتا 
واضحة،  اشــارات  اعطتا  وطهران  واشنطن 
مـــن خـــالل االقـــــرار بـــأمـــور والــتــغــاضــي عن 
أخــــــرى، عــلــى انــهــمــا تــتــراجــعــان عـــن حــافــة 

املواجهة.
لذا يجدر بنا تأمل االسباب التي جعلت كال 
الجانبني ينتهيان الى هذا االتفاق غير املعلن 
بأن الحرب الشاملة لن تكون في صالح أي 

منهما.

العقوبات االقتصادية

التصعيد على  بعدم  اإليراني  القرار  استند 
بـــــدءًا ينبغي  حـــســـابـــات واقـــعـــيـــة صــــارمــــة. 
االشــــــارة الــــى ان االقـــتـــصـــاد اإليــــرانــــي كــان 
يعيش حالة من التردي أهم اسبابها العجز 
والفساد واملحسوبية، وكان يقي نفسه من 
الــتــهــاوي أســاســًا بــاالعــتــمــاد عــلــى تصدير 
ــنــفــط بــكــمــيــات كــبــيــرة وأســــعــــار مــرتــفــعــة  ال
االنــفــاق  تغطي   

ً
امــــواال بــذلــك  فيؤمن  نسبيًا 

الحكومي واملساعدات التي تقدم للقطاعات 
االشد فقرًا في املجتمع، وبذلك يستمر الدعم 
بسبب  الستراتيجية  هـــذه  تــداعــت  لــلــنــظــام. 
قرار الرئيس ترامب بإعادة فرض العقوبات 
أيــــــار 2018،  فــــي  ـــصـــارمـــة  ال االقـــتـــصـــاديـــة 
اإليــرانــي،  النفط  مبيعات  على  وخــصــوصــًا 
إلرغام إيران على العودة الى طاولة التفاوض 
بــشــأن الــصــفــقــة الــنــوويــة الــتــي تــم الــتــوصــل 
العقوبات  هــذه  أدت   .2015 الــعــام  فــي  اليها 
الـــى انــتــكــاس صــــادرات الــنــفــط اإليـــرانـــي من 
يــومــيــًا، خـــالل نيسان  بــرمــيــل  2,5 مــلــيــون 
تــذكــر، ال سيما  الــى كميات ال تكاد   ،2018
أيــار 2019 تمديد  بعد رفــض واشنطن في 
االستثناءات املؤقتة من العقوبات التي كانت 
تمنحها ألكبر ثمانية من مستوردي النفط 

اإليراني.
جـــــراء ذلــــك عـــانـــى االقـــتـــصـــاد اإليــــرانــــي من 
انـــتـــكـــاس شــــديــــد، ويــــقــــدر صــــنــــدوق الــنــقــد 
أنـــه ينكمش بــمــعــدل 9,5 بــاملــئــة كل  الــدولــي 
عــام، أما التضخم فقد بلغ حــدود 40 باملئة 
ويقدر البنك الدولي نسبة الشبان اإليرانيني 
العاطلني عن العمل بنحو 25 باملئة، كما هبط 
اإليرانية من 8000  للعملة  الرسمي  السعر 
ــلــدوالر الــواحــد فــي الــعــام 2003 الــى  ريـــــال ل
42000 (معدل التحويل غير الرسمي ثابت 
تراجعت  لذلك  تبعًا   .(135000 حــدود  عند 
قدرة الشركات اإليرانية على شراء املكونات 
الضرورية لنشاطاتها الصناعية من الخارج 

تراجعًا جسيمًا.
انعكست الضائقة االقتصادية على الفضاء 
السياسي ايضًا. ففي عامي 2018 و 2019 
تــكــرر خــــروج تــظــاهــرات احــتــجــاج حــاشــدة 
بــلــغــت ذروتــــهــــا فـــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 
2019 عــقــب اتـــخـــاذ الــحــكــومــة قـــــرارًا بــرفــع 

أسعار الوقود بنسبة 50 باملئة. 
الــتــظــاهــرات أحــرجــت وضـــع الحكومة  هـــذه 
اإليرانية وأدت الى وقوع مصادمات أعقبها 
شيء من الهدوء لفترة مؤقتة ثم لم تلبث أن 
قليلة. كان  أخــرى بعد اسابيع  مــرة  اندلعت 
الــســبــب فــي هـــذه املــــرة هــو اســقــاط الــحــرس 
الــــثــــوري اإليــــرانــــي طـــائـــرة ركـــــاب أوكـــرانـــيـــة 
ومـــقـــتـــل إيـــرانـــيـــني كــــانــــوا عـــلـــى مــتــنــهــا مــن 
املقيمني في كندا أو الذاهبني اليها في زيارة، 

بيد أن االحتجاجات أساسًا 
كـــانـــت داللـــــة عــلــى تـــذمـــر الــــداخــــل اإليـــرانـــي 
الوضع  االقــتــصــاديــة وتـــأزم  الضائقة  جـــراء 

السياسي.

إعادة ترتيب االوضاع
االوضاع الداخلية القلقة لن تسمح للحكومة 
ـــتـــورط فــــي مـــواجـــهـــة واســـعـــة  اإليــــرانــــيــــة بـــال
مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة، هـــذا هـــو االســتــنــتــاج 
ـــــران عــلــى الــســاحــة  الـــــذي يــفــرضــه وضــــع إي
الـــدولـــيـــة. ال ريـــب أن إيـــــران قـــد تــمــكــنــت من 
الــوكــالء والحلفاء فــي عدد  بــنــاء شبكة مــن 
الشبكات ربما تكون  املنطقة، هذه  من دول 
قــد ســاعــدت طــهــران عــلــى تــوســيــع نــفــوذهــا 
ـــشـــرق األوســــــط ولــكــنــهــا عبر  فـــي انـــحـــاء ال
التأثير  هامشية  ستكون  النهائي  التحليل 
ــــات  ــــوالي فــــي حــــالــــة انــــــــدالع مـــواجـــهـــة مــــع ال
التي ستضرب  الله  املتحدة. صواريخ حزب 
 قـــد تــتــســبــب بـــخـــراب لبنان 

ً
اســرائــيــل مــثــال

 جراء الرد االسرائيلي، مثلما حدث في العام
.2006 

الخارجية  القوى  بني  هناك  يكون  قد  كذلك 
بعض االصدقاء إليران، مثل روسيا وتركيا، 
ولكن هؤالء لن يكونوا حلفاء حقيقيني. في 
 قــد تــكــون املــصــالــح اإليــرانــيــة 

ً
ســوريــا مــثــال

في  يقفان  االثــنــني  ألن  متالقية،  والــروســيــة 
صف حكومة الرئيس السوري بشار االسد، 
ولكن هذا االلتقاء لم يترجم الى تحالف فعلي، 
وقــد رأيــنــا كيف كــانــت روســيــا تقف جانبًا 
وهي ترى اسرائيل تهاجم أهدافًا إيرانية أو 
إيران  تدعمها  التي  للجماعات  تابعة  أخــرى 
في سوريا مرارًا عديدة على مدى عامني من 
دون أن تحاول تحذير اسرائيل بالكف عن 
ذلك. تصور احتمال أن تهب روسيا لنجدة 
طهران في حالة وقوع مواجهة مع الواليات 
املــتــحــدة حــلــم بــعــيــد الــتــحــقــق، واإليـــرانـــيـــون 

يدركون هذا جيدًا.
ربــمــا كــانــت تــركــيــا تــســمــح بــتــهــريــب بعض 
كانت  وربما  اراضيها،  عبر  اإليــرانــي  النفط 
منع  ازاء  إيـــران  مــع  متوافقة  مصالح  لديها 

الكرد من االنفصال، ولكن طهران ال يمكنها 
االطمئنان الى أن أنقرة سوف تهب لنجدتها 
في حالة نشوب حرب مع الواليات املتحدة. 
وعالقاتها  الناتو  حلف  فــي  عضو  فتركيا 
الـــدفـــاعـــيـــة مــــع الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة راســـخـــة 
عميقة الــجــذور، رغــم الــخــالف األخــيــر الــذي 
دب بــيــنــهــمــا بــســبــب ســعــي أنـــقـــرة القــتــنــاء 
لــلــصــواريــخ من   أنــظــمــة "أس 400" املــضــادة 

روسيا. 
أقــصــى مــا يمكن تــوقــعــه مــن تــركــيــا هــو أن 
استخدام  من  األميركية  الجوية  القوة  تمنع 
قــاعــدة أنــجــرلــيــك عــنــد نــشــوب الــحــرب ضد 
إيــــــــــران، ولــــكــــن الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة تــمــتــلــك 
بــــدائــــل عــــديــــدة فــــي املـــنـــطـــقـــة، ال ســيــمــا فــي 
الـــخـــلـــيـــج، وبــــذلــــك يـــرجـــح أن تــســتــغــنــي عــن 
 قــاعــدة أنجرليك فــي حــالــة نــشــوب مثل تلك 

الحرب. 

نتائج غامضة
الحلفاء  من  مجردة  إذن  اإليرانية  الحكومة 
ـــداخـــلـــي مــفــتــقــر  الـــخـــارجـــيـــني، ووضـــعـــهـــا ال
لالستقرار، لذلك فإن قيام حرب مدمرة مع 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــحــت مــثــل هـــذه الــظــروف 

سوف يعني انهيار النظام سياسيًا.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــواليــات املــتــحــدة فـــإن تـــردد 

الــرئــيــس تــرامــب فــي دخـــول مــواجــهــة كبرى 
يمكن تفهمه من خالل استعراض عدد من 
 من الواضح أنه ال يريد التورط 

ً
العوامل. أوال

في حرب جديدة في الشرق األوسط في سنة 
انتخابية، ولهذا سببان هما وعوده املكررة 
بإعادة الجنود األميركيني الى بالدهم، وهي 
الوعود التي اكسبته أصواتًا كثيرة في العام 
التي  بالنتيجة  التنبؤ  إمكانية  وعــدم   ،2016

ستنتهي اليها الحرب مع إيران. 
فـــالـــتـــغـــلـــب عــــلــــى إيــــــــــــران ســــــــوف يــتــطــلــب 
ـــقـــوات، كــمــا ان الــحــرب  اعـــــدادًا كــبــيــرة مـــن ال
الــــى مستنقع  تــســتــحــيــل  أن  يــمــكــن  الـــبـــريـــة 
ال نــصــر فــيــه وال غــلــبــة .. مــســتــنــقــع يــبــدو 
 تــــــورط واشـــنـــطـــن فــــي الــــعــــراق أمــــامــــه لــعــب 
أطفال. ثانيًا أن وقوع مجابهة كبرى مع إيران 
منتقديه  لحجج  اعطاء مصداقية  من شأنه 
الــداخــل بــأن الهدف من شن الحرب هو  في 
حــــرف االنـــتـــبـــاه عـــن عــمــلــيــة عـــزلـــه املــاضــيــة 
فــي مجراها حاليًا. كــل ذلــك قــد يترك آثــاره 
الجمهوريني  السيناتورات  بعض  آراء  على 
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون مـــنـــذ االن بـــعـــدم ارتـــيـــاح 
ــــدور الــــذي يلعبه الــرئــيــس فــي الــشــأن   مــن ال

األوكراني.
ثالثًا، تنبئ املحنة االقتصادية التي تعيشها 
الضخمة  السياسية  واالحــتــجــاجــات  إيـــران 

الــتــي تــنــدلــع وتــتــصــاعــد هــنــاك بـــأن سياسة 
الضغوط،  أقصى  بتسليط  املتمثلة  تــرامــب، 

تفعل فعلها. 
نـــظـــرًا لـــذلـــك يـــكـــون مـــن املــنــطــقــي واملــعــقــول 
النظام  بـــأن  االفـــتـــراض  لــواشــنــطــن  بالنسبة 
فــي إيــــران يــعــانــي مــن ضــائــقــة تــنــذر بــأســوأ 
الــعــودة  الــعــواقــب، وهـــذه ســوف تجبره على 
الــــــى طــــاولــــة الــــتــــفــــاوض بــــشــــأن االتـــفـــاقـــيـــة 
الــــنــــوويــــة واالذعـــــــــــان، ولـــــو لــبــعــض املــطــالــب 
األميركية، لكي ينقذ نفسه. االفــاق املرجوة 
مــــن مـــثـــل هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو تــجــعــل الـــحـــرب 
مـــع إيــــــران زائــــــدة ال داعـــــي لـــهـــا، عــلــى قــدر 
 تـــعـــلـــق األمـــــــر بــتــحــقــيــق واشـــنـــطـــن هــدفــهــا 
املنشود.يبدو إذن أن ثمة عوامل عديدة في 
الواليات املتحدة وإيران تتضافر مع بعضها 
بــتــزامــن عــلــى نــحــو يــقــيــد كــلــتــا الحكومتني 
ويبعد احتماالت الحرب كخيار واقعي، في 

الوقت الحاضر على األقل. 
ولــكــن إن تــكــن هـــذه الــعــوامــل حــالــيــًا حــائــل 
فــــإنــــهــــا ال  كــــبــــرى  مــــواجــــهــــة  انــــــــــدالع  دون 
ـــتـــي تــكــمــن  تـــعـــالـــج الـــقـــضـــايـــا االســــاســــيــــة ال
 وراء عــالقــة الــتــعــادي بــني إيــــران والـــواليـــات 

املتحدة. 
هــــذه الــقــضــايــا االســـاســـيـــة يــمــكــن إدارتـــهـــا 
بـــحـــنـــكـــة، إن لـــــم نـــقـــل مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــشــكــل 
كــامــل، مــن خــالل مــســاع دبلوماسية جــاّدة 
 مــن أســلــوب االغــتــيــاالت 

ً
بـــدال النفس  طويلة 

ــة الــتــي تجعل  والـــضـــربـــات الـــثـــأريـــة املــتــبــادل
طــــريــــق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــســلــكــًا فــــي غــايــة 
املــدى  على   

ً
مستحيال نقل  لــم  إن  الصعوبة 

 

البعيد.

* محمد أيـــوب اســتــاذ فــخــري بــدرجــة 
االمتياز متخصص بالعالقات الدولية 

من جامعة مشيغان.
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 إجراءات لبنانية
اما في العاصمة اللبنانية بيروت فقد صرح 
احـــد ســكــانــهــا: «لـــم يــبــق لــنــا مــن املــصــائــب 
ســوى الــكــرونــا»، هــذا مــا قــالــه لـــ «الصباح» 
أحــــد الــلــبــنــانــيــني الـــذيـــن اعـــتـــصـــمـــوا  أمـــام 
على  احتجاجًا  بــيــروت  فــي  الصحة  وزارة 
الناس  الدولة بصحة  ما أسموه (استهتار 
وعدم اتخاذها اإلجراءات الصارمة ملواجهة 
وباء الكرونا) بينما قالت امرأة خمسينية: 
الذين  الــســاســة  هـــؤالء  الحقيقية  «الــكــرونــا 
سرقوا البلد واآلن يستهترون بصحتنا».. 
ــيــومــي املــثــقــل  الــلــبــنــانــيــون رغــــم وجــعــهــم ال
بــــالــــصــــعــــاب املـــعـــيـــشـــيـــة الــــخــــانــــقــــة ورغـــــم 
مــحــاصــرتــهــم بــالــعــديــد مـــن األزمــــــات بــات 
هاجسهم األكبر اليوم هو فيروس كورونا 
الشارع  اجتاحت  التي  الهستيريا  ظل  في 
بفعل ازدياد اإلصابات فضًال عما تشهده 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن حـــاالٍت، 

الكثير منها مبالغ فيه. 

جهود الوزارة
شمرت  بـــدورهـــا  اللبنانية  الــصــحــة  وزارة 
عـــن ســـواعـــد الـــجـــد وقـــامـــت بــالــكــثــيــر من 
ـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تـــطـــويـــق هـــذا  الـــتـــدابـــيـــر ال
املواطنني..  على صحة  والحفاظ  الفيروس 
ـــــــوزارة لــــ «الـــصـــبـــاح»:  وقـــــال مـــصـــدر فـــي ال
نــدعــو وســائــل اإلعـــالم لــعــدم  التهويل في 
هـــذا الــجــانــب وأن إجــــــراءات الــــــوزارة جــادة 
والسيد الوزير وخلية األزمة الخاصة بذلك 
فــي متابعة دائــمــة وأن ال إصــابــات جديدة 
ــتــي أعــلــن عنها»  ســـوى الـــحـــاالت األربـــــع ال
مضيفًا» ان هناك موجزا يوميا يصدر عن 
مستشفى رفيق الحريري عن مستجدات 
لبنان والـــوزارة تتعاطى  الفيروس في  هــذا 
وتبقى  املـــوضـــوع  مـــع  الــشــفــافــيــة  بمنتهى 

مسألة الوقاية خير من العالج»
اللبنانية  املستشفيات  أن»  أوضح  املصدر 
املــــاضــــيــــة  دورات  ــــــــام  أقــــامــــت خــــــالل األي
مواجهة  سبل  لتبيان  ملوظفيها،  تدريبية 
مع  الصحيح  الــتــعــاطــي  وكيفية  الــفــيــروس 
بإصابتها  ُيشتبه  التي   املرضية  الحاالت 
املوظفني  أن «كل  بالكورونا». مشددا على 
فــــي قـــســـم الـــــطـــــوارئ يــــرتــــدون الــكــمــامــات 
والــقــفــازات، ألنــهــم على تــمــاس مباشر مع 
الـــى املستشفى،  الــذيــن يــدخــلــون  املــرضــى 
باملريض»  تحتك  الــتــي  ـــى  األول الجهة  وهــم 
وعــــــن اإلجــــــــــــراءات املـــتـــبـــعـــة مــــع املــــريــــض؟ 
ــني يــدخــل مــريــض الــى  أجــــاب املـــصـــدر «حــ
الـــطـــوارئ ولــديــه عــــوارض  تشبه عـــوارض 
الــرشــح واالنــفــلــونــزا والـــكـــورونـــا يــتــم فــورًا  

عن  منفصلة  مستقلة  غــرفــة  فــي  وضــعــه 
يتم تسجيل  واألقسام حيث  الغرف  باقي 
يباشر  بعدها  الحيوية،  مؤشراته  معدالت 
أحد املمرضني االستفسار منه من خالل 
جــمــلــة أســئــلــة مــثــل: «اذا كـــان قـــد عـــاد من 
السفر خــالل أسبوعني  مــن إحــدى الــدول 
الــتــي دخلها الــوبــاء، او لــديــه أقـــارب  عــادوا 
من السفر من هذه الــدول، او اذا كان على 
بمؤسسة  يعمل  أي شخص  مــع  احــتــكــاك 
صــحــيــة ســّجــلــت حـــالـــة إصـــابـــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا»، مــشــيــرًا «ومـــن خـــالل الخالصة 
الـــتـــي يـــتـــم الـــتـــوصـــل الـــيـــهـــا عـــبـــر إجـــابـــاتـــه 
الــتــواصــل فـــورا مــع  مستشفى رفيق  يــتــم 
استدعى  إن  ببيروت  الحكومي   الحريري 
املذكور يختص وحده  األمــر، واملستشفى 
بــفــحــص املــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم بــالــفــيــروس 
فــيــرســل فــريــقــا مــخــتــصــا لــنــقــل املــشــتــبــه 
بإصابته“.  ويضيف“ بعد وصول املشتبه 
رفيق  مستشفى  الــى  بالكورونا  بإصابته 
الـــحـــريـــري وإجـــــــراء الــفــحــوصــات الـــالزمـــة 
لـــــه، يـــتـــم إبــــــالغ املــســتــشــفــى الــــــذي أرســـلـــه 

بالنتيجة“.
الطبية  ”الطواقم  أن  تأكيده  املصدر  وختم 
في  وإخــــالص  بــوعــي  تعمل  والتمريضية 

هذا املجال“.

تعطيل الدوام
التعليمية  املؤسسات  إقفال  تقرر  ذلك  الى 
اعلنت وزارة  جراء فيروس كورونا... وقد 
التربية اللبنانية امس أن الدوام يتم تعليقه 
في الجامعات واملدارس اعتبارًا من السبت 
29 شــبــاط وحــتــى الــيــوم الــثــامــن مــن آذار 
الــجــاري.  وجــاء فــي بيان الــــوزارة: حرًصا 
عــلــى صــحــة الــتــالمــيــذ والـــطـــالب وأهــالــيــهــم 
وبعد التشاور مع وزير الصحة العامة حمد 
احـــتـــرازي، يطلب معالي  حــســن وكـــإجـــراء 
وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق 
التعليمية من  املجذوب من كل املؤسسات 
رياض اطفال ومــدارس وثانويات ومعاهد 
مهنية وجامعات اإلقفال ابتداء من صباح 
فيه 29 شباط 2020 حتى  الــواقــع  السبت 
مساء االحد الواقع فيه 8 آذار 2020 على 
ان تتابع بعدها املستجدات الصحية ليبنى 
والــتــعــاون  بــالــوعــي  الــشــيء مقتضاه.  على 

نستطيع تجاوز كل األزمات.“
ــلــبــنــانــيــة بــحــظــر  كـــمـــا قـــامـــت الـــســـلـــطـــات ال
النقل، جوًا وبرًا وبحرًا، لجميع األشخاص 
الـــقـــادمـــني مـــن الــــــدول الـــتـــي يــتــفــشــى فيها 
فيروس ”كورونا“ الجديد على أن ُيستثنى 
من ذلك اللبنانيون فقط واألجانب املقيمون 

فـــــي لــــبــــنــــان، وســــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تـــزايـــد 
اإلصــابــات بــفــيــروس كــورونــا، وتــحــذيــرات 
من عدم توافر اإلمكانيات، في حال انتشر 

الوباء.
تدابير الوقاية

مــــن جـــانـــبـــه اكـــــد الــــدكــــتــــور أحـــمـــد عــــودي 
االخـــتـــصـــاص بــــاألمــــراض الــتــنــفــســيــة في 
حــديــث لـــ“الــصــبــاح“ أن ”فــيــروس كــورونــا 
العمل  اليوم من خــالل  التعامل معه  يمكن 
عــلــى تــعــزيــز جــهــاز املــنــاعــة وعــــدم إغــفــال 
تـــدابـــيـــر الــــوقــــايــــة“ وشــــــدد عــــــودي بـــــأن ” 
نــســبــة الــشــفــاء مـــن الـــفـــيـــروس اآلن وكــمــا 
التي  الــدول  العلمية في كل  املعطيات  تفيد 
وصلها الفيروس ال تقل عن ثمانني باملئة 
واملـــصـــاب بــفــيــروس كـــورونـــا  بــإمــكــانــه أن 
يوما   20 غــضــون  فــي  تماما  منه  يتعافى 
مــنــذ ظــهــور أعـــراضـــه، كــمــا أفــــادت الصحة 
إن  ”الصباح“  العاملية“ وجوابا عن ســؤال 
املستشفى  مــغــادرة  املــريــض  بإمكان  كــان 
بعد ذلك؟.. أجاب عودي  ”وفقا لتوصيات 
الصحة العاملية السريرية بإمكان   املريض 
مـــغـــادرة املــســتــشــفــى بــعــد الــحــصــول على 
نــتــيــجــتــني ســلــبــيــتــني مــتــتــالــيــتــني الخــتــبــار 
ـــفـــيـــروس وبـــعـــد هـــاتـــني الــنــتــيــجــتــني يعد  ال
بفارق  إجــراؤهــمــا  ويتم  متعافيا،  املــريــض 

24 ساعة“ 

مستشفيات العزل
معلومات  على  ”الــصــبــاح“  وحصلت  هــذا 
تفيد  بأن وزارة الصحة اللبنانية وتحسبًا 
مــن اآلن الحــتــمــالــيــة تــزايــد عـــدد املصابني 
ولرفع الزخم الذي قد يقع على مستشفى 
العمل على  تـــدرس  الــحــريــري فإنها  رفــيــق 
تخصيص ُمستشفيات أخرى للعزل وهذه 
املــســتــشــفــيــات لـــم يــتــم افــتــتــاحــهــا لــظــروف 
معينة، كُمستشفى مشغرة الحكومي في 

البقاع، واُملستشفى التركي في صيدا. 
وتسعى الــوزارة  ومن خلفها خلية األزمة 
الوزارية إلى تكثيف جهودها على تحديد 
اُملــســتــشــفــيــات، ”تــحــّســبــًا لــألزمــة الــتــي قد 
أعــداد  ارتــفــاع  اُملقبلة مــع  تشتّد فــي األيـــام 

اُملصابني بفيروس كورونا“.
بلدية برج البراجنة في الضاحية الجنوبية 
ــبــيــروت أعــلــنــت مــطــلــع االســـبـــوع الــجــاري  ل
إقفال حسينية الوقف - مبنى البلدية لحني 

انتهاء موجة انتشار فيروس كورونا.
الخصوص: ”في  لها بهذا  بيان  وجــاء في 
ظل الظروف الصحية الطارئة التي يعيشها 
العالم بخصوص فيروس كورونا املستجد، 
الى  بــه  والـــذي ينتشر بسرعة مــن مصاب 

االخرين، وحرصا على الصحة والسالمة 
العامة، نحيط اهلنا الكرام في برج البراجنة 
علما بإقفال حسينية الوقف - مبنى البلدية 
الى إشعار آخر، لحني انتهاء موجة انتشار 
هذا الفيروس“. وطلبت البلدية من االهالي 
”اتخاذ االجراءات الالزمة كافة للوقاية من 

هذا الفيروس“.

حظر سفر السعوديني
السعودية   العربية   اململكة  عن سفارة  امــا 
فــقــد طــلــبــت االخــــيــــرة  فـــي بـــيـــان لــهــا من 
ــــى لــبــنــان في  الـــســـعـــوديـــني عــــدم الــســفــر ال
الــوقــت الــحــاضــر مــؤكــدة أنـــه ”انــطــالقــا من 
الجمهورية   لدى   السعودية  حرص سفارة 
اللبنانية على سالمة املواطنني السعوديني 
من انتقال عدوى  فيروس كورونا  الجديد 
السفارة   تــأمــل   واملنتشر فــي دول عــديــدة، 
مـــن املــواطــنــني الــســعــوديــني تــأجــيــل خطط 
الـــســـفـــر غـــيـــر الـــــضـــــروريـــــة لــلــجــمــهــوريــة 
السعوديني  بــاملــواطــنــني  وتــهــيــب  اللبنانية، 
الحيطة والحذر واالبتعاد  لبنان اتخاذ  في 
عــن االمــاكــن املــزدحــمــة، واتــبــاع االجــــراءات 
بهذا  االصابة  من  للوقاية  املعلنة  الصحية 
الـــفـــيـــروس، وعـــــدم الـــتـــردد بـــاالتـــصـــال في 

السفارة لطلب املساعدة عند الحاجة

أربع إصابات
وكان لبنان قد سجل االسبوع املاضي رابع 
حــالــة إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا املستجد 
(كـــوفـــيـــد19-)، وهـــي اآلن قــيــد  الــعــزل في 
مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي 

العالج الالزم.
وقال مستشفى رفيق الحريري الجامعي 
في تقريره: ”تم تشخيص حالة جديدة من 

الجالية السورية مصابة بالفيروس“.
أول حالتني  أن ”وضــــع  الــتــقــريــر  وأضــــاف 
بــفــيــروس كـــورونـــا املستجد  لــلــمــصــابــتــني 
وتتلقيان  العزل  وحــدة  في  وهما  مستقر، 
ــــعــــالج الـــــــــالزم، بــيــنــمــا يـــعـــانـــي املـــريـــض  ال
املــســن، الــذي تــم تشخيصه بــاألمــس، وهو 
مــن الجالية اإليــرانــيــة، مــن أمـــراض مزمنة، 
وحــــالــــتــــه غــــيــــر مـــســـتـــقـــرة وهـــــــو يــخــضــع

ــلــعــالج“. بـــــدوره، أعــلــن رئــيــس الحكومة   ل
ـــــــاب، خـــــالل جــلــســة  الــلــبــنــانــيــة حـــســـان دي
ـــتـــدابـــيـــر املـــتـــخـــذة  ال الــــــــــــوزراء، أن  مـــجـــلـــس 
ملــواجــهــة ”كـــورونـــا“ ”جــيــدة، ولــكــن سيتم 
تنفيذ  فــي  والتشدد  التأهب  مستوى  رفــع 
الفيروس، خصوصًا  ملواجهة  اإلجـــراءات“ 
اللبنانيني  أو  لبنان  إلــى  للوافدين  بالنسبة 

العائدين“.

الصني  انتشار فيروس كورونا في  تــدوُر حــول مغزى  أسئلة كثيرة 
وايــران ومن مدينتني ثقافيتني االولــى « ووهــان » الصينية التي يبلغ 
نفوسها 10 ماليني نسمة وتمتاز بمتاحفها وجامعاتها، لكنها ليست 
مدينة تجارية او صناعية كبقية املدن الصينية االخرى، بينما الثانية 
رمزيتها  ولــهــا  الدينية  الــحــوزة  الــتــي تحتضن  االيــرانــيــة  ”قـــم“  مدينة 
الثقافية والدينية لدى ايران وبقية دول العالم وايضا ال تمتاز بصبغة 
تجارية او صناعية كبقية املدن االيرانية، بعض العلماء ومنهم العالم 
الروسية  اللجنة  الـــذي عمل عــضــوا فــي  ايــغــور نيكولني ”  الــروســي ” 
هذين  في  الفيروس  هــذا  انتشار  ان  يعتقدون  البايولوجية  لالسلحة 
البلدين وتحديدا في هاتني املدينتني لم يكن وليد الصدفة. ال اريد ان 
اصطف الى جانب ما يعتقده هؤالء العلماء، لكن ما يتعلق بمدينة قم 
االيرانية، فان كل املؤشرات ال تؤيد انتقال الفيروس اليها عبر طائرات 
الــى الصني او وجــود 700 طالب  التي تمتلك رحــالت  ماهان االيرانية 
صيني يدرسون في الحوزة الدينية، بكل بساطة ال يوجد مطار في 
اقرب  ومدينة طهران  الصني،  من  قادمة  طــائــرات  ليستقبل  قم  مدينة 
للمطار من مدينة قم فلماذا لم يبدأ الفيروس من طهران وانما بدأ من 
قم ؟ اما وجود 700 طالب صيني في قم فهذا لم يتأكد بعد، في مقابل 
وجود اعــداد اكبر بكثير من الصينيني الفنيني العاملني في مشاريع 
مختلفة في بقية املــدن االيرانية، لكنه بدأ من قم واملفترض ان تكون 
بؤرة الفيروس في املدن االيرانية االخرى. على ذلك ان اصابة مدينة قم 
بالفيروس تحمل في طياتها الكثير من االسئلة التي ربما املستقبل 
الروسي نيكولني يعطي شهادة  العالم    . اوضــح  يجيب عنها بشكل 
فــي غــايــة الــخــطــورة خـــالل بــرنــامــج عرضته 
قــنــاة ” روســيــا الــيــوم ”ويـــقـــول: ان الــواليــات 
املــتــحــدة رفــضــت فـــي الـــعـــام 2001 الــتــوقــيــع 
االسلحة  انتشار  من  للحد  بروتوكول  على 
الــجــرثــومــيــة عــلــى غـــــرار الـــبـــروتـــوكـــول الـــذي 
االسلحة  انتشار  مــن  للحد  عــام 1999  وقــع 
الى انشاء منظمة  الكيمياوية، والــذي اضفى 

دولية للحد من هذه االسلحة. 
مختبرات  تأسيس  تمنع  االميركية  القوانني 
لــلــتــطــويــر الــبــيــولــوجــي فـــي داخـــــل االراضـــــي 
االميركية مما دعاها الى انشاء 25 مختبرا 
وروسيا  بالصني  تحيط  دول  في  بيولوجيا 
مـــثـــل فـــيـــتـــنـــام، تـــــايـــــوان، كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
الــفــلــبــني، تــايــلــنــد، افـــغـــانـــســـتـــان، بــاكــســتــان، 
ارمينيا،  كازاخستان،  اذربيجان،  اوكرانيا، 
اوزبكستان. مستفيدة من العروض السخية 
التي تلوح بها لهذه الدول ومستغلة هيمنتها 
الــســيــاســيــة واالمـــنـــيـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا على 

مناطق متعددة من العالم .
ان الـــتـــوصـــل لـــعـــالج مــــرض مـــا يــحــتــاج الــى 
ســـنـــوات مـــن الــبــحــث والــــدراســــة والـــتـــجـــارب 
لكن  االنــســان،  على  استخدامه  حتى يسمح 
الواليات املتحدة قالت انها مستعدة ملساعدة 
ـــصـــني فــــي مـــواجـــهـــة ” فــــيــــروس كـــورونـــا  ال
االعــالن  فــي  بشفافية  تحلت  اذا  املستجد“ 
عن تداعيات الفيروس وتطوراته، وهذا الكالم 
لــه معناه فــي الــخــطــاب االمــيــركــي. امــا ايــران 
فان وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو 
قال الجمعة: ان حكومته عرضت على ايران 
مساعدات ملكافحة“ فيروس كورونا“ لكنها 
تتحدث  ومعلوماتي  املساعدة.  هذه  رفضت 
الحكومة  بها  تقدمت  صفقة“  عـــرض“  عــن 
الجلوس  مقابل  للفيروس  بلقاح  تزويدها  تتضمن  اليــران  االميركية 
عــلــى طــاولــة مــفــاوضــات لــبــحــث املــنــظــومــة الــصــاروخــيــة ومــلــف األمــن 
وتفكيك  الصواريخ  منظومة  تفكيك  مقابل  ”اللقاح  بمعنى  االقليمي 
العرض النه يمس بالسيادة  ايــران رفضت هذا  املقاومة“ لكن  محور 
االيرانية، مكتفية بقدراتها الذاتية ووعي شعبها ملكافحة هذا الفيروس 
. هناك الكثير من الظواهر غير املفهومة، ملاذا ال ينتشر الفيروس في 
روسيا على سبيل املثال، علما ان العالقة الصينية الروسية متعددة 
الصينية؟ ملاذا  االيرانية  العالقة  أعقد وأعمق بكثير من  االوجــه وهي 
الواليات املتحدة تعتبر من املالذات االمنة لفيروس كورونا املستجد؟.  
قوميات  تصيب  الجينية  الفيروسات  من  نــوع  عن  يتحدثون  العلماء 
او عرقًا انسانيًا معينا من دون غيره، فمثال تعرضت مدغشقر في 
العام 2017 الى وباء الطاعون لكن الغريب انه اصاب السكان املحليني 
ولم يصب الجنس االبيض او السياح  من اوروبيني او غيرهم!. هؤالء 
العلماء يتحدثون عن اصابة فيروس ابوال او انفلونزا الطيور وكورونا 
االخــرى على نحو عام دون  الصينيني والشعوب االسيوية  املستجد 
غــيــرهــم .  فــي الــعــام 1999 وضـــع رئــيــس جــهــاز املــخــابــرات املــركــزيــة 
االمــيــركــيــة ” جـــورج تــنــت“ خــطــة لصناعة اســلــحــة تــؤثــر فــي شعوب 
العلماء فان عشرين عاما  بعينها من دون غيرها، واالن كما يعتقد 
كافية للقيام بتجارب ميدانية تحول االرض الى حقل تجارب .  البلدان 
االنكلوسكسونية قدمت انــذارا قبل عدة سنوات للبلدان غير الناطقة 
نفرضها  التي  قوانيننا  وفــق  تعيشوا  ان  امــا  لهم  قالوا   ، باالنكليزية 
عليكم او أال تعيشوا على هذا الكوكب . بمعنى اما ان نقتلكم بسرعة 
او نقتلكم ببطء، يقول العالم الروسي ايغور نيكولني:“ هذه هي املشكلة 

الرئيسة للسياسة العاملية املعاصرة ” .
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فـــي هـــجـــوٍم دبــلــومــاســي جـــديـــد، انــتــقــد وزيـــر 
خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، قرار املغرب 
فتح خمس قنصليات دول أفريقية، في كل من 
الــعــيــون والــداخــلــة، أكــبــر مـــدن إقــلــيــم الــصــحــراء 
الـــغـــربـــيـــة، مـــحـــل الـــــنـــــزاع األمــــمــــي بــــني املـــغـــرب 

و»البوليساريو» املدعومة من قبل الجزائر.
الجزائري، في مؤتمر صحفي  وقــال املسؤول 
مشترك مع األمني العام لجامعة الدول العربية، 
أحمد أبو الغيط، امس: إن نظيره املغربي ناصر 
غالبا  استعراضية  «بتصرفات  قــام  بــوريــطــة، 
مـــا كــانــت تــصــل إلـــى حـــد االســـتـــفـــزاز والــســب 

والشتم».
تــصــريــحــات بــــوقــــادوم تـــأتـــي ردا عــلــى وزيـــر 
الذي هاجم  بوريطة،  املغربي ناصر  الخارجية 

الــرافــض  بــشــدة، على خلفية موقفها  الــجــزائــر 
مدينة  فــي  لــهــا  قنصليات  إفــريــقــيــة  دول  لفتح 

العيون، عاصمة إقليم الصحراء الغربية.
ولفت إلى أن الجزائر «حريصة على عدم صب 
الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار فـــي عــالقــتــهــا مـــع املـــغـــرب»، 
مــعــتــرفــا أنـــهـــا «لــــم تــكــن تـــأمـــل فـــي أن تــصــدر 
تــصــريــحــات اســتــفــزازيــة مــن وزيـــر الــخــارجــيــة 

املغربي».
الــدول اإلفريقية التي  وعلق على موقف بعض 
التي  العيون  مدينة  فــي  لها  قنصليات  فتحت 
تعتبرها الــجــزائــر «مــحــتــلــة» مــن قــبــل املــغــرب، 
بالقول إن «الجزائر كانت تأمل أن تفتح (هذه 
الدول) سفارات في الرباط»، في إشارة إلى أن 
العاصمة  فــي  يفتتح ســفــارات  لــم  بعضا منها 

الرباط.
وقبل يومني، كان وزير خارجية املغرب، ناصر 

الــجــزائــر، بسبب رفضها  بــوريــطــة، قــد هــاجــم 
ـــربـــاط لــفــتــح 10 قــنــصــلــيــات فـــي الــعــام  خــطــة ال

الجاري في إقليم الصحراء الغربية.
وقــــال فـــي نــــدوة صــحــفــيــة، الــخــمــيــس املــاضــي، 
قنصلياتها  دول  نقلت  «ملــا  الــجــزائــر:  مهاجما 
لم تستدع  الدولة  هــذه  القدس،  إلــى  وسفاراتها 
ســـفـــراء الــــــدول الـــتـــي فــتــحــت قــنــصــلــيــاتــهــا في 
بالصحراء  األمـــر  تعلق  عندما  ولــكــن  الــقــدس، 
الجزائر  إلــى استدعاء  فعلت ذلــك»، في إشــارة 
ســفــيــر كـــــوت ديـــــفـــــوار احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى فــتــح 

قنصلية عامة لها بالعيون.
والدول التي فتحت قنصلياتها في اإلقليم، هي 
كــل مــن غامبيا وغينيا وكـــوت ديــفــوار وجــزر 

القمر ثم مؤخرا الغابون.
ويرفض معارضون مغاربة هذه الخطوة، كون 
األفريقية  الـــدول  رعــايــا  فيه  يتواجد  ال  اإلقليم 

املـــذكـــورة، لــكــن الــخــارجــيــة املــغــربــيــة، تــقــول إن 
خـــطـــوة هــــذه الـــــدول «تـــأتـــي لــلــتــعــبــيــر عـــن دعــم 

املغرب ومغربية الصحراء».
والجزائر  املغرب  بني  الحدود  أن  بالذكر  جدير 
مغلقة منذ 1994، وسط خالفات سياسية بني 

البلدين، أبرزها ملف إقليم الصحراء.
«البوليساريو»  وجبهة  املغرب  بني  النزاع  وبــدأ 
إنهاء  بعد   ،1975 عــام  الصحراء  إقليم  بشأن 
االحتالل اإلسباني وجوده في املنطقة، ليتحول 
ـــى مــواجــهــة مــســلــحــة بـــني الــجــانــبــني، توقفت  إل
النار،  إطــالق  لوقف  اتــفــاق  بتوقيع  عــام 1991، 
بــرعــايــة األمـــم املــتــحــدة. وتــقــتــرح الــربــاط حكما 
ذاتـــيـــا مــوســعــا تــحــت ســيــادتــهــا، بــيــنــمــا تــدعــو 
املصير،  لتقرير  استفتاء  إلــى  «البوليساريو» 
وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات 

آالف الالجئني من اإلقليم.
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وأضاف خالل لقاء خاص بـ {الصباح} 
املدير  لتوجيهات  "تأكيدا  يأتي  ذلك  أن 
إدارة شــركــة  مــجــلــس  ورئـــيـــس  الـــعـــام 
كاظم،  محمد  فاضل  العامة،  املعتصم 
بضرورة النهوض بالوحدات االنتاجية 
في املواقع املختلفة التابعة للشركة من 
املالية  املــوارد  العمل على تعظيم  خالل 
لالرتقاء  املــتــواصــل  والــســعــي  للشركة 
بــنــوعــيــة مــنــتــجــات الــشــركــة اإلنــشــائــيــة 
ألهـــمـــيـــتـــه فــــي تــحــقــيــق مــــــــوارد مــالــيــة 

وتعزيز التمويل الذاتي".

عقد شراكة
أكد منزل أن "معاملنا االنتاجية أبرمت 
عقد شراكة مع إحدى شركات القطاع 
الــــخــــاص لــتــنــفــيــذ عـــــدد مــــن املـــشـــاريـــع 
املتمثلة  منتجاتنا  شرائهم  خــالل  مــن 
بـــالـــكـــربـــســـتـــون والــــــروافــــــد والــــركــــائــــز 

الخاصة بالجسور".
لشركة  التابعة  "املــعــامــل  أّن  إلــى  ولــفــت 

أنــواع  أجــود  تستخدم  العامة  املعتصم 
الــســمــنــت والـــرمـــل والــحــصــى والــحــديــد 
الخاضعة للفحوصات  واملواد املضافة 
املختبرية الناجحة في تنفيذ عملياتها 
لتجهيز  مــســتــعــدة  وأّنـــهـــا  االنـــتـــاجـــيـــة، 
شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام والـــــخـــــاص 

بمنتجاتها وبأسعار تنافسية".
وأشــار إلــى أن "هناك عــددا من املعامل 
االنتاجية موجود في عدة محافظات"، 
التابعة  الشركات  "إحـــدى  أن  إلــى  الفتا 
للقطاع الخاص قامت بشراء مواد من 
مــعــامــلــنــا إلقـــامـــة مــديــنــة ســيــاحــيــة في 
منطقة الجادرية على مساحة 30 ألف 

م/3".

شهادة اآليزو
على شهادة  "حصولنا  إّن  مــنــزل  قــال 
اآليــــــزو يـــعـــزز الـــتـــزامـــنـــا بــاملــواصــفــات 
أسعار  يرفع  لم  نفسه  الوقت  في  لكنه 
"قيامنا بشراء  إلى  منتجاتنا"، مشيرا 

طــن   125 بــــطــــاقــــة  حــــصــــى  كــــــســــــارة 
بــالــســاعــة، وهــــي الـــوحـــيـــدة مـــن نــوعــهــا 
املشاريع  فــي  الــعــراق الستخدامها  فــي 
الــعــامــة الــتــي تــنــفــذهــا شــركــة املعتصم 
للمقاوالت العامة، وتّم نصبها في مقلع 
امليثاق التابع للشركة في قضاء الدجيل 
الــديــن ضــمــن خطط  بمحافظة صـــالح 
الــشــركــة لــتــطــويــر مــعــامــلــهــا ومــواقــعــهــا 

االنتاجية".
االنتاجية  املــعــامــل  مــديــر قسم  وأوجـــز 
ـــــوحـــــدات  ــــــيــــــة نــــشــــاطــــات قــــســــم ال واآلل
االنــتــاجــيــة واآللــيــة خـــالل شــهــر كــانــون 
املــواقــع  وبمختلف   ،2019 لــعــام  األول 
املنتشرة في بغداد واملحافظات، بأّنها 
تــضــمــنــت تــصــنــيــع وتـــجـــهـــيـــز روافــــــد 
كونكريتية عدد (34) لصالح دائرة ري 
وبزل كربالء املقدسة ومشروع جسور 
الذي  الثانية،  املرحلة  الناصرية  شمال 
تنفذه شركتنا في محافظة ذي قار في 

موقع الصب الجاهز في النهضة".

تصنيع الكربستون
أفـــــاد مـــنـــزل: "يـــقـــوم قــســمــنــا بتصنيع 
وتــجــهــيــز الــكــربــســتــون وضــمــن الــتــزام 
شـــركـــتـــنـــا لـــصـــالـــح مـــــشـــــروع تــطــويــر 
الــــــشــــــارع املــــــحــــــاذي لـــــــــــوزارة اإلعــــمــــار 
 واإلسكان ووزارة الخارجية في منطقة 

العالوي". 
املركزية  الخباطة  فــي موقع  "أمــا  وبــني: 
التأهيل  تــجــري عمليات  الــديــوانــيــة  فــي 
للخباطة والتي تلبغ طاقتها التصميمية 
60م 3/ ساعة بوتائر متصاعدة بغية 
استمرار  الــى  أضافة  الخدمة،  أدخالها 
املركزية  الخباطة  في  الخرسانة  إنتاج 
ملشروع جسور ط 6 والخباطة املركزية 
الى  الثالث  الفلوجة  في مشروع جسر 
جـــانـــب الــعــمــل عــلــى تــنــصــيــب خــبــاطــة 
مركزية 60 م3/ ساعة في موقع مشروع 
ـــنـــاصـــريـــة / املــرحــلــة  جـــســـر شـــمـــال ال
تــم نقلها مــن محافظة  أن  بــعــد   االولــــى 

البصرة ".

وخلف فيروس "كورونا" 5 ألغاز محيرة 
بــشــأن األســـــواق الــعــالــمــيــة مــع تــحــركــات 
األسواق المثيرة للدهشة على األصعدة 
الخطرة،  لألصول  بالنسبة  ســواء  كافة، 
ــعــد بــمــثــابــة حــصــن أمـــان 

ُ
أو تــلــك الــتــي ت
المستثمرين.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، 
والـــتـــي رفـــعـــت فـــي األســـبـــوع الــمــنــصــرم 
درجـــــة الــتــحــذيــر بـــشـــأن الـــفـــيـــروس إلــى 
خطير للغاية، فــإّن هناك 54 دولــة حول 
الــعــالــم تــعــانــي مــن ويـــالت "كـــورونـــا" مع 
وإصــابــة 85.403   

ً
وفــاة 2924 شخصا

ألـــف فـــرد حــتــى نــهــايــة يـــوم 28 فــبــرايــر/ 
شباط الماضي.

البنوك المركزية
أّن أزمـــة "كـــورونـــا" أثبتت صحة  ويــبــدو 
التحذيرات من سياسة البنوك المركزية 
الكبرى حول العالم المتبعة في السنوات 
الــتــالــيــة لــألزمــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة بهدف 
تــحــفــيــز االقــــتــــصــــاد، والــــتــــي تــمــيــل إلـــى 
خفض تكاليف االقتراض وضخ سيولة 
ضخمة في األسواق المالية، حيث انهار 

الجميع.
ويــتــجــســد الــلــغــز األول فـــي أّنــــه مـــع بــدء 
الــفــيــروس فــي دول أخـــرى غير  انتشار 
ما  المستثمرين  الــذعــر  أصــاب  الصين، 
دفعهم للهروب بقوة من أسواق األسهم 
والــــــعــــــزوف عــــن كــــل مــــا يـــحـــتـــوي عــلــى 

الحادة  البيعية  الموجة  لتكون  مخاطرة، 
هي السمة السائدة طوال األسبوع.

أداء  أســــــوأ  ســـتـــريـــت"  "وول  وشــــهــــدت 
فقد  إذ   ،

ً
تقريبا  

ً
عــامــا  12 فــي  أسبوعي 

مؤشر "داو جونز" الصناعي نحو 12.3 
 3583 يــعــادل  مــا  أو  قيمته،  مــن  بالمئة 
نـــقـــطـــة، وتـــراجـــعـــت مــــؤشــــرات األســـهـــم 
األوروبية إلى أكثر من 12 بالمئة خالل 
األســوأ  األداء  ليكون  الماضي،  األســبــوع 

منذ أكتوبر/ تشرين األول عام 2008.
وفــــي آســـيـــا، ســجــل الـــمـــؤشـــر الــيــابــانــي 
بــالــمــئــة، أو 2243  "نــيــكــي" خــســارة 9.6 
نقطة، في أكبر وتيرة هبوط أسبوعي بـ 
4 أعوام، كما تجاوزت خسائر البورصة 

الصينية 5 بالمئة.

أسواق الذهب 
في حين أن اللغز الثاني يكمن في الوجه 
اآلخر لألصول الخطرة، وهو الذهب الذي 
يعتبر بمثابة مالذ آمن في أوقــات عدم 
العكس رغــم خسائر  لكنه على  اليقين، 
أسواق األسهم شهد تقلبات حادة غلب 

عليها اللون األحمر.
وبعد أن استهل المعدن األصفر األسبوع 
 في يوم 

ً
على مكاسب تتجاوز 40 دوالرا

 أعلى تسوية منذ فبراير/ 
ً
واحد مسجال

اآلخر  للهبوط هو  تحول  شباط 2013، 
 75 فقد  فادحة، حيث  ليسجل خسائر 
 فــي الــيــوم األخــيــر مــن األســبــوع 

ً
دوالرا

وحده.
وبــالــنــســبــة لــــلــــدوالر األمـــيـــركـــي، والــــذي 
الـــمـــالذات اآلمــنــة  أصــبــح يــعــامــل معاملة 
، فهو اللغز الثالث، إذ شهد قفزة 

ً
مؤخرا

قوية في األسبوع قبل األخير من الشهر 
ــــى أعــلــى  الـــمـــاضـــي ووصـــــل الـــمـــؤشـــر إل
مــســتــويــاتــه فـــي غــضــون 3 أعـــــوام عند 
للخسائر  يتحول  أن  قبل  وذلــك   ،99.91
مع إعالن تفشي "كورونا" في الواليات 

المتحدة.

األصول المشفرة
وفـــي أوقــــات ســابــقــة مــن الـــعـــام، سجلت 
قــفــزات قوية  المشفرة  أســـواق األصـــول 
البيتكوين  المستثمرين على  مع تزاحم 

العمالت األلكترونية كأحد  وغيرها من 
ـــمـــالذات اآلمـــنـــة، لــتــكــون بــمــثــابــة اللغز  ال

الرابع.
أّمـــا الــلــغــز الــخــامــس، فظهر فــي الــيــورو، 
بسبب  خــطــر  عملة  بمثابة  ُيــعــد  والــــذي 
األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول مــنــطــقــة 
الــــيــــورو، إذ اتــجــهــت الــعــمــلــة األوروبــــيــــة 
تعاني  كانت  أن  بعد  للصعود  الموحدة 
أمــــــام الـــــورقـــــة الــــخــــضــــراء فــــي الــســابــق 
أدنــى  أدنــى 1.08 دوالر، وهــو  متراجعة 

مستوى في قرابة ثالثة أعوام.
العملة  ارتفعت  الماضي،  األسبوع  وفــي 
مستفيدة  دوالر   1.10 أعــلــى  الــمــوحــدة 
الخضراء مع تفشي  الورقة  من ضعف 

"كورونا" في األراضي األميركية.

ــــربــــط الــكــهــربــائــي  أكـــــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة ال
توّجه  وجــود  االبراهيم،  أحمد  الخليجي 
منظومة  مع  العراق  ربــط  لمشروع  كبير 
، في ظل تعاون 

ً
الربط الخليجي كهربائيا

كــبــيــر بــيــن دول الــمــجــلــس والــــعــــراق في 
مـــجـــاالت عـــديـــدة، مــتــوقــعــا االنــتــهــاء من 
الربط الكهربائي مع العراق خالل 2020.
وقال االبراهيم في تصريح صحفي، إّن 
العراق  التي اجتمعت مع  الوزارية  اللجنة 
أوصــــت بــالــربــط الــكــهــربــائــي مـــع الــعــراق 
 
ً
وخّولت الهيئة متابعة الموضوع، مشيرا
النقاط  إطــاريــة تضع  اتفاقية  توقيع  إلــى 
األساسية لمناقشة المشروع والحصول 
الــذي  الــوقــت  فــي  النهائية،  الصيغة  على 
تــعــمــل بـــه الــهــيــئــة عــلــى الـــحـــصـــول على 
تــوصــيــة مـــن لــجــنــة الــتــخــطــيــط ومــوافــقــة 
لجنة التعاون الكهربائي والمائي إلنشاء 

المشروع.
وتـــوقـــع االبـــراهـــيـــم االنـــتـــهـــاء مـــن الــربــط 
الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع الــــعــــراق خـــــالل 2020 
بـــعـــد الـــحـــصـــول الـــمـــوافـــقـــة مــــن مــجــلــس 
 عـــن أمـــلـــه فـــي تنفيذ 

ً
الـــتـــعـــاون، مـــعـــربـــا

 
ً
ـــجـــاري، مبينا الــمــشــروع خـــالل الـــعـــام ال

واط،  ميغا  بنحو 500  يطالب  العراق  أّن 
 وهـــذه الــطــاقــة مــتــوفــرة فــي دول مجلس

 التعاون .
ـــخـــط الـــكـــهـــربـــائـــي مــع  وأشـــــــار إلـــــى أن ال
طــاقــة 400  تبلغ  تنفيذه  الــمــزمــع  الــعــراق 
 
ً
كيلو فولت، مّما يفتح المجال مستقبال
يعني  مّما  واط،  ميغا   2000 الستقبال 
الــعــراق،  إلــى  الطاقة  إمكانية زيـــادة ضــخ 
العراق  مــع  الخط  استثمار   حجم 

ً
مــقــدرا

الخط  يشمل  دوالر  مليون   200 بنحو 
الواصل إلى العراق وكذلك توسعة محطة 
باإلضافة  الكويت،  في  الكهربائي  الربط 
ـــمـــعـــدات وأجـــهـــزة  إلـــــى تـــركـــيـــب بـــعـــض ال

الحماية على الخط.

اعتاد الجمهور على النظر للمصارف الحكومية بوصفها مؤسسات 
الــذي خلفته  الثقافي  لــإلرث  دولــة تملي عليه وهــو يستجيب، تبعا 
الفوقية حيال  الــنــظــرة  كــّرســت هــذه  الــشــمــولــي، وقــد  الحكم  مرحلة 
املصارف  في  العاملني  طــوال جعلت بعض  الجمهور سنوات عمل 

الحكومية في علو خالل التعاطي مع الزبائن. 
التدريب والتأهيل للعاملني بجانب محاوالت  وبعد أعوام طوال من 
نشر الوعي املصرفي بني الجمهور، لم يستطع كال الطرفني تجاوز 
هذا االرث الثقافي بشكل يؤسس لواقع جديد يرتقي الى مستوى 
العالقة املماثلة في الصناعة املصرفية في الكثير من بلدان املنطقة 

على أقل تقدير. 
عدة  أدوات  استحدثت  املالي،  الشمول  ببرنامج  العمل  انطالق  ومــع 
عام،  واملصارف بشكل  الجمهور  بني  الفجوة  للتقليل من مساحة 
ومن بني هذه األدوات، استحداث أقسام للتوعية املصرفية وحماية 
الجمهور تتولى نشر الوعي املصرفي من خالل االتصال املباشر 
الحكومية  لــلــمــصــارف  األلــكــتــرونــيــة  املــواقــع  الــجــمــهــور وتفعيل  مــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ونــشــر املطبوعات  وتــوظــيــف شبكة مــواقــع 
في  معها  والتفاعل  الجمهور  شــكــاوى  وتلقي  أشكالها  بمختلف 
الدفع  التقانات وأدوات  توقيتات زمنية محددة، فضال عن توظيف 
مظاهر  وتقليل  األداء  في  الترّهل  حلقات  اختزال  بغية  األلكتروني 
ـــــروتـــــني والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة مــــع اصــــــدار  ال
ـــيـــل حــقــوق  دلـــيـــل حــمــايــة املــســتــهــلــك ودل

ومسؤوليات الزبون.
وما يهمنا هنا أن يعي الجمهور واجباته 
مثلما يعي حقوقه التي حددتها مجموعة 
مــن املــبــادئ الــقــائــمــة عــلــى املــعــامــلــة بعدل 
الــشــرائــح والفئات  وانــصــاف مــع مختلف 
املــجــتــمــعــيــة، والـــــــزام املــــصــــارف بــمــبــادئ 
االفصاح والشفافية، والكشف عن جميع 
املقدمة  املنتجات  تخص  التي  املعلومات 
لتطوير  مناسبة  وآلــيــات  بــرامــج  ووضـــع 
من  وتمكينهم  الزبائن  ومهارات  معارف 
فهم املخاطر األساسية ومساعدتهم في 
اتخاذ القرارات التي ال تضر بمصالحهم، 
عــــــــالوة عــــلــــى الــــحــــمــــايــــة ضـــــد عــمــلــيــات 
أنظمة رقابية  االحتيال من خــالل وضــع 
والفعالية  الكفاءة  من  عــاٍل  مستوى  ذات 
بجانب حماية سرية بيانات املستهلك ومعالجة الشكاوى وتمكينهم 
مــن الــبــحــث واملــقــارنــة بــني أفــضــل الــخــدمــات واملــنــتــجــات ومقدميها 

وامكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبكلفة معقولة.
الزبون مسؤوليات تترتب على االخــالل بها  وازاء كّل ذلك يتحّمل 
تبعات قانونية واجرائية، اذا ما قدم معلومات ناقصة أو غير دقيقة 
أو مضللة، فضال عن  كاذبة  تفاصيل  تقديم  تعمد  أو  تعامله،  في 
آليات  وفهم  الخدمة،  تقديم  على  املترتبة  بااللتزامات  االيفاء  أهمية 
والــشــروط،  األحــكــام  بموجب  املنتجات  استخدام  ثم  ومــن  التعامل، 
قد  التي  املخاطر  ليتجنب  واحتياجاته  املالي  ووضعه  يتالءم  وبما 
التي ال تتالءم واحتياجاته  للخدمات  االنجرار  لها. وعــدم  يتعرض 

والكشف عن جميع التزاماته املالية مع جميع الجهات. 
وال  النظامية،  غير  العمليات  بشأن  املصرف  يبّلغ  أن  أيضا  وعليه 
يفصح عن معلوماته املصرفية ألي طرف آخر، عالوة على أهمية 
استشارة العاملني في حال مواجهة صعوبات مالية، بجانب تحديث 
معلوماته وبياناته بشكل دوري. وعليه فإّن التزام الطرفني بواجبات 
الــتــداول املــالــي في  وحــقــوق كــل منهما، يمكن أن يفضي ملزيد مــن 
أمــثــل بما يسهم في  الــخــدمــات بشكل  الــســاحــة املصرفية وتــقــديــم 

تدوير األموال وخلق التنمية االقتصادية.  
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التجاري  العجز  وأشــارت إلى انخفاض 
ــعــام 2019  األمــيــركــي مــع الــصــني فــي ال
 ،2018 بعام   

ً
مقارنة 17.6باملئة  بنسبة 

لــيــســجــل أدنـــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ الــعــام 
ـــتـــجـــارة  ال حـــجـــم  تـــــراجـــــع  حـــــني   2014
 بــــني الـــعـــمـــالقـــني بــنــســبــة تـــتـــجـــاوز 15 

باملئة.
وجاءت بيانات وزارة التجارة األميركية 
قــبــل يــــوٍم واحــــٍد فــقــط مــن إعــــالن وزيــر 
منوتشني،  األمــيــركــي، ستيفن  الــخــزانــة 
تــقــديــراتــهــا  األمــيــركــيــة  اإلدارة  تــعــديــل 
الحالي  الــعــام  للنمو االقــتــصــادي خــالل 
2020، على خلفية إيقاف شركة بوينغ 
وتصدير  تصنيع  الــتــجــاريــة  لــلــطــائــرات 
مــاكــس)   737) مبيعًا  األكــثــر  طــائــرتــهــا 
ـــحـــالـــي وفــقــًا  حـــتـــى مــنــتــصــف الــــعــــام ال
ألفضل التقديرات. في الوقت الذي توقع 
فيه مكتب املوازنة التابع للكونغرس، أْن 
تريليون  العامة،  املــوازنــة  عجز  يتجاوز 

دوالر سنويًا.

تطمينات من كورونا
ـــــى ذلـــــــك، طــــمــــأن فـــيـــه وزيـــــــر الـــخـــزانـــة  ال
األميركي، ستيفن منوتشني، الكونغرس 
بـــشـــأن تــأثــيــر فـــيـــروس "كـــــورونـــــا" في 
االقتصاد األميركي، وقال منوتشني إنَّ 

الناتجة عن  ة  السلبيَّ ة  االقتصاديَّ اآلثــار 
تفشي الفيروس "لن تستمر إلى ما بعد 

العام 2020".
ـــة  وأبــــلــــغ مـــنـــوتـــشـــني الـــلـــجـــنـــة املـــصـــرفـــيَّ
"كورونا"  فيروس  أنَّ  الشيوخ،  بمجلس 
ــتــوقــعــات طــويــلــة األجـــل  لـــن يــؤثــر فـــي ال
الــواليــات  لــنــمــو اقــتــصــاد  إلدارة تــرامــب 

املتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم.
كـــورونـــا  فـــيـــروس  أنَّ  أتـــوقـــع  وقــــــال: "ال 
ســيــكــون لــه تــأثــيــر يستمر إلـــى مــا بعد 
العام"، مضيفًا أن هناك حاجة إلى  هذا 
3 أو 4 أســابــيــع إضــافــيــة مــن الــبــيــانــات 
ـــفـــيـــروس فــي  ــتــقــديــر مــجــمــل تـــأثـــيـــر ال  ل

الصني.
وكانت بكني قد اعلنت، أن عدد املصابني 
بـفيروس كورونا في إقليم هوبي، مركز 
تفشي املرض، ارتفع بنحو الثلث، ليصل 
إلى 48206 أشخاص، بينما ارتفع عدد 
الــوفــيــات فــي اإلقليم بــواقــع 242 ليصل 
إلـــى 1310 حــتــى نــهــايــة األســـبـــوع. لكن 
الحقًا انخفض عدد اإلصابات الجديدة 
الفيروس  منها  بــدأ  التي  املنطقة  خــارج 
بـــاســـتـــمـــرار فـــي األيــــــام الـــــــ13 األخـــيـــرة. 
وأعـــلـــن عـــن 115 حـــالـــة جـــديـــدة خـــارج 
هوبي ، باملقارنة مع نحو 450 حالة قبل 

أسبوع.

عجز املوازنة
منوتشني،  تطمينات  مــن  بالرغم  ولــكــْن 
ـــتـــابـــع  فــــقــــد تـــــوقـــــع مـــكـــتـــب املـــــــوازنـــــــة ال
للكونغرس، في وقت سابق من الشهر 
الفائت، أْن يتجاوز عجز املوازنة العامة، 
العام  منذ  األولــى  للمرة  دوالر  تريليون 
2012، ما يلقي بظالل سلبية على أكبر 

اقتصاد في العالم.
وحـــّمـــل مــكــتــب املــــوازنــــة زيـــــادة اإلنــفــاق 
الحكومي، وإلغاء بعض أنواع الضرائب، 
الحالية،  املــوازنــة  زيـــادة عجز  مسؤولية 
الـــتـــي تــنــقــضــي بــنــهــايــة أيــــلــــول املــقــبــل، 
األميركية  الحكومة  أنَّ  فيها  والتي جاء 
املئة  فــي   22 اقـــتـــراض  عليها  سيتعني 
من إجمالي نفقاتها، املقدرة بنحو 4.6 

تريليونات دوالر.
العضو  ميتشل،  بــول  السيناتور  وعّبر 
الــجــمــهــوري فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عن 
الفائت،  الشهر  مطلع  ميشيغان،  واليــة 
عــــن قــلــقــه الـــشـــديـــد مــــن ارتــــفــــاع عــجــز 
 املــوازنــة الــعــامــة، واصــفــًا إيـــاه بـ"الجنون 

املالي".
يــؤدي  أْن  مــن  املــوازنــة  ويتخوف مكتب 
العام،  الــديــن  ارتــفــاع  إلــى  املتزايد  العجز 
ومــا يسببه مــن زيـــادة فــي الــعــائــد على 
يتسبب  مــا  األميركية،  الخزانة  ســنــدات 

فــي طـــرد اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص، 
ـــى حــــدوث أزمــــة ديـــون،  وربـــمـــا يــــؤدي إل
على غرار ما حدث في القارة األوروبية 

قبل أعوام.

آبل تحذر
رت عمالق االلكترونيات 

ّ
من جهتها حذ

ة "شركة أبل"  والهواتف اللوحية األميركيَّ
من أنها قد تعجز عن الوفاء بالعائدات 
املــتــوقــعــة بــســبــب حـــالـــة االرتــــبــــاك الــتــي 
نجمت عن فيروس كورونا في الصني.

وقـــالـــت شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــالقــة 
إّن عــمــلــيــات اإلنـــتـــاج واملــبــيــعــات تــأثــرت 
وجود  إلــى  مشيرة  الفيروس،  بانتشار 
قيوٍد مؤقتة على إمدادات أجهزة آيفون 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. وتــعــّد أبــل أّول 
شركة أميركية كبرى تقول إنَّ الفيروس 

ة. سيؤثر في مواردها املاليَّ
تتوقع  كانت  التي  الشركة،  ولــم تكشف 
عـــائـــدات قــيــاســيــة تــصــل إلـــى 67 مليار 
دوالر في الربع الحالي، عن قيمة التراجع 
املتوقع. وجــاء في بيان صــادر عن أبل: 
املتوقعة  اإليــــــرادات  نــلــّبــي  أْن  نــتــوقــع  "ال 

للربع املنتهي في آذار".
وقالت إّنــه مع إغــالق معظم املتاجر في 
الصني وافتتاح أبواب بعضها لساعات 

آبل  منتجات  مبيعات  فـــإّن  فــقــط،  قليلة 
"مـــع أن  ســتــكــون منخفضة. وأضـــافـــت: 
الــتــابــعــة لــنــا تقع  مــواقــع تصنيع آيــفــون 
خارج مقاطعة هوبي - وعلى الرغم من 
أنها  إعـــادة فتح كــل هــذه املنشآت - إال 

ع".
ّ
تعمل بشكل أبطأ مّما كّنا نتوق

وأضافت "كانت املتاجر املفتوحة تعمل 
لــســاعــات قــلــيــلــة جـــدًا مـــع حــركــة زبــائــن 
منخفضة للغاية. نحن نعيد فتح متاجر 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة الــخــاصــة بــنــا وســـوف 
نــســتــمــر فـــي ذلـــك بــانــتــظــام وأمـــــان قــدر 

اإلمكان".
ض 

ّ
لون أّن الفيروس قد يخف

ّ
وقّدر املحل

ـــة بــمــقــدار  الــطــلــب عــلــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيَّ
الــنــصــف فــي الــربــع األول مــن الــعــام في 
ــهــذه  الــــصــــني الــــتــــي تــــعــــّد أكــــبــــر ســـــوق ل

األجهزة في العالم.
وعلى الرغم من الشعور بالتفاؤل الذي 
الفيروس  انتشار  تباطؤ  مــع  يظهر  بــدأ 
واستئناف العمل في بعض املتاجر، إال 
أّن تحذير شركة آبل يؤكد أّن االقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي ســـيـــتـــأثـــر بــــشــــّدة بـــفـــيـــروس 

كورونا.
الدولي،  النقد  رئيسة صندوق  وتوقعت 
كــريــســتــالــيــنــا جـــورجـــيـــفـــا، انــخــفــاضــًا 
بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية في النمو 

العاملي، إال أنها شّددت أيضًا على وجود 
التأثير  الــشــكــوك بــشــأن  قــدر كبير مــن 

االقتصادي الحقيقي للفيروس.

فيتنام بدًال من الصني!
التبادل  الـــذي سجل حجم  الــوقــت  وفــي 
ــــتــــجــــاري مـــــع الــــصــــني أكــــبــــر تــــراجــــع،  ال
معدل  أعلى  صاحبة  فيتنام،  أصبحت 
ارتفاع في حجم التبادل التجاري، في ما 
يبدو أنه سياسة متعمدة إلحالل فيتنام 
املنافس  الصيني،  التنني  محل  الناشئة 
األول للواليات املتحدة في زعامة العالم 

ة. االقتصاديَّ
وبـــعـــد اضــــطــــرابــــات ســـالســـل اإلمــــــداد 
خـــــالل الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــــصــــني، بــاتــت  انـــتـــشـــار كـــــورونـــــا فــــي ال
البديل األقل  فيتنام مرشحة للعب دور 
تكلفة حول العالم، وإْن كان على نطاق 
أقـــل بــكــثــيــر، إلـــى حــني عــــودة الــشــركــات 

ة. ة لظروف عملها الطبيعيَّ الصينيَّ
ويــــــرى الــكــثــيــر مــــن االقـــتـــصـــاديـــني أنَّ 
فـــــتـــــرات االنــــتــــعــــاش االقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الـــعـــديـــد مـــن الـــــــدول، وخـــاصـــة الــكــبــرى، 
عــــادة مــا تــشــهــد عــجــزًا تــجــاريــًا، إال أن 
ُيضّر  التجاري  العجز  أن  اعتبر  ترامب 
بـــاالقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي، ومــــن ثـــم فقد 
قــطــع عــهــدًا عــلــى إدارتــــــه، خـــالل حملته 
االنتخابية في 2016، "بتخفيض العجز 
قوة  من  يحّد  الــذي  األميركي،  التجاري 
من  الوظائف  ويسرق  األميركية  العملة 

ة". الشركات األميركيَّ
ة  الجمركيَّ التعريفات  ترامب من  واتخذ 
ــة وســيــلــة ضغط  عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيَّ
على الدولة التي سببت أكثر من نصف 
العجز التجاري األميركي في البضائع، 
قــبــل أْن تــتــوصــل الــدولــتــان إلـــى "اتــفــاق 
ــــــع عــلــيــه فـــي الــبــيــت 

ِّ
ـــــــي"، ُوق تـــجـــاري أول

األبيض منتصف كانون الثاني املاضي.
ــقــاء مـــع شــبــكــة فــوكــس بــيــزنــس،  وفـــي ل
قـــال وزيــــر الــخــزانــة األمــيــركــي ستيفن 
منوتشني إنَّ الواليات املتحدة لن تتمكن 
من تحقيق معدل نمو 3 % كما توقعت 
أنَّ السبب في  الــعــام، مــؤكــدًا  بــدايــة  قبل 
ذلك يرجع إلى انخفاض صادرات بوينغ 
ر أمـــيـــركـــي"، عــلــى خلفية  ـــَصـــدِّ "أكـــبـــر ُم
باإلضافة  مــاكــس،   737 طائرتها  أزمـــة 
إلى تفشي فيروس كورونا في الصني، 
وتـــعـــطـــل ســـالســـل اإلمــــــــداد لــلــشــركــات 
التجارية  العالمات  صاحبة  ة،  األميركيَّ

األشهر في العالم.
وأضاف منوتشني أنَّ "تراجع صادرات 
 عـــن 0.5 

ّ
بــويــنــغ مـــســـؤول عــّمــا ال يــقــل

% مــن الــنــمــو االقــتــصــادي الــضــائــع من 
الواليات املتحدة".
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 Settlements ــتــســويــات  ال حـــســـاب  األول 
يتولى  الــذي  األول  الحساب  وهــو   account
تسلم صافي عوائد النفط التي ستخصص 
ـــتـــي يــجــري  لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع اإلعــــمــــار ال
التعاون  إطار  اتفاق  التعاقد عليها بموجب 
الصينية فــي مجال  الــشــركــات  فــضــل 

ٔ
ا مــع 

و غيرها وتقررها الحكومة 
ٔ
البنى التحتية ا

املــوازنــة  قــانــون  ضمن  وتعتمدها  العراقية 
يتضمن  خـــرى، 

ٔ
ا بعبارة  االتــحــاديــة.  العامة 

هــذا الحساب إيــداع صافي اإليـــراد النفطي 
(بعد خصم تعويضات حرب الكويت البالغة 
بــرمــيــل مصدر  حــالــيــا ٪1,5 مــن قيمة كــل 
و ٪3 من قيمة 

ٔ
لحساب االتفاق للعام 2019 ا

كــل بــرمــيــل نــفــط مــصــدر فــي الــعــام 2020 
وما بعدها) ليتم بعدها إيداع ما قيمته 10 
٪ مــن صــافــي عــوائــد صــادراتــنــا الشهرية 
القيمة  إلــى الصني فــي هــذا الحساب، وهــي 
لــيــات 

ٓ
ا االتـــفـــاق ضــمــن  لتنفيذ  املــخــصــصــة 

حكوميتني  صينيتني  ولشركتني  تصدير 

وبنحو  يومية  نفط  وبــصــادرات  معروفتني 
مناصفة  وتصدر  يوميًا  برميل  لــف 

ٔ
ا  100

 account  لهما. علمًا أن حساب التسويات
وديــعــة  بــرصــيــد  ســيــحــتــفــظ   settlement
قدرها 100 مليون دوالر تدفع عليها فائدة 
العاملية  السوق  سنوية وعلى وفق معدالت 
لية االتفاق على أن تودع في الحساب 

ٓ
ضمن ا

 

الثاني. 
أّمــــــا الـــثـــانـــي مــجــمــوعــة الـــحـــســـاب املــســمــى  
ــثــانــي ألغـــراض  ال الــحــســاب  DSRA، وهـــو 
الــتــحــوط ويــخــصــص لــخــدمــة الـــديـــون، وهــو 
مبالغ  يتضمن  تحوطي  حساب  بــاألحــرى 
خدمة  لتسديد  املستقبلية  الــحــاجــة  تقابل 
الـــــديـــــون عـــنـــد االقــــــتــــــراض مــــن املــــصــــارف 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي ســتــكــفــلــهــا (ســايــنــوشــور 
(Sinosure لضمان تمويل مشاريع اإلعمار 
إلى  الحاجة  والتي تظهر  العراق  املنفذة في 
سّيما  (وال  لها  الفعلي  االضــافــي  التمويل 
بصافي  التمويل  كفاية  عــدم  إزاء  التحوط 

ــــصــــادرات الــنــفــطــيــة املــخــصــصــة  عـــايـــدات ال
لــتــنــفــيــذ املـــشـــروعـــات مـــن قــبــل الــشــركــات 
التي سيجري تنفيذها  و 

ٔ
ا املنفذة  الصينية 

بموجب االتفاق في العراق. 
احتياطية  مــبــالــغ  وضـــع  تقتضي  اآللــيــة  إّن 
فـــي هـــذا الــحــســاب تـــســـاوي بــالــحــد األدنـــى 
و 1,5 مرة من قيمة خدمة الديون 

ٔ
150 % ا

شــهــر 
ٔ
 املــتــرتــبــة عــلــى املـــشـــاريـــع لــفــتــرة 6 ا

فهي  الثالث،  الحساب  أّمــا مجموعة  قادمة. 
Repay-  ـــجــمــوعــة حــســاب إعـــــادة الـــدفـــع 
أيضًا  الــحــســاب  ويــمــثــل   ،ment Account
إيداع مساهمة الجانب العراقي كنسبة من 
الــعــراق  الــتــي سيتسلمها  الـــقـــروض  مــبــالــغ 
مٔوسسة  بضمان  الصينية  املــصــارف  مــن 
Sinosure إذ ستودع املبالغ التي سيساهم 
ـــعـــراق فــيــهــا وتــســجــل فـــي ذلــــك الــحــســاب  ال
(حساب إعادة الدفع) البالغة ٪15 من قيمة 
و 

ٔ
كــل قــرض وتــحــول مــن الــحــســاب الــثــالــث ا

ســيــحــصــل  إذ   DSRA الـــثـــانـــي  الـــحـــســـاب 
الــعــراق عــنــد الــحــاجــة دائــمــا عــلــى ائتمانات 
الــســقــف  مــلــيــار دوالر ضــمــن   1,8 تـــعـــادل 
البالغ 10 مليارات دوالر يساهم  االئتماني 
العراق فيها بنسبة 15 % تودع في حساب 
وذلــك   repayment account الــدفــع  إعـــادة 
لــتــســديــد الــفــائــدة واألقـــســـاط عــلــى الــديــون 
املتحققة وأن 85 % األخــرى املتبقية تمثل 
و االقـــتـــراض املــقــدم من 

ٔ
صــافــي االئــتــمــان ا

الجانب الصيني من خالل قروض تقدمها 
املقاولة  الــشــركــات  إلـــى  الصينية  املــصــارف 
وضـــمـــن الـــســـقـــف االئـــتـــمـــانـــي وعـــلـــى وفـــق 

و االقتراض 
ٔ
فائدة تنافسية عند االستدانة ا

و tender تعرضه وزارة 
ٔ
ا وبموجب عرض 

املــالــيــة فــي ســـوق االئــتــمــان الــصــيــنــيــة، وهــو 
و العطاء املماثل لآلليات التنافسية 

ٔ
العرض ا

الــتــي يــجــري الــتــعــاطــي معها مــع املــصــارف 
قروض  كفالة  غيرها ضمن  و 

ٔ
ا البريطانية 

وكــــالــــة ضــــمــــان الــــــصــــــادرات الــبــريــطــانــيــة 
فــي    (UK Export Finance(UKEF
لــــنــــدن فــــي الـــوقـــت  ســــــوق رأس املـــــــال فــــي 

 الحاضر.
أّما مجموعة الحساب األخير فهو حساب 
االستثمار، اذ سيوضع في هذا الحساب أّية 
أموال عراقية فائضة لم تستعمل في حينها 
األمـــوال تحت  الثالث، وتــكــون  الحساب  فــي 
لتمويل  ســـواء  الــعــراقــيــة  الحكومة  تــصــرف 
الشركات  العراق) من جانب  مشاريع (في 
و للتجهيز، 

ٔ
و الشركات الدولية، ا

ٔ
الصينية، ا

وذلك بموجب قانون املوازنة االتحادية (سواء 
بضمانة  املمولة  املــشــاريــع  ضمن  ستكون 
و 

ٔ
(ســايــنــوشــور) وهـــي الــكــفــيــل الــضــامــن، ا

 مشاريع أخــرى خــارج االتفاق اإلطــاري مع 
ساينوشور.

خــــتــــامــــًا: تـــبـــقـــى االتــــفــــاقــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة – 
إلى حني  متوقفة  الحرير)  (طريق  العراقية 
لعام 2020  العامة  املــوازنــة  املــصــادقــة على 
ـــــوزراء ومــجــلــس الــنــواب  مــن قــبــل مجلس ال
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى اســــتــــقــــرار ســـيـــاســـي فــي 
مبادرة  استقرار  غــرار  وأمني على  الــعــراق 
 (الــــحــــزام والـــطـــريـــق) الــصــيــنــيــة بــنــوايــاهــم

 الصادقة.

دفع مسبق 
د عليه مسبقا عن توريد 

َ
دفع جزء من مبلغ متعاق

بــضــاعــة أو خــدمــات، بينما الــفــاتــورة تــرســل إلــى 
املشتري بعد توريد البضاعة أو الخدمات. ويعني 
الــدفــع املــســبــق أيــضــا، مبلغًا مــن املـــال يــدفــع قبل 
استحقاقه أو قبل انتهاء الخدمات املتعاقد عليها. 
ومـــثـــال عــلــى ذلــــك: املــتــرجــم الــــذي يــقــوم بترجمة 
معّني  جــزء  استالم  على  يتعاقد  أن  يمكن  كتاب 
من أتعابه مقدما، وكذلك املقاول الذي يطلب دفع 
بــدء تنفيذ املقاولة ملساعدته  املــال عند  جــزء من 
املــقــاولــة. وهـــي تسمى  عــلــى تجهيز احــتــيــاجــات 

.prepaid expense مصروفات مسبقة

املصروفات الجارية 
 مــــصــــروفــــات الـــتـــشـــغـــيـــل املـــســـتـــمـــرة ملــؤســســة 
الــتــي تصرفها  أو مصنع واملــصــروفــات  تــجــاريــة 
الــيــومــيــة. وهــي تختلف  خــالل مــزاولــتــهــا أعمالها 
capital expendi- الرأسمالية املــصــروفــات   ـــن 
ture  التي هي تكلفة شــراء اآلالت واملــعــدات، وال 
التشغيل. وعلى سبيل أمثال: شراء  تصرف في 
آلة ناسخة ينتمي إلى املصروفات الرأسمالية، أّما 
الصيانة  ومصروفات  املستخدم،  والحبر  الــورق 
الجارية.  املصروفات  إلى  تنتمي  فهي  والتصليح 
العاملني و  الكبيرة تدخل أجــور  وفي املؤسسات 
مصروفات تأجير املباني ومصروفات استهالك 
الكهرباء في حيز املصروفات الجارية .في األعمال 
املصروفات  الجارية  املصروفات  تعتبر  التجارية 
اإلدارة  ومـــــصـــــروفـــــات  مـــبـــيـــعـــات  مـــــن  ـــيـــومـــيـــة  ال
بخالف  والــتــطــويــر،  العلمي  البحث  ومــصــروفــات 
املنتجات، فاملنتجات تزيد من ثروة الشركة. ومن 
املــصــروفــات الــجــاريــة أيــضــا االســتــهــالك املباني 

والآلالت التي تستخدم في عملية اإلنتاج.

8.750-2.78910,000
4.900-2.001,200,000
1.260-1.562,850,000
1.580-1.25250,000
0.840-1.18100,000

%
0.5208.33112,695

14.0006.8778,000
10.1006.321,711,000
2.1805.3116,719,068
0.6201.64100,000
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(1) 
العراق بني ال جدوى 

الديمقراطية وال جدوى 
االستقاللية

إن مــن بــني أبــرز اتـــراح مسار التحول 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي عــــصــــر الــــعــــوملــــة 
الــرأســمــالــيــة املـــتـــوحـــشـــة، هـــي اكــتــفــاء 
بالديمقراطية  الـــدرب  هــذا  فــي  السائر 
القرار  باستقاللية  تأطيرها  متجاهال 
ـــوطـــنـــي حــــني يـــتـــعـــامـــل مــــع الـــغـــربـــاء  ال
اإلقليمي  محيطه  وصــغــار  كــبــار  مــن 

والدولي. 
وهذا التجاهل إّما أن يكون عن قصد 
وإّما يكون عن جهل، وكأن التحوالت 
الديمقراطية ومساراتها وصفة معلبة 
ال عــالقــة لــهــا بـــضـــرورة واقــــع زمــانــي 
محكوم بظرف بلد ينبغي أن يسترشد 
نجحت  ديمقراطية  تحوالت  بتجارب 
الديمقراطية  بني  التالزم  أدركــت  ألّنها 

واالستقالل. 
إّن من غير املنطقي، وال من املعقول، أن 
مع  خصومة  على  الديمقراطية  تكون 
القرار  سيادية  ومع  الوطنية  املصلحة 
الــوطــنــي املــســتــقــل مـــن دون انــصــيــاع 
للهيمنة  تــســويــغ  دون  مــن  و  لــلــخــارج 
األجنبية و من دون تبعية لغير اإلرادة 

الشعبية. 
ــــعــــكــــس صــــحــــيــــح تـــمـــامـــا  وكـــــــذلـــــــك، ال
عـــــنـــــدمـــــا يــــتــــصــــل األمـــــــــــر بــــالــــعــــالقــــة 
ـــــطـــــرديـــــة بــــــني املــــصــــلــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة   ال
والديمقراطية. وعن العراق فإّنه ما قبل 
2003، ومــا بعدها عــاش ويعيش بني 
ال جــدوى وال جــدوى، وإّن علة املسار 

فـــي الــــعــــراق تــتــمــوضــع فـــي أّن الــعــقــل 
قبل  منشغال  كــان  املتنفذ  السياسي 
االســتــقــالل فقط  الــعــام 2003 بشعار 

من دون اصالح ديمقراطي.
الــعــقــل  فــــــإّن  الــــعــــام 2003  بـــعـــد  أّمــــــا   
املــتــنــفــذ أصـــبـــح منشغال  الــســيــاســي 
بــــشــــعــــارات االصـــــــــالح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــقــط مــع تــجــاهــل ال مــثــيــل لــه لقضية 
االســــتــــقــــالل الــــوطــــنــــي، وهــــكــــذا كــانــت 
اتــــراح االســتــقــالل قــد اقــتــرنــت بــاتــراح 
 2003 قبل  ما  عــراق  في  الديمقراطية 
فــكــان االســتــقــالل بــال جــــدوى. بينما 
أصــبــحــت اتــــراح الــديــمــقــراطــيــة مقترنة 
باتراح االستقالل. لتكون ديمقراطيتنا 

بال جدوى.

(2)
التواصل  خسارة  بني  اقتصادنا 

وخسارة القطيعة مع أميركا
الــعــراقــي يــعــيــش خصوبة  االقــتــصــاد 
االستهالك وعقم االنتاج، وأنه متضرر 
وسيتضرر في حالتني سواء إن كانت 
هــنــاك عــقــوبــات أمــيــركــيــة، أو لــم تكن، 
ألن اإلدارات األميركية تحكم وتتحكم 
بــاقــتــصــاد عــاملــي تــريــد مــنــه أن يكون 
ضارا بالشعوب سواء في التعاون أو 
فــي القطيعة مــع اآلخـــر، وهــي ال تريد 
يـــكـــون خــصــمــا وال أن  مـــن اآلخـــــر أن 
يكون محايدا، بل حتى لو كان اآلخر 
ــلــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة،  حــلــيــفــا ل
 فــال أمــان وال ائتمان مــن وحــش يغدر 

وال يؤتمن. 
نعم، االقتصاد العراقي ال يستطيع أن 

الــوحــش ألّنــه  يتحمل القطيعة مــع هــذا 
امكانياته  على  يعتمد  أن  يستطيع  ال 
االنتاجية الذاتية في الصناعة والزراعة 
كما هو حاله اليوم والبارحة. إّن العراق، 
حصلت،  إْن  األمــيــركــيــة  القطيعة  بــعــد 
ربـــمـــا ســيــضــطــر إليــــجــــاد بــــدائــــل عــن 
ويسعى  األمــيــركــيــة،  املتحدة  الــواليــات 
ــــى تــوفــيــر املــســتــلــزمــات األســاســيــة  ال
لــعــيــش كـــريـــم لــلــمــتــضــرر األكــــبــــر، أي 
لشعبه (املــكــرود). كما أّن القطيعة قد 
تتحول، كما يعرف العقالء، وهم كثر 
معطلني، قد تتحول من خطر يهدد الى 
العراق عن  فرصة تمهد كيما ينفض 
اقــتــصــاده الــكــســل والــتــكــاســل ويعمل 
من أجل مغادرة العقم في االنتاج الى 
خصوبة في االنتاج ويحول الخصوبة 
فــي االســتــهــالك الــى اســتــهــالك مقبول 
مـــن دون إفـــــراط فـــي املـــســـتـــورد ومــن 
دون تفريط بالوطني، وينهي مراوحته 
مع  والقطيعة  التواصل  خسارتي  بني 

أميركا.

(3)
الــــــــعــــــــراق بـــــــني وهـــــــــم الـــفـــضـــيـــلـــة 
األمــــيــــركــــيــــة وحـــقـــيـــقـــة الـــعـــدمـــيـــة 

الوطنية
لــقــد عــرفــنــا كــمــا يـــعـــرف الــجــمــيــع أّن 
فيتنام  (دكــة)  منذ  األميركية  االدارات 
أخذت تحسن توريط اآلخرين بارتكاب 
غير  الشعوب،  إزاء  واملعاصي  الرذائل 
أّنـــهـــا بـــاالعـــتـــداء عــلــى الـــعـــراق تــورطــت 
عــلــنــا مـــــرة فــــي األنـــــبـــــار واخـــــــرى فــي 
رذيلة  ارتكبت  من  بأنها  لتثبت  املطار 

 (خــــطــــأ ســـتـــراتـــيـــجـــي) تــســتــحــق ردا
ســتــراتــيــجــيــا. حــتــمــا ارتـــكـــبـــت رذيــلــة 
الشجاعة،  فضيلة  عــن  بعيدا  الــتــهــور 
وعن الفضيلة تعلمنا الفلسفة اليونانية 
وحكمة األوائل أن الفضيلة هي الوسط 
بني رذيلتني، هما رذيلة الجنب (تفريط 
بــالــشــجــاعــة) ورذيـــلـــة الــتــهــور (إفــــراط 
تــرامــب وإدارتــــه كان  أّمـــا  بالشجاعة). 
مـــتـــهـــورا كـــمـــا أكــــــدت حـــمـــائـــم الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي عــدوانــه عــلــى الــعــراق 
باألنبار واملطار بعد أن كان جبانا كما 
حني  الجمهوري  الحزب  صقور  قالت 
استجنب أمام إيــران عندما تم اسقاط 
املياه  األميركية فوق  التجسس  طائرة 

اإلقليمية اإليرانية.  
يكون جزء  أن  حــذار  نقول  أن  ينبغي 
من الــعــراق مــالذا لخصوم الــعــراق ألن 
القرار النيابي العراقي الخاص بإجالء 
الوجود العسكري األجنبي من العراق 
كل العراق هو قرار اتحادي وليس قرارًا 
جهويًا، فليكن املجلس النيابي متابعا 
ولتكن الحكومة مثابرة لنلتمس منهما 
بصمة فيها نسمة من االستقاللية بعد 
أن اختنق العراق بحزم إصالح كالمية 
 تـــتـــالعـــب فــيــهــا وبـــهـــا ريــــــاح الــعــدمــيــة

الوطنية.

حتــــــــى نعود بالوطن معافًى ال بّد أن نســــــــأل إلى أين نحــــــــن ذاهبون. نريد 
وطنا معافى، كان هو الشــــــــعار األكثر تداوال أثناء تظاهرات تشرين األول 
املاضي التي دخلت شهرها الخامس. الشعار نفسه تحول لدى العراقيني 
جميعا، وليس املتظاهرين في الســــــــاحات فقط، الى هدف أكثر من ســــــــام. 

سؤال اإلياب واحد ويعادل، بل يتفوق، الى حد بعيد، على سؤال الذهاب.
ســــــــؤال اإليــــــــاب هدف الجميع بعــــــــد أن تجاوز  الجميع اإلنقســــــــام على كل 
املستويات، وأقصد بذلك اإلنقسام املجتمعي عرقيا ومذهبيا الذي يراد له 
دائما أن يكون طائفيا. أّما ســــــــؤال الذهاب فمتعدد، هناك سؤال الشكوك، 
وهو أخطر األســــــــئلة التي تواجهنا جميعا، ال ســــــــّيما من هو فينا معروف 
لدى الكثير من الناس ألســــــــباب تتعلق بشــــــــهرة كتابية أو بسبب اإلطاللة 

التلفزيونية التي تحولت الى هّم  يستبطن هموم الوطن كلها. 
ولعل أخطر املفارقات في هذا السؤال هو ما يواجهك به مقدم البرنامج أو 
النشــــــــرة الذي يبدو أّنه وصل الى حالة من اليأس والقنوط، لهذا الســــــــبب أو 
ذاك، ولم يعد أمامه أســــــــهل من أن يرمي كرة ســــــــؤاله "البريء مرة واملوبوء 
مرات" في ملعب ذهنك املشتت، أنت اآلخر، مسجال انتصاره املباغت عليك 
في لحظة تلفزيونية فارقة، تــــــــاركا إّياك حائرا في اإلجابة، منتظرا عطف 
املشــــــــاهد، أعني املشــــــــاهد املتعطش ملعرفة اإلجابة 
مــــــــرة أو الذي ينتظــــــــر "جفصة" منــــــــك حتى "تطش" 
تلك "الجفصة" في مواقع التواصل اإلجتماعي مثل 
النار في الهشــــــــيم. وهناك ســــــــؤال اليقني، وهو الذي 
غالبــــــــا ما يواجهك من مواطن تقف معه "ســــــــرة" في 
فرن الصمون، أو عند الكاشــــــــير في أحد املوالت، أو 
عند حالقك الذي يجيد كل أنواع التحليل السياسي 
برأســــــــك من دون أن يرف له جفن، بدءا من ســــــــؤاله 
إّياك، قبل أسئلة السياسة، "تريد تخفيف لو تعديل" 
وانتهاًء بـ "نعيما" الشهيرة ورفضه املراوغ في قبول 

مبلغ الحالقة قائال لك "خليها علينا".
وهناك ســــــــؤال القلق الذي كثيرا ما يواجهك من كل 
الناس، بدءا من محيطك القريب الى الناس األبعدين 
الذيــــــــن ال ينتظــــــــرون منــــــــك أقل من اإلجابــــــــة عن كل 
األســــــــئلة، بدءا من سؤال تشكيل الحكومة الى األهداف املبيتة من انتشار 
فيروس كورونا، مرورا بأســــــــئلة الفساد والرشى والكوميشنات وضياع 
املليــــــــارات التي يطالبونك بــــــــأن تعرف أين ذهبت. وحــــــــني تحاول أن تكون 
دبلوماســــــــيا مــــــــرة، أو موضوعيا مرة أخرى، أو تتهــــــــرب من اإلجابة على 
ما تعده أســــــــئلة افتراضية، وهي بدعة ال يؤمن بها الجمهور، فإّن السائل 
ينبري لك في محاضرة طويلة عريضة عن كل أنواع الفســــــــاد، ومن يتولى 

توقيع العقود، وكيف تدار الوزارات، ومن الذي جاء بفالن وطرد عالن.
لم يتوقف األمر عند هذا الحد، فإّن هذا املواطن الواقف في سرة الصمون، 
أو عند الكاشير، أو الذي ينتظر دوره عند الحالق، مستعد أن يلقنك درسا 
في األسلوب واألسلوبية في الكتابة أو كيفية تفادي األسئلة املحرجة في 
القنــــــــوات الفضائية، أو من الذي يمكن أن يكون قــــــــد زرع فيروس كورونا 
في أحد خفافيش مدينة ووهان الصينية وأين هو الترياق الذي ســــــــيطرح 
في األســــــــواق قريبا وينهي املرض. لكن لــــــــن يحصل ذلك قبل أن تعلن أنك 
ال تجيد شــــــــيئا ســــــــوى البحث عن الصمون أو التسوق في أحد املوالت أو 

حالقة ما تبقى من شعرك، وقبل أن تقول الصني: ططي.  

{ }

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

تـــتـــداول أوســــاط املــجــتــمــع كــافــة، بــعــض املـــفـــردات مثل: 
األمــة،  الشعب،  النظام،  البالد،  الحكومة،  الــدولــة،  الوطن، 
الحدث  فــي  تتكرر  ومــعــان  كلمات  ليست مجرد  وهــي 
في  يتوهم بعضهم  مــا  وهــي  الــراهــن.  العراقي  اليومي 

إدراكها وفك معانيها. 
نــحــن، إذًا، إزاء  خــلــط فـــي املــفــاهــيــم الــتــي تــحــتــاج الــى 
القيم  لــتــوصــيــل داللــــة هـــذه  تفصيل مــعــرفــي وفــكــري 
واملفاهيم إلى العقل الجمعي للمواطن ومنه إلى املجتمع. 
الكثير يخلط بني الدولة والحكومة والنظام وبني الوطن 
واألمة وسواها، فاألمر يتعلق بمخلفات اإلعالم املوّجه 
القمعي الذي ظل ُيلقن الجمهور بعض املفاهيم الخاطئة 
ألربــعــة عــقــود بــاعــتــبــار أن الـــدولـــة هــي الــحــكــومــة وهــي 
النظام كما كان يضخ في إعالمه التعبوي الذي مارس 
كل أنواع القمع الفكري والعقائدي املقصود بسبب قلة 
النظام عليها سيطرة  آنــذاك وسيطرة  اإلعــالم  وسائل 
ويتلهفون  الناس  يترقبها  التي  الحرية  فسحة  أفقدت 
املفاهيم وكأنها تعني قصدا  لسماعها، فصارت هذه 
الضخ  التي ُصنعت بقوة  الفرية  واحـــدا ال ســـواه. هــذه 
املفرداتي واأليديولوجي أدى الى ترسيخها حتى وقتنا 

الراهن في أذهان الكثير. 
عندما استقالت الحكومة سمعت من أحد االشخاص 
أّن الدولة استقالت وستتغير. هذا الخلط الخطير مفاده 

أّن اإليهام ما زال موجودا ويتطلب تعبئة كبرى لترسيخ 
مفهوم الدولة الكبرى التي تضم الجميع أرضا وشعبا 
وســـمـــاء، وأنـــهـــا تــعــنــي الــتــاريــخ والـــحـــضـــارة والـــوجـــود 
والـــحـــدود. إّنــهــا األرض الــتــي ضمت بــني تــرابــهــا أعظم 
أن حضاراتها  االختراعات ويكفي  وأعظم  الحضارات 
ما زالت تتكلم وتمنح كل يوم شيئا مكتشفا في األدب 
ــة هــي الــوجــود األزلــــي الــذي  والــشــعــر والــســيــاســة. الــدول
للدولة  انتماء  يحمل  فالشعب  يتبدل،  وال  يتزحزح  ال 
أّمــا  البعيد.  األفـــق  حــد  املــنــداحــة  السماء  تحت  ويعيش 
الحكومة فهي التي تدير شؤون الدولة وتحكمها وفقا 
لوثيقة الدستور التي تحدد نظام الحياة بكل تفاصيلها. 
لــقــد عــرفــت مــنــذ زمـــن بــعــيــد حــــدود الــــدول وتــاريــخــهــا 
الحياة املتواجدة فيها، فتخلدت وصارت اسما  وطرق 
الحياة  التي ضمت شريان  الرافدين  كما تخلدت بالد 
املتمثلة بأنهارها الخالدة وصفاء السماء املفتوحة على 
مد األبصار، فتحكي الرقم الطينية بأن الدولة الرافدينية 
سادت األرض ونهل الجميع من ثراء تاريخها وعلمها 
وبــقــيــت ومـــا زالـــت تحكي قــصــة اإلنــســان الــبــاحــث عن 
الذي  الوجداني  املفهوم  هو  والوطن  والسعادة.  الحرية 
ــبــذرة األولــــى وهـــو مــوطــن األشــيــاء بالتالي  يــبــدأ مــنــذ ال
الــدولــة عاطفيا ووجدانيا ما يعني  مــرادف ملفهوم  هو 
ـــة تمثله. فيحتفظ  بـــأن لــكــل فـــرد وطـــن ولــكــل فـــرد دول

العقل البشري بالحب الفطري للوطن ويتغنى به وهو 
بالتالي الخريطة الكبيرة التي تسمى الدولة. إّن التوعية 
والــتــثــقــيــف ضــــروريــــان لــتــوضــيــح املــفــاهــيــم املــتــداخــلــة 
مطلوب  االلتباس  نفك  ولكي  الجمهور  لدى  واملختلطة 
إشــاعــة روح الــوعــي فــي كــل املــيــاديــن بــــدءا مــن البيت 
واملدرسة واملجتمع الذي سيكون مسؤوال عن التوجيه 
الــفــكــري واإلنــســانــي لــبــّث روح املــحــبــة لــلــوطــن والــدولــة 

والتاريخ الذي سجل عنوان الفخر. 
الناس مثل  إّن تــداول بعض املفردات على ألسن أغلب 
النظام والحكومة وباعتبار النظام هو الدولة، هو كذلك 
ــلــة ملــعــانــي هـــذه التكوينات 

ّ
تــداخــل فــي املــفــاهــيــم املــشــك

الحكم وليس شكل  النظام هو شكل  بــأن  وال يعلمون 
هي مؤسسة  الدستوري  بمفهومها  والحكومة  الدولة. 
الدستور،  لوثيقة  تطبيقا  املجتمع  تحكم  التي  السلطة 
وتــكــون منتخبة كــل أربــع ســنــوات كما فــي الــعــراق. إّن 
الحصيف  الــعــارف  يتوخاه  مــا  غاية  املجتمعي  الــوعــي 
إلى كل من يطلبها،  امليسرة  املعرفة  حني يتبنى نشر 
ــدرس في املــدارس لكي 

ُ
وحبذا لو تكون كــراس الدولة ت

نــزرع وعي املفاهيم منذ الصغر، وبــذا نكون قد نثرنا 
املــعــرفــة فــي كــل االتــجــاهــات كــي نضخ الــحــب فــي وقت 
إّن  بعضهم  يــقــول  ال  الحكومة  تتغير  وعندما  مبكر، 

الدولة تغيرت وهذا ما نسعى لتصحيحه. 

هـــــي وســـــائـــــل اإلعــــــــــالم غــــيــــر املـــهـــنـــيـــة 
تضليل  عملية  تمارس  التي  واملغرضة 
بــوســائــل  أســــوة  للمجتمع  الـــعـــام  الـــــرأي 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املــنــفــلــتــة لــتــؤدي 
تضليل  فــي  الــســلــبــي  دورهــــا  جميعها 
الــعــام وانــحــراف بوصلة قناعات  الـــرأي 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــشـــتـــيـــت رؤاهـــــــــم تـــجـــاه 
لذا  منها،   الساخنة  األحـــداث، ال سّيما 
غدت الحاجة ماّسة، اآلن، وأكثر من أي 
إقـــرار وتفعيل قانون  إلــى  وقــت مضى، 
ملزم يحّد من ظاهرة استفحال الجرائم 
وسائل  تقنني  عــن  فضال  املعلوماتية، 
اإلعالم وإخراجها من شرنقة الفوضى 

اإلعالمية الخالقة.
أن وضـــع ضــوابــط قــانــونــيــة - أخــالقــيــة 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  لتصفح 
تقنني  إلــى  إضافة  ميديا"،  "السوشيال 
بـــقـــيـــة وســــائــــل اإلعـــــــــالم، بــتــوجــهــاتــهــا 
ـــــواعـــــهـــــا كـــــافـــــة، ســـيـــعـــكـــس الــــوجــــه  وأن
الحضاري للبلد وعــدم تــرك األمــر على 
عــواهــنــه مـــن دون تــوجــيــه، وهـــــذا ليس 
لها كما يدعي  لْجمًا  أو  تكميما لألفواه 
بعضهم، بل هو خريطة طريق لتوضيح 
مـــاهـــيـــة حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر الــــتــــي كــفــلــهــا 
الدستور ووفق مبادئ حقوق االنسان، 
ولكن بشكل متحضر ومهني، فالكثير 

الحر  العالم  في  الديمقراطية  الــدول  من 
وضــعــت ضــوابــط قــانــونــيــة ودســتــوريــة 
كون  وتفّهمتها  معها شعوبها  تكّيفت 
الدولة  مبادئ  الضوابط من صلب  هــذه 
املــدنــيــة الــتــي تــديــرهــا حــكــومــات رشيدة 

ومجتمعات متحضرة وواعية.
أّمـــــا مــنــاســيــب الــتــضــلــيــل املــتــأتــيــة من 
الفوضى اإلعالمية عموما، ومن وسائل 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا ووســــائــــل اإلعــــالم 
خـــصـــوصـــا، فــهــي جــــزء ال يــتــجــزأ من 
الفوضى اإلعالمية / املجتمعية الخالقة 
الــتــي ضــربــت املــشــهــد الــعــراقــي عموما 
بعد التغيير النيساني واملوّجهة لتدمير 
وتشتيت  الــعــراقــي  املجتمعي  الـــتـــراّص 
حمة الوطنية العراقية، فاألمر مشترك 

ُ
الل

والـــثـــانـــي  إعــــالمــــي  األول  واقــــعــــني  بــــني 
الــخــالقــة ضربت  والــفــوضــى  مجتمعي، 
االثنني معا فهي فوضى مزدوجة وذات 
وسائل  فبعض  مشترك،  سلبي  تأثير 
الــســوشــيــال مــيــديــا فــي الـــعـــراق لــم تكن 
فــي أغــلــب األحـــيـــان عــبــارة عــن وســائــل 
معروف  هو  كما  االجتماعي  للتواصل 
عــنــهــا عــاملــيــا، وإّنـــمـــا كــانــت عـــبـــارة عن 
التخريبية  التواصلية  للفوضى  وسيلة 
االجتماعي  للخراب  وسائل  كانت  كما 
لــهــا، وهنا  الــدقــيــق  باملعنى  اإلعــالمــي   /

بيت القصيد، فقد لعبْت وسائل اإلعالم 
األصفر والجيوش األلكترونية املغرضة، 
أكثر من دور سلبي على الرأي العام في 
العراق وخاصة إّبان األزمات، ومن آثار 
السلبية  االجتماعي  التضليل  وســائــل 

على املشهد العراقي:
تشويش وإرباك الرأي العام سايكلوجيا 
وبّث روح التشاؤم والقلق من املستقبل، 
رجل  وإلــهــاء  الحاضر،  من  واالنهزامية 
التي  الرئيسة  القضايا  أهم  الشارع عن 
تلك  يــرد في  أن ما  البلد بسبب  تخّص 
املــواقــع  يؤخذ فــي الكثير مــن األحايني 
لبس  ال  ثــابــتــة  أو كحقائق  ــمــات، 

ّ
كــمــســل

فيها حــتــى لــو كــانــت مــجــرد أكــاذيــب ال 
قيمة لها، وتؤخذ من دون تمحيص من 
املصادر اإلعالمية أو الرسمية املعتبرة، 
فضال عن زرع نزعة عدم الثقة بني ألوان 
الــطــيــف املــجــتــمــعــي وتــشــتــيــت عــنــاصــر 
ظلت  الــتــي  الــعــراقــي  املجتمعي  النسيج 
متالحمة عبر التاريخ، كما ساهمت في 
رســم صــورة سلبية وقاتمة ومشوشة 
عــن املــشــهــد الــعــراقــي بشكل عـــام أمــام 

الراي العام العاملي ـ 
الــفــيــســبــوك هـــو املــتــهــم األكـــبـــر فـــي ذلــك 
املــفــبــركــة واملضللة  لــألخــبــار  بــالــتــرويــج 
وهو متاح للجميع وبسهولة، فإّن حالة 

الــبــلــبــلــة والـــحـــرب الــنــفــســيــة املـــدمـــرة من 
خــالل تبني اإلشــاعــات وإعـــادة نشرها 
في مواقع مختلفة كانت من افرازات تلك 
أو  التي تنشر من دون حسيب  املــواقــع 
رقيب أو قانون أو رادع وقد نجحت في 
ذلك، كما أدت تلك الوسائل إلى تضليل 
الــــرأي الــعــام الــعــراقــي وتــغــيــيــر قــنــاعــات 
املعطيات  أهـــم  الــنــاس حـــول  مــن  الكثير 
املــــعــــاشــــة وخـــــاصـــــة قـــضـــايـــا الـــســـاعـــة 
التقنيات  فــي  الهائل  التطور  املصيرية 
اإلعــــالمــــيــــة وبـــرمـــجـــيـــات االتـــــصـــــاالت، 
رأي عام  والسرعة في ظهور وتشكيل 
عــلــى اإلنــتــرنــت كـــان ســالحــا ذا حــديــن، 
قــد تصل  أيــضــا  واألكـــاذيـــب  فالحقائق 
إلــى ماليني من مستخدميه  دقائق  في 
حـــــول الــــعــــالــــم، إذ أصـــبـــحـــت األولــــويــــة، 
وبــــصــــورة كـــبـــيـــرة وواضـــــحـــــة، لــلــســبــق 
واالنـــتـــشـــار والــتــأثــيــر الــســريــع وخــدمــة 
املصداقية  حساب  على  خاصة   أجــنــدة 

واملوضوعية.
لهذا سارعت الكثير من  الدول إلى سّن 
تــشــريــعــات قــانــونــيــة الحـــتـــواء تــداعــيــات 
ظـــاهـــرة األخــــبــــار املـــزيـــفـــة واملــعــلــومــات 
أو  القومي  الكاذبة وتأثيرها على األمن 
السلم االهلي وإبعاد شر تلك األضاليل 

عن شعوبها .

تــتــفــّرد الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة بــصــفــات الفــتــة نــالــت عــلــى إثــرهــا إعــجــاب 
واستغراب اآلخرين، مثل الغيرة والكرم والتضحية وغيرها من الصفات. 
البكاء املرير والنوستالجيا تبدو واضحتني في نتاج  الشخصية  أّن   

ّ
إال

وتحميلها أعباًء مرهقة وهموما ال تنقطع، يعيد انتاجها ويستحضرها 
من مواقف مؤملة من تاريخ غابر ُيشك أحيانا في درجة الوثوق به لتعدد 
 أّنه يصّر على 

ّ
املرويات والنصوص، واختالف وجهات النظر بشأنه، إال

املروية التي تسهم في تعزيز قناعته بهذا الحدث املؤلم أو ذاك ليمأل عينيه 
البكائية. ولعل سّد الحاجة تلك يعد هروبا  بدموع غزيرة تشبع حاجته 
على  قــادر  غير  أّنــه   

ّ
إال معاصر،  كإنسان  لتجنب مشكالته  الخلف  الــى 

الحلول. الفرد يغترب بذاته املعذبة من تجليات الحاضر الى خضم الحدث 
التاريخي املفجع ليكون طرفا في الصراعات التي كتب عليها الهزيمة في 
ظرفها املوضوعي الذي أفرزته معطيات ذلك الواقع وتسويغاته التأويلية، 
لكنه يصر على صياغة نصر من  أو مراجعة حيادية  وهــي محل شك 
صنع خياله إلحقاق الحق وإزهاق الباطل! وحني يعود الى رشده يكتشف 
الكرة مرة أخرى أكثر غربة واغترابا  ر فيه، ومع هذا يعاود 

ّ
هزالة ما فك

ليبرئ ذمته من ذنب لم يقترفه. 
بــالــخــنــوع والــخــضــوع إلرادة األقــويــاء،  مــع هـــذا فــهــو يجلد ذاتـــه وينعتها 
 

ّ
إال يشاهد  وال  يستمع  وال  يقرأ  وال  فيه  املبالغ  بالحزن  عمره  ويقضي 

ما يالمس مجسات قنوطه وتأففه، فهو ال يغادر 
قد  الــذي  آخــر مختلف  إلــى فضاء  املغلق  محيطه 
يــشــكــل لــه صــدمــة فــي وعــيــه ويــحــدث إربـــاكـــا في 
ماته املتوارثة و ال يحيد عنها قيد أنملة لذلك  

ّ
مسل

وهنا يجلد ذاتــه مــرة أخــرى وال يــرى مسوغا من 
وجوده اإلنساني.

واألخــذ  املــاضــي  إلــى  الحنني  أو  النوستالجيا،  أّمــا 
بالتنفس برئتني عقيمتني، خيال الفرد املضطرب 
يدفعه الى رسم صور جميلة مشرقة عنه والدفاع 
بما  رافقتها  التي  واملساوئ  األخطاء  عن  املتأخر 
يشبه االقتتال مع الذات، وهذا االتكاء على املاضي 
التي  السلبية  املؤثرات  أعنف  يعدان من  له  والتوق 
تعصف بالعقل الفردي والجمعي على حد سواء، في الوقت التي تشير 
ســجــالت املــاضــي أنــهــا كــانــت متخمة باملـآسي والــويــالت جـــراء الــحــروب 
والغزوات والكوارث التي خلفتها على مدى العقود الغابرة وما تزال خزانة 
الحدث تختزن الكثير منها، املاضي السعيد الذي يتحدث عنه بعد زواله 
املتغيرات  التواصل مع  الفرد على  قــدرة  إّنما هو تجشؤ ناجم من عــدم 
الحالية وإدراك إيقاع الحياة باشتراطات واقعية ال يمكنه من إدراكها أو 
استيعابها وحدوث فجوات غير قادر على ردمها لضعف أدواته الثقافية 
والسايكلوجية، وهنا يحصل االنفصال الذي يقود الفرد أو املجموعة إلى 
اعتزال املجتمع اآلخــر غير السابق وهــذا ما يعطل قــدرات اإلنسان على 
وتراكم  االضطرابات  وسلسلة  السياسية  املشاهد  ولعل  املجدي  العمل 
ببطء  تنمو  الــتــي  الصامتة  ثــورتــه  تأجيج  فــي  أسهمت  التجهيل  طبقات 
الشجب  الــواقــع املوضوعي ويتصاعد  اســتــعــارات سلبية مــن  مــن خــالل 
واالنتقاد لكل ما هو قائم وإن كان إيجابيا. ولعل ما ذكر من نكوص في 
الشخصية العراقية ال يختلف كثيرا عن األفراد في العالم العربي املتخم 
إلــى املاضي بذاكرة  الــدور ذاتــه في الحنني  بــاألزمــات املتداخلة ويــمــارس 

استعارية.



فقد حمل  متنوعة،  املؤلف  لدى  املوازية  النصوص  كانت 
الغالف لوحة تشكيلية غلب عليها لونان متسّيدان هما 
التي  ــبــاردة  ال األلــــوان  اللونّية وهــو مــن  بــتــدّرجــاتــه  األزرق 
تشي بالصدق والصفاء واألحمر بتدّرجاته اللونّية وهو 
من األلوان الحارة التي تشي بالدم والقتل والشهوة، ولو 
ولجنا إلى صفحة اإلهداء نجد أّن تمثالت الرفض مائزة 
حينما يقول (إلى أخي الشهيد عبد العباس سلمان عبيد 

الذي أخذه األفق األحمر بعيدًا).
صنع  حينما  اللوني  التضاد  ذات  استخدم  قــد  فاملؤلف 
صراعا ما بني الشهادة التي تشي بالطهر والنقاء واألفق 
ــــذي ارتـــبـــط بـــاملـــوت الــقــســري فـــي بــنــيــة داللــيــة  األحـــمـــر ال
الخارجي  الغالف  تضمن  حني  في  متنافرة،  متعاضدة 
كان  السلطاني  العظيم  عبد  الــدكــتــور  لــألســتــاذ  تظهيرًا 
جــــــزءًا مــــن املـــقـــدمـــة يـــؤكـــد تــجــســد فـــكـــرة الــــرفــــض فــي 
مراحل  مــن  مهمة  تاريخية  مرحلة  فــي  الــعــراقــي  الشعر 
ــعــراق الــحــديــث، ومـــن خـــالل بنية الــنــص املـــوازي  تــاريــخ ال
واإلهــداء  القرآنية  واآليــة  التشكيلية  اللوحة  مابني  املتنوع 
دالــة متعاضدة  أمــام عتبة  الــقــارئ نفسه  والتظهير يجد 
ــــيــــًا يـــدلـــف مــــن خـــاللـــهـــا إلـــــى مــــنت الــنــص  تــركــيــبــيــًا ودالل

الرئيس.
انفتحت الدراسة على خمسة فصول ذات عنوانات فرعية 
وتمهيد وكما يلي، بّني املؤلف في التمهيد مفهوم الرفض 
في اللغة واالصطالح، وتجسد الرفض لديه على مستويني، 
األول الرفض الثوري الذي يجسده املثقف العضوي الذي 
املجتمعي كما نلحظ  الــرفــض  بــلــورة خــطــاب  فــي  يسهم 
ذلك الحقا في نصوص الرصافي والشبيبي والجواهري 
وآخرين، والرفض الوجودي الذي ينغمر الرافض فيه في 
وحدة وجودية قاحلة، في حني تنوعت عنوانات الفصول 
الــرفــض السياسي والــرفــض االجتماعي ورفــض  مــا بــني 

املكان ورفض الزمان وثنائيات الرفض.
في فصله األول الذي انقسم على خمسة مباحث فرعية 
تنوعت املناهج التحليلية القرائية لدى املؤلف، ولو تابعنا 
الثاني  واملبحث  االحــتــالل  رفــض  املــوســوم  األول  املبحث 
املـــوســـوم رفــــض االنــــتــــداب نــلــحــظ أن املـــؤلـــف قـــد اعــتــمــد 
في  السياقية  املناهج  احــد  يعد  الـــذي  االجتماعي  املنهج 
فـــي تحليله للنصوص  الــحــديــثــة  الــنــقــديــة  قــبــل  مـــا  فــتــرة 
الشعرية وتبيان فلسفة الرفض فيها، وحينما يحلل بيتًا 

للرصافي يقول فيه:
وجهان فيه باطن مستتٌر   

                                  لألجنبي وظاهر متكشُف

نلحظ أن املؤلف يركز على النفاق والتلون الذي يمارسه 
الــديــن أو شــيــوخ العشائر  الــســيــاســيــني أو رجـــال  بــعــض 
أداة تنويرية  الــرصــافــي هنا  أن  املــؤلــف  ويـــرى  وغــيــرهــم، 
االجتماعي  النهج  اعتمد  لــذا  االجتماعي،  الزيف  لكشف 

الشعرية  للنصوص  تحليله  فــي 
املتنوعة التي مر بها، أما في مبحثه الثالث 

فنلحظ  الحكومات"  "رفــض  املــوســوم  نفسه  الفصل  مــن 
السيميائي  املنهج  اعتمد  إذ  الــقــراءة،  في  منهجيا  تحوال 
الذي يعد من املناهج النقدية الحديثة، ولو تابعنا دراسته 

لبيت الجواهري الذي يقول فيه:
مضت هدرا تلك الدماء ونصبت  

م
ّ
                        ضخام الكراسي فوق هام محط

 نــرى أّن هناك عالقة طــرديــة بــني مــفــردة الــكــراســي التي 
ــم الــتــي تـــدل على 

ّ
تــشــي بــالــتــجــّبــر ومــفــردتــي هـــام مــتــحــط

دالليا  اشتغل  هنا  البالغي  فاالستخدام  الوطنية،  اإلرادة 
على وفق الحموالت االتفاقية للداللة في وعي املتلقي كما 

يذهب إلى ذلك اللغوي السويسري (دي سوسير).
أما في مبحثه الرابع الذي تناول فيه النصوص الرافضة 
مدرسة  نحو  جديدًا  منهجيًا   

ً
تحوال فنلحظ  للمعاهدات 

مناهج  مــن  تطويريا  منهجا  تعد  الــتــي  والــتــأويــل  التلقي 
الـــحـــداثـــة إلــــى مـــا بــعــدهــا عــلــى وفــــق طــــروحــــات مــدرســة 

(كونستاس) األملانية التي ترى أن املؤلف يجب أن يترك 
فــي نــصــه فــراغــات يــقــع عــلــى املتلقي ردم فــجــواتــهــا كي 
، وهــذا ما يحقق لنا 

ً
يصبح ناصًا جديدًا مشاركًا فاعال

لعنا على 
ّ
استراتيجية القارئ املثالي أو النخبوي، ولو اط

تحليله لبيت الرصافي:
نشروا املعاهدة التي في طيها 

                                     قيٌد يعظ بأرجل اآلمال

نلحظ أن مفردة طي منفتحة على معان اإلخفاء ودالالت 
اإلضمار املتعلقة ببنود االتفاقية التي كبلت إرادة الشعب 
العراقي ووقفت حائال دون تحقيق سيادته، وهنا يؤكد 
أن الرصافي قد جعل من بنود االتفاقية مضمرة فارغة 
وال بّد من معرفة ماهيتها كي يكتمل املعنى ويردم الفراغ 
الــذي وسمه  الــفــجــوة، فــي حــني شهد مبحثه الخامس  أو 
 إلى املناهج السياقية السالفة، 

ً
برفض الشخصيات عودة

 جذريًا عن الفصلني 
ً
أما الفصل الثالث فقد شهد تحوال

األولني تحول إلى منهج جديد هو التحليل الظاهراتي، بعد 
أن عنون فصله الثالث تحت عنوان رفض املكان وقسمه 
الطروحات  تمظهرات  فيها  نلحظ  مباحث  خمسة  على 

الباشالرية في تحليله لبيت الزهاوي:
يا مغاني الصبا وأرض شبابي 

                                 ما طلبت الفراق لوال الدواعي

فاملؤلف ذهــب إلــى مــا ذهــب اليه (بــاشــالر) مــن أن ارض 
الطفولة بكل تفاصيلها املندرسة في املهمالت من العاب 
وأثاث بيتية شاكست وعي الشاعر وجعلته شديد التعلق 
القسري، فاملكان  للفراق  الرغم من رفضه  بمرابعه على 
استحال  قهرية  أفاعيل  بفعل  ولكن  مألوفا  أصبح  هنا 
بثنائيات  املعنون  الخامس  طــاردًا، في حني شهد فصله 
تحوال قرائيا جديدا نحو املنهج البنيوي، إذ اعتمد قراءة 
الوجود  والغياب،  الحضور  والكثرة،  القلة  مثل  الثنائيات 
ـــعـــدم، االســـتـــشـــراق واالســـتـــغـــراب، وعــالقــتــهــا بالبنية  وال
لنصوص  تحليله  فــي  ذلــك  نلحظ  كما  بــالــنــص،  العميقة 
الشبيبي والسماوي والجواهري، ولو تابعنا تحليله لبيت 

الجواهري:
سعد الفتى متقبال من دهره  

                                 مقسومه بقبيحه وجميله 

نــجــد أن الــبــنــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي يــبــحــث عــنــهــا الــنــص هي 
الجمالية  النص  طاقة  فجرت  التي  والثنائيات  الــســعــادة، 
ــــجــــمــــال وســــــط صــــــــراع الــبــنــى  ـــقـــبـــح وال هـــــي ثـــنـــائـــيـــتـــا ال
العميقة  البنية  تسيد  إلــى  الــوصــول  أجــل  مــن  السطحية 
املــرتــبــطــة بــالــجــمــال الــــذي يــســعــى لـــه الــشــاعــر فـــي وحـــدة 
ـــتـــي حــاقــت   شــمــولــيــة تـــشـــي بـــالـــرفـــض لـــكـــل األوجــــــــاع ال

باملجتمع.
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الفيسبوك  فــي  البهرزي  أبراهيم  الشاعر  لصفحة  التسلل  دون  يومًا  اضيع  ال 
لقراءة ما يكتب أو ما ينشر، بالنسبة لي، البهرزّي من شعرائي املفّضلني، وهو 
الــنــقــدّي، نشر ثالثة كتب منذ  التحقيُب  لــو صــّح  السبعينات  مــن شــعــراء جيل 
السبعينات حتى اآلن "صفيُر الجّوال آخر الليل"/ شعر، و"شرفة نيتشة"/شعر، 
و"ال أبطال في طروادة"، رواية، ومنذ أن قرأُت له "صفير.." وأنا أتعامل مع شاعٍر 

 عن نفسه. 
ُ

 بكثيٍر عن ُمجايليه، يختلف
ُ

يختلف
 املشكلة األساسّية في البهرزّي، هو عشوائّية االنتظام في النشر والتسويق، 

ّ
لعل

رغم االنتظام الجاد في الكتابة، التي جعلت "شرفة نيتشة" تزيُد عن 700 صفحة 
من القطع الكبير، وهو ما ُيشبه "األعمال الشعرية"، هذه العشوائّية التي أضّرت 
بطريقٍة  تقرأه  لم  واحــدة،  كتلٍة  ُه شاعرًا من 

ْ
للبهرزي، وجعلت الشعرّي  املشروع 

 إثر أخــرى، وهذا االختالف والضرر 
ً
الطبيعي، مجموعة اه بالنسق 

ّ
تجعلك تتلق

مسّببه وضٌع سياسّي وشخصّي، كما كتب هو أكثر من مّرة.
لكنه  مــحــددًا،  نّصًا  أعني  ال  للبهرزّي،  النص  هــذا  أّن  أعـــرُف  األول،  السطر  منذ 
 لــغــوّي مـــواٍز عــن اللغة 

ّ
الــنــّص الــريــفــّي، املمتد بنسٍغ لــغــوّي أصــيــل، واجــتــراح خــط

 
َ

مقتل بالغالب  ل 
ّ
تشك التي  العاطفة  العاطفة،  مــن  كثيٍر  مــع  املــعــهــودة،  الشعرية 

التي  الريفية  املنظومة  وهـــذه  لــلــبــهــرزّي.  بالنسبة  رئــتــاه  لكنها  الــشــعــرّي،  الــنــّص 
تــتــعــاشــق مــــع مــــا يـــنـــشـــره مــــن شـــعـــٍر وســـــــرٍد وذكـــــرى 
 لــلــغــايــة فــي الــشــعــر الــعــراقــي، منذ 

ٌ
وفـــوتـــوغـــراف، نـــــادرة

أعمال  في  تركزها  ثم  السّياب،  لدى  الريفية  االلتماعات 
طـــالـــب عــبــد الـــعـــزيـــز، نـــامـــق عــبــد ذيـــــب، ونــــمــــاذج قليلة 
املــدن وضجيجها،  عــن فوضى  الكتابة  فّضلت  جــديــدة 
دون أن تــفــتَّ الــعــشــَب فــي الــنــص، وتــتــعــالــق مــع ظلمته 

 

الخضراء الكثيفة.
صعوبة اإلمساك بنّص البهرزي، بشكٍل عام، هو لعدم 
العناصر   

ّ
كــل فــيــه، تحضُر  واضــحــة  وجـــود مرجعياٍت 

 مــنــهــا، ومــــن هنا 
ً
والـــتـــأثـــيـــرات دون أن تــمــســَك واحــــــدة

الجّوال  "صفير  الشعريني  كتابيه  عنوانْي  ــة 
ّ
دق ى 

ّ
تتجل

آخـــر الــلــيــل" و"شــرفــة نــيــتــشــة"، الـــجـــّوال وحــيــٌد ومــتــفــرد، 
ويزيُد وحدته الليل وآخــره، ونيتشة يكاد يكود الوحيد 
 بــغــضــٍب وحـــنـــٍق عــلــى الــعــالــم، 

ّ
الــــســــرمــــدّي، وهــــو يـــطـــل

شبه كثيرًا وحدة البهرزّي 
ُ
واستعارة وحدة نيتشة هنا ت

تــعــّرض عــدٍد  التي فرضها على نفسه فــي ديــالــى، بعد 
ثم  ــح، 

ّ
املــســل الطائفّي  لــإلرهــاب والقمع  كبير مــن أســرتــه 

على  بغضٍب   
ّ

يــطــل هــو  قضائّية.  مشاكل  إلــى  تعّرضه 
 بدخول 

ّ
إال يــحــّب، وغضبه ال يختفي  الــتــي  الــبــالد  هــذه 

هنا  فهو  الــنــص،  فــي  والــثــمــار  والنهر  البستان  عناصر 
وليس شرفة  بيئته،  مع عناصر  املتداخل  لكن  الوحيد  الــجــّوال،  البهرزّي  ُيواجه 

 

الفيلسوف الغاضب.
الخساراُت املتتالية التي واجهت البهرزّي، ألقت بطابعها الثقيل على النص، وبني 
ل الغضب ملمحًا أساسيًا 

ّ
النّص املتفائل في "صفير"، ثم النصوص التي يشك

 للنّص اليائس، نّص الشاعر الذي 
ً
منها دون أن يخدَش الفضاء الشعرّي، وصوال

تعَب من القتال واملواجهة، الشاعر الذي يكتب: "ال ُمضيئًا وال ُمعتمًا/ كان دربًا 
 وقِت الحياِة/ مــررُت هنا وهناَك/ خسرُت 

َ
بــاِل/ كان هّمي/ إضاعة

ُ
مــررُت بِه/ لم أ

شبه حيرة امرئ 
ُ
الــدروَب جميعًا/ وال بــأس/ إّنــي ظفرُت/ ببعِض الجمال". هي ت

القيس، الذي رضي من غنيمة التطواف بالغياب، أو رضى الجواهري الذي "هانت 
 الشاعر الطموح الغاضب، 

ُ
مطامحه حتى ألدنى طماٍح غير مضموِن"، وهي سيرة

 إلى نتيجٍة سوى أن يبحث عن كسرة سالم، وهدوء، وكأس نبيٍذ 
ُ

الذي ال يصل
أخير ليكمل النص.

 يوميًا لصفحة البهرزّي، أعلم أنه يترُك باب بستانه مواربًا، أمّس برتقاالت 
ُ

ل
ّ
أتسل

الباب ُمبتسمًا، من هذا املبدع الذي  القديمة، والجديدة، وأغلق  نصوصه، ذاكرته 
أحّبه شاعرًا! 

أعمى،
أن تكوَن أعمى

وترقص مَع امرأٍة 
 عيون 

َّ
تملُك كل

العالم:
ذلَك هو الُحّب،
ذلَك هو الُحبُّ 

األعمى.

*
حسنًا،

 
ُ
ًكانت الرقصة

رائعة
لكّنها لم تستمر 

سوى بعض الوقت.
وبعدها انهاَر العالم

لماِت 
ّ
وسقطْت في الظ
 عيوِن العالم.

ُّ
كل

*
 
ُ
َسَك فاملرأة

ْ
ال تتعْب َنف

ذهبْت.
باألحرى طارْت.

 من 
ً
بعَد أن سرقْت قطعة

مَّ رمتها.
ُ
قلِبَك ث

أين؟

أنَت ال ترى.
أنَت أعمى

وهذا شيٌء حسٌن جّدًا
ًألّنَك ستقضي العمَر 

طويال
 أيَن رمْت قلَبك

ُ
تتخّيل

 قلِبك.
َ
أو قطعة
أين؟

فوَق الّسرير؟
فوَق مرآِة 

املكياج؟

في كأِس الليِل العبثّي؟
لمات؟

ّ
في نهِر الظ

*
أعمى،

إّنَك أعمى.
لم تَر شيئًا

ولم تفهْم شيئًا
لكّنَك كنَت ترقُص مَع 
 عيوِن 

َّ
امرأة تملُك كل

العالم

يـــتـــأســـس جــــــدل الــــعــــالقــــة بــني 
اإلعــــالم والــفــن مــنــذ الــبــدء على 
أو  التوازي  بني  أسئلة جوهرية 
التقاطع أو الفاعلية، وقد تتقاطع 
وتــتــوازى،  وتلتقي  العالقة  هــذه 
تلتقي في الرسالة وتتوازى في 
الغايات،  فــي  وتفترق  الوسائل 
إذ يستعير اإلعــالم من الفنون 
تــقــنــيــاتــهــا، وتــســتــعــيــر الــفــنــون 
مــــــن اإلعـــــــــــالم مـــوضـــوعـــاتـــهـــا 
الحقيقة  عن  يبحثان  لكونهما 
الــفــن خـــاص بــحــيــث يجب  وأن 
يــبــقــى حــبــيــس صــاحــبــه  أن ال 
ويــــصــــل الـــــى جـــمـــهـــور واســـــع؛ 
انــســانــي ويــتــعــلــق  ألّن خــطــابــه 
للمتلقي،  الـــداخـــلـــي  بـــالـــوجـــدان 
وكان االنسان منذ البدء ينقش 
مـــوضـــوعـــاتـــه األولـــــــى بــالــكــلــمــة 
والــحــرف والــصــورة لكي يعلن 
عـــن نــفــســه ومــــا يــحــيــط بـــه من 
 مخاطر وعقائد وأعراف وأشياء 

أخرى. 
أمـــا فــنــونــه فــقــد بـــدأت بالكتابة 
ـــــــــرســـــــــم عــــــلــــــى الــــــكــــــهــــــوف،  وال
والسمار في  الــرواة  وبحكايات 

الفنون األدبية واملسرح. 
لـــم تــتــبــدَّ  وألن تــقــنــيــة االعــــــالم 
بــالــشــكــل الـــــذي هـــي عــلــيــه اآلن 
البدائية كانت هي  فــإّن وسائله 
الــــوســــائــــل املـــســـتـــخـــدمـــة، فــفــي 
األعراف القبلية العربية القديمة 
ـــســـان الــقــبــيــلــة  كـــــان الـــشـــاعـــر ل
عنها  يدافع  إعالمها  ومسؤول 
العزيمة  ويشد  رجالها  ويمدح 
ويباري شعراء القبائل األخرى 
ــــى الـــوقـــت الــحــاضــر  وصـــــوال ال
الــــذي يــتــخــذه شــاعــر الــعــشــيــرة 

أيضا. 
ما  العربية  ثقافتنا  فـــإّن  ولــهــذا 
فنون  فــي  وتبالغ  تحتفي  زالــت 
ـــبـــلـــيـــغ عــــلــــى حـــســـاب  الـــــقـــــول ال

الفنون األخرى.
ولعل الشواهد التاريخية كثيرة 

على خصوبة تلك العالقة، فقد 
تقنيات  الحديث  الفن  استثمر 
فــنــا يعتمد  بــوصــفــه  االعـــــــالم، 
النصّية  واملـــقـــوالت  الــتــنــظــيــرات 
ووســــائــــل الــطــبــاعــة فـــي بعض 
تجلياته، بينما تشكل الصورة 
الجزء اآلخــر، وال يمكن  املرئية 
املــنــشــور في  النقد  اهــمــال دور 
االنطباعية  مسمياته  صياغة 
لــطــرائــق  الــتــكــعــيــبــيــة طــبــقــا  أو 
اليها  يلتفت  لم  التي  االشتغال 
صــانــعــو الــخــطــاب نــفــســه، وتــم 
الفن عبر  التعرف على حركية 
ـــتـــاريـــخ مــــن خـــــالل الـــوســـائـــل  ال
الـــطـــبـــاعـــيـــة (الـــــكـــــتـــــاب، املـــجـــلـــة، 
املــــطــــبــــوع الــــفــــنــــي، الـــصـــحـــف)، 
البريتونية  التلقائية  فضال عن 
اعتمدت  التي  السوريالية  لــدى 
اآللـــــيـــــة الـــطـــبـــاعـــيـــة كــــجــــزء مــن 
وسائل  وبعض  الفنية  املقاربة 

االعالم. 
ــتــوصــالت  وعـــلـــى غـــــرار هــــذه ال
فــي  1921م  عـــــــام  تــــأســــســــت 
متعددة  فنية  حــركــة  املكسيك 
التخصصات (أستر بدنستو) 
مـــتـــأثـــرة بـــالـــثـــورة املــكــســيــكــيــة 
ــتــي  ـــــثـــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ال وال
حـــدثـــت مــــع وصــــــول الــكــامــيــرا 
الكاتبة والــراديــو وتأثرت  واآللــة 
فـــــــي املــــــــــــــــدارس املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

والتكعيبية والدادائية. 
وتعرضت بعض األعمال الفنية 
فـــي الــســيــنــمــا والــتــشــكــيــل الــى 
مفهوم االعـــالم وأخــذ كــل تيار 
واتـــجـــاه مـــن اآلخـــــر فـــي تــعــالــق 
انــتــج خــطــابــا يــحــتــكــم الـــى قــدر 
كبير من الجمالية املعبرة سواء 
كــــانــــت بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أومــــن 
خـــالل االيـــحـــاء غــيــر املــبــاشــر ، 
اذ تحدث الروائي جورج أوريل 
في روايــتــه (1984) عن فقدان 
املدنية  بسبب  لحريته  االنسان 
الــتــقــنــيــة املــــدمــــرة حـــني يصبح 

تحت املراقبة الدائمة والقاسية ، 
أو عندما تم اتحاذ رسام شاب 
بطال لفيلم (تايتنك) مع البطلة 
األخــــــرى (املـــغـــنـــيـــة) مــمــا جعل 
واملوسيقى  للتشكيل  الترويج 
في الفضاء السينمائي التداولي 
، أو  أمــرا يشكل عالقة جــديــدة 
فــــي تـــــداخـــــالت صــــــورة نــاجــي 
 الــعــلــي الــســاخــرة مــع نصوصه

الصحفية.
ولعل البدايات التي أعادت الهيبة 
من  (سارتر)  محاولة  للصورة 
كتابة سيرته عن طريق الصورة 
أزمنة  مثلث  التي  الفوتوغرافية 
ثم  الحياتي،  مختلفة لحضوره 
بوصفها   ، الــراهــنــة  فــاعــلــيــتــهــا 
واحدة من مقومات السلطة في 
القرن الحادي والعشرين، بينما 
تعد التحوالت الكبرى موسومة 
الحداثة  بعد  مــا  فكر  بنتاجات 
وفـــنـــونـــهـــا، تـــلـــك الــــتــــي قــطــعــت 
الـــصـــلـــة بـــالـــتـــأمـــالت الــســابــقــة 
ــتــي  ومـــــغـــــادرة الـــنـــصـــوصـــيـــة ال
كــانــت تــعــد مــقــدســة واالنــحــيــاز 
الـــــى فــــضــــاء الـــــصـــــورة ، وهــــذا 
مـــا نــعــتــت بـــه الــســتــراتــيــجــيــات 
السيميائية  فـــي  كــمــا  الــكــبــرى 
العالمة  فاعلية  تــقــصــدت  الــتــي 
والرمزية  االيقونية  ومكوناتها 
فــي  واثـــــــرهـــــــا  االشـــــــــاريـــــــــة،  أو 
الــفــنــون املــرئــيــة الـــتـــي اعــتــمــدت 
املرسومة  الشخصية  الــصــورة 
في  خصوصا  املستنسخة  أو 
(الفن الشعبي) وتوظيف صور 
ـــــني مــــونــــرو،  املـــشـــاهـــيـــر (مـــــارل
نــــانــــســــون مــــانــــديــــال ، جــيــمــي 
ــلــجــوء  ال أو  كــــارتــــر) وآخــــريــــن 
القديمة  الكاميرات  تجميع  الــى 
املـــهـــشـــمـــة وتـــلـــصـــيـــقـــهـــا عــلــى 
السطح التصويري لفناني هذا 

التيار. 
ثــــم تــــوالــــت الــــتــــيــــارات الــالحــقــة 
عــــلــــى اســــتــــثــــمــــار الــــعــــديــــد مــن 

الصيغ االعالنية كما في (الفن 
ـــفـــن الـــســـبـــرانـــي،  ـــبـــصـــري ، ال ال
الرسوم الحاسوبية، واستخدام 
الـــــصـــــور املــــركــــبــــة والــــــكــــــوالج ، 
ديـــكـــوالج الــجــاهــز ، االجـــــراءات 
السياسية واستخدام السخرية 
ــتــهــكــم هـــي املـــــــوارد الــحــالــيــة  وال
، فــضــال عـــن ثــقــنــيــات الــعــرض 
بني  وائمت  التي  األبــعــاد  ثالثية 
الواقعي  واملعطى  الفنية  الرؤية 
أجل  من  املوضوعي  العالم  في 

التقرب الى الحقيقة . 
وفــــي هــــذا الــســيــاق تـــم اعــتــمــاد 
فــي بعض  االعــالمــي  املضمون 
للفن مثل  الــراعــيــة  املــؤســســات 
بـــــوســـــت مـــــاســـــنـــــزر، ســـــانـــــدرا 
ـــة جيما  فـــي نـــيـــويـــورك، وصـــال
فــــي بـــرلـــني بـــاعـــتـــمـــاد الـــعـــرض 
االلــــكــــتــــرونــــي بـــعـــد اســتــيــعــاب 
ــبــرامــج الــفــنــيــة الــجــديــدة وهــي  ال
مثابة جديدة في تداخل الفنون 
واالعـــــــــالم ، فـــضـــال الـــتـــواصـــل 
ـــــدراســـــي عــــن بــعــد  ــبــحــثــي وال ال
مــن خـــالل الــتــواصــل الــدراســي 
 عــــــن طـــــريـــــق الــــــيــــــات اعـــالمـــيـــة 

حديثة. 
ومـــــــــــن هــــــنــــــا يـــــــبـــــــدو االعـــــــــــالم 
الفنون  في  للتعريف  ضــروريــا 
الى  االبــداعــي  الخطاب  وايصال 
التلقي،  من  مختلفة  مستويات 
لــكــنــه فـــي الــلــحــظــة ذاتـــهـــا يــبــدو 
مضرا حني يرفع من شــأن ما 
ليس ابداعا وال فنا حقيقيا، أو 
االعــالم غير املهني الذي تكون 
قراءته لالبداع خاطئة أو مغايرة 
وال  للحقيقة،  منافيا  او  للواقع 
الصناعات  في  التحكم  يتوافر 
الثقافية اال بالوعي العارف بلغة 
الــســمــعــي والـــبـــصـــري وثــقــافــتــه 
الصورة  فيه صناعة  تتم  الــذي 
ونــــــســــــج دالالتــــــــهــــــــا وتــــوجــــيــــه 
والالوعي  الوعي  نحو  معانيها 

معا. 

الشعرية  للنصوص  تحليله  فــي 
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أّن الشكل الخارجي لها، املتمثل بهدم الشكل   
ّ

إال
الــقــديــم، هــو مــن منحها الـــدور الــريــادي فــي كتابة 
الشعر الحر. حسن ناظم، الناقد واألكاديمي، كان 
يحمل هموما نقدية، تتمثل بأهمية وجود اإلنسان 
والغريب  املختلف  اللفظ  الشعر وليس وجــود  في 
والجميل، والــرائــق. اإلنــســان الــذي يــرى حسن أّنه 
املنشغل  الحديث  العراقي  الشعر  من  تماما  غّيب 
بأمور وقضايا ال عالقة لإلنسان بها، سوى أّنها 

تسوقه إلى املوت أو الغربة. 
قد وجد ضالته في فوزي كريم، الشاعر والناقد، 
الــذي  املختلف،  والــنــقــد  املختلف  الشعر  صــاحــب 
العراقي،  الستيني  الشعر  فــي  فــارقــة  عالمة  ل 

ّ
مث

ولــحــد وفــاتــه، مــن خـــالل طــروحــاتــه الــنــقــديــة، بــدءا 
مـــن ثـــيـــاب اإلمـــبـــراطـــور وانـــتـــهـــاًء بــشــاعــر الـــرايـــة 
الــذي رحــل عن عاملنا وهو  واملتاهة. فــوزي كريم 
مــشــغــول بـــاإلنـــســـان املــتــحــرر مـــن قــيــود األفــكــار 
والعقائد، املنطلق نحو أفق أكثر رحابة وسعة من 
املــصــداق األمثل  األيديولوجيات.  كــان فــوزي هو 
استنطاق  استطاع  الــذي  ناظم،  أفكار حسن  لكل 
 فـــوزي وتــشــكــيــل صـــورة عــنــه، تتميز بــالــوضــوح

 والبساطة. 
حسن استطاع أن يقدم فوزي كريم للقارئ، أكثر 
مما قدمه فوزي لنفسه، فهو قال عن فوزي صراحة 
ما كــان يقوله فــوزي عنه نفسه تلميحا، وفــوزي 
 محق في عدم التصريح، ألسباب قد تبدو معلومة

 للجميع.
التنقيب  نــاظــم ليست مــجــرد   اشــتــغــاالت حــســن 
عن اإلنسان في الشعر، بقدر ما كان يسعى الى 
مجرد  تـــراه  والــتــي  للشعر،  العامة  النظرة  تفتيت 
نص مكتوب، ال عالقة له بمن كتبه، وال بالظروف 
التي كان سببا في كتابته. فهو يقول في مقدمة 
" أنسنة الشعر": تمثل هذه الدراسات نقدا وكفارة 
نقدية عن عبث مورس على النصوص عبر إغفال 
الجانب االنساني فيها، لقد انبثقت رؤية ما يمكن 
النصي من وضع عاملي طبق  باالكتفاء  تسميته 

النظرية األدبية.
حــســن نــاظــم، لــم يــكــتــِف بــقــراءة فـــوزي كــريــم من 
ولقاءاته  محاوراته  فكانت  فقط،  نصوصه  خالل 
ـــوجـــه، ســبــبــا فـــي إنـــجـــاز كـــتـــاب" أنــســنــة  وجـــهـــا ل
الــشــعــر". يــقــول حــســن فــي كــتــابــه" إضــــاءة الــتــوت 
عــام2013:  املــدى  دار  الصادر عن  الدفلى"  وعتمة 
الــتــي أغنت  الــجــديــدة بــفــوزي كــريــم،  أدت معرفتي 

مــعــرفــتــي الــقــديــمــة بــه الـــى كــتــاب "أنــســنــة الشعر" 
الــــذي جــــاء ثــمــرة هــمــوم نــقــديــة وجــــدت ضالتها 
فــي أشــعــار فـــوزي كــريــم. واملــعــرفــة الــجــديــدة التي 
يقصدها حسن، هي عالقته التي تجاوزت قراءة 
ــقــاءات وحـــــوارات مستمرة  نــصــوص فـــوزي الـــى ل
فيما بينهما. هنا يحاول حسن ناظم، أن يقول: إّن 
األدبــي بشكل  أو  الشعري  النص  بقراءة  االكتفاء 
تكوين فكرة كاملة عن  قــد ال تساعد على  عــام، 
تلك النصوص. فكلما اقترب الناقد أو القارئ من 
 الكاتب نفسه، كان الوصول إلى سطح النص وعمقه

 أسهل. 
األنسنة في الشعر، كما يقول ناظم: تشترط في 
الــشــعــر حــريــة الــــذات واســتــقــاللــهــا. وحــريــة الـــذات 
تعني، االنحياز لإلنسان بشكل كامل، بعيدا عن 
قيود العقائد واألفــكــار. وهــو، أي حسن ناظم، لم 
يجد شاعرا حرا أفضل من فوزي كريم، ليتناول 

شعره ونقده من هذا املنطلق. 
تبدأ أنسنة الشعر لدى فوزي كريم، من الشاعر 
أوال، بوصفه إنسانا. فالشعر، هو تعبير صادق 
عـــن إحـــســـاس الـــشـــاعـــر، وكـــاشـــف عـــن مــكــامــنــه 

الداخلية، ومعبر عما يختلج في أعماقه. فال تطبق 
األنــســنــة فــي الــشــعــر عــلــى الــنــصــوص الــتــي سمح 
الشاعر ملؤلف آخر بالكتابة معه. وهنا أقصد ما 
امي في كتابه: النقد الثقافي، 

ّ
عّبر عنه عبد الله الغذ

بــاملــؤلــف املــــــزدوج. فـــأي نـــص يــشــتــرك فـــي كتابه 
املــؤلــف ومــؤلــف مضمر وهــذا املــؤلــف هــو الثقافة. 
فــالــثــقــافــة بــمــا تــمــثــلــه مـــن أفـــكـــار وتــعــالــيــم ورؤى 
ذاكــرة  فــي  عــامــة، مطبوعة  وتــصــورات  اجتماعية 
الــشــاعــر، تــحــرك ال وعــيــه، وتــســاهــم بطريقة غير 
مباشرة في إنتاج النص الشعري أو األدبي. وهنا 
الغرض،  شعر  ضمن  الشعري  النص  سيصنف 
أي شعر النية املبيتة كما عبر عنه فوزي كريم في 

إحدى لقاءاته التلفزيونية. 
فــشــاعــر الــغــرض و الــشــعــر الـــذي كتبه شــاعــران، 
ينحاز الى ما كتبه الشاعر املضمر على حساب 
أحاسيس ومشاعر الشاعر الظاهر. وهذا الشعر 
ال ينحاز الى اإلنسان، بقدر ما ينحاز الى األفكار 
والتراكم الجمعي لألفراد. الجانب اآلخر من أنسنة 
وأهــدافــه.  وتطلعاته  االنــســان  قضايا  هــو  الشعر، 
فأنسنة الشعر، تشترط أن يكون النص الشعري 
تريد  الشعر  أنسنة  اإلنسان.  على قضايا  معبرا 
من الشعر أن يكتب من أعماق الشاعر ال من مكان 
آخر. فأشعار فوزي كريم، عبارة عن" ينبوع ماء 
الينبوع هــو ذاكــرتــه ال غيرها. وهــذا  داكـــن" وهـــذا 
الينبوع، هو مصدر املاء الذي يبلل قريحة الشاعر 
فيقطفها  ثمارها  وتنضج  الــذاكــرة حروفا  لتنبت 

الشاعر في ما بعد. 
ــبــا مـــا تـــكـــون تــلــك الـــثـــمـــار، صــنــيــعــة الــشــاعــر  غــال
ثــقــافــة ســاهــمــت بخلقها وال مجتمع  فــال  وحــــده، 
وال مــؤلــف آخـــر. ذلـــك الــنــهــر هــو املــؤلــف الصريح 
كل  معه  حامال  يجري  الشعري،  للنص  والوحيد 
معنيا  ليس  ومشاكله.  ومشاغله  االنسان  هموم 
بــمــا ســـــواه مـــن أمـــــور جــمــعــيــة تــتــمــثــل وظــيــفــتــهــا 
بــرفــع مــنــســوب املــــوج الـــعـــام، لــيــصــل الـــى ســواحــل 
اإلنسان تعني  ال  قد  التي  العامة،  والقيم   األفــكــار 

 أصال. 
إلى حداثة أخرى.  الشعر" مدخل  أنسة  إّن كتاب" 
التفرد  الــى  نــاظــم  الــتــي سعى حسن  الــحــداثــة  تلك 
بها، تعنى باإلنسان، الذي قرر الشاعر أن يجعله 
الشكلي  البناء  عــن  النظر  بــصــرف  لشعره،  مـــادة 
إلى ناظم  به  نجح  ما  وهــو  الشعر،  لذلك   واللغوي 

 حد بعيد.

 « }

صــــــــــــدر حــــــديــــــثــــــًا عـــن 
الــثــقــافــيــة  الـــشـــؤون  دار 
الثقافة  وزارة  الــعــامــة- 
كــتــاب بــعــنــوان "جــمــيــل 
حــــــــــــــــمــــــــــــــــودي.. رجــــــــل 
اإلغــنــاء يــتــحــدث" لــوداد 
إبــراهــيــم مــحــمــود، ومن 
مــــوضــــوعــــاتــــه: "عــــواملــــه 
وأحـــــالمـــــه، عـــشـــتـــروت، 
مــدرســًا لــلــخــط الــعــربــي 
في دار املعلمني، مشهد 
الـــســـفـــر، الـــــدخـــــول إلـــى 
اللوفر،  متحف  البوزار، 

العودة إلى الوطن".
ــفــة الــكــتــاب  نــظــمــت املــؤل
الـــــــــــــــذي اهــــــــتــــــــم بـــنـــقـــل 
تــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل حـــــــيـــــــاة 
حــــــــــمــــــــــودي، ودّونــــــــــــــت 
بــعــضــهــا عـــلـــى لــســانــه 
وذاكـــــــرتـــــــه ومــــشــــاعــــره 

تجاه مسيرته الفنية. 
وعبر زيارات أسبوعية 
إلـــــــى مــــنــــزل حــــمــــودي، 
اطــــلــــعــــت املــــؤلــــفــــة عــلــى 
ـــــــــذي يـــوقـــظ  الــــــشــــــيء ال
عـــــــواطـــــــفـــــــه وخــــــيــــــالــــــه، 
ويستحوذ على تفكيره 
كونه راصدًا غيورًا لكل 
وتقول  الــفــن،  تفاصيل 
فــــــي مــــقــــدمــــة الــــكــــتــــاب 
إّنــــــــه "مـــــاهـــــر فـــنـــيـــًا ذو 
قـــوة مــلــزمــة وفــنــان في 
ــه، مــثــالــي وصــلــب  مــيــول

 الرأي".
وفـــــــــــي مـــــوضـــــوعـــــة 
ـــــفـــــكـــــر الــــحــــديــــث  "ال
مجلة ومعرض هما 
األكبر واألهم خالل 
تبّني  األربــعــيــنــيــات"، 
جميل  أّن  الــبــاحــثــة 
حمودي "شارك في 
إصـــدارهـــا مـــع عــدد 
الذين  أصدقائه  من 
لـــديـــهـــم اهـــتـــمـــامـــات 
الثقافة  فــي  واســعــة 
الـــفـــنـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة 
إلـــــــى جـــــــــواد ســلــيــم 
كـــــــان نـــــــــزار ســلــيــم 
وإبـــــراهـــــيـــــم الــيــتــيــم 

وآخــــــرون شـــاركـــوا في 
املــعــرض، وكــان الغالف 
األول منها لوحة للفنان 
االنكليزي (كنيث وود) 
تعبر عن شجرة يابسة 
ويــــخــــرج مـــنـــهـــا غــصــن 

أخضر". 
وفــــي "مــشــهــد الــســفــر" 
تــســرد املــؤلــفــة مـــا قــالــه 
حـــمـــودي: "بــــدأت بحزم 
حـــــقـــــائـــــبـــــي وأوراقــــــــــــــي 
باحة  فــامــتــألت  وكتبي 
الــــــبــــــيــــــت بـــــــــاألغـــــــــراض 
وأكــــيــــاس مـــن الــكــلــيــجــة 
واألكــــــــــــالت الــــعــــراقــــيــــة، 
شـــقـــيـــقـــاتـــي انـــتـــابـــهـــن 
الوديع  األخ  فهو  الحزن 
الــهــادئ الـــذي ال يذكرن 
مــنــه ســــوءًا أو شــجــارا، 
وكل واحدة منهن تضع 
لــي شــيــئــا فــي حقائبي 
لـــلـــذكـــرى وهـــــي تــمــســح 
دمــــوعــــهــــا عـــلـــى عــجــل، 
الــــشــــقــــيــــقــــة الــــصــــغــــرى 
صعدت إلى غرفتي في 
وعــادت  العلوي،  الطابق 
مسرعة وهــي تــقــول لم 
يــبــق شـــيء مــن جميل، 
أّي شـــيء  ــــي  ل يـــبـــق  ــــم  ل
فــي الــبــيــت كــلــه، حينها 
انــتــابــنــي شـــعـــور بــأنــي 
ذاهــــــب إلـــــى األبــــــد ومـــن 
دون عـــــودة. حــشــد من 

األصــدقــاء وستة عشر 
حــقــيــبــة رافـــقـــوا جميال 
فــــــي ســــــيــــــارة ســــــــوداء 
وغادر بغداد في منحة 
رشـــح لــهــا مــع عـــدد من 
نزيهة  مــنــهــم  الــفــنــانــني، 
ــــيــــم وإســـــمـــــاعـــــيـــــل  ســــل

الشيخلي". 
أّمـــــــــــــا عــــــــن "املـــــــعـــــــرض 
بــغــداد" يقول  األول فــي 
جميل: "حــني عــدت إلى 
بــــغــــداد لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
كــــان ذلــــك الـــعـــام 1965 
بـــالـــبـــاخـــرة مـــع صــديــق 
الفنان  الطفولة وزميلي 
الدروبي،  الراحل حافظ 
على  بيت  فــي  فسكنت 
ضــــفــــاف دجــــلــــة بــقــيــت 
لــــفــــتــــرة، بـــعـــدهـــا بـــــدأت 
حتى  بيت  عن  بالبحث 
شــــعــــرت بـــاالســـتـــقـــرار 
بعد أن عدت للعمل في 
وزارة االرشاد، وانتقلت 
إلــى بيت آخــر، ألستقر 
مــــع (بـــريـــنـــا وأشــــتــــار) 
وكأّن االستقرار يفجر 
األحــــــــــالم والـــتـــطـــلـــعـــات 
لــلــعــمــل فـــكـــان عـــلـــّي أن 
أفكر بجدية في معرض 
يــكــشــف كـــل مـــا يمتلك 
جــــمــــيــــل مــــــــن مــــوهــــبــــة 
املسافر  مثلما  وخــبــرة 
أرضــا جديدة  يكتشف 
ومــــــدنــــــا وكــــائــــنــــات 
جـــديـــدة كــنــت أريـــد 
لــــجــــمــــهــــور بـــــغـــــداد 
مـــن فــنــانــني ونــقــاد 
ومــــهــــتــــمــــني بـــالـــفـــن 
الثقافية  واألوســـاط 
لـــــــيـــــــكـــــــونـــــــوا أمــــــــــام 
ســـيـــرتـــي وحـــيـــاتـــي 
ــتــأكــيــد  وإبــــــداعــــــي ل
هـــويـــتـــي اإلبـــداعـــيـــة 
والــثــقــافــيــة الــواســعــة 
ولتتضح  واملتنوعة 
معالم النهج الفني". 
جـــــــاء الــــكــــتــــاب فــي 
من  (150) صفحة 

القطع الصغيرة.

فـــــي احـــــتـــــراق الـــــزمـــــن اآلنــــــــي يـــرســـم 
ــكــريــم الــســاعــدي،  ــكــاتــب عــبــد ال لــنــا ال
ومــــن خــــالل تـــوّجـــســـات شــخــصــيــات 
(عودة  القصصية  مجموعته  وعوالم 
الــبــلــشــون) صـــورا النــتــظــارات غــودو، 
تــنــحــبــس فيها  مــــرّوعــــة،  غـــودويـــة  أو 
األنــــفــــاس واحــــتــــراقــــات مـــؤملـــة ملــاهــيــة 
اإلنسان، وهو يعيش في أتون املحرقة 
االستقرار  لخلخلة  أتــت  التي  الكونية 
فــي عــالــم أقـــرب إلـــى الــيــوتــوبــيــا، وذلــك 
مــــن خـــــالل صـــــور مــــرّوعــــة مــــن الــــدم 
واإلنــســان  الحياة  جسد  فــي  املثقوب 
بلغة الرصاص املتمثلة بإعادة صورة 
قـــابـــيـــل وهــــابــــيــــل فــــي مـــحـــو األخــــــوة 
اإلنـــســـانـــيـــة ولـــيـــســـت األبـــــويـــــة، وذلــــك 
وإلغائه  معنويا وجسديا  اآلخــر  قتل 
ككائن لــه جــذور فــي هــذا العالم الــذي 

وجده هو أيضا أي املسبب.
الــعــالــم الـــذي لطخ بــلــون أســـود جــذذت 
تباشير اإلشــراق وحلم الرحيل نحو 
مــــــدن رســــمــــت صــــورهــــا فــــي ذاكــــــرة 
الــطــفــولــة األولــــى الــتــي مــاتــت عــنــد أول 
رائـــحـــة لــلــغــة الـــبـــارود وهـــديـــر الــرعــب 
أحمر  بلون  الحياة  لوحة  الــذي صبغ 
التي تناسلت  قاٍن على إيقاع الصور 
الواحدة تلو األخرى، ومن خالل عوالم 
مــتــعــددة رســم لنا الــســاعــدي مــواويــل 
الثكلى  لألم  املستديم وصــورًا  الوجع 
وهــــي تــنــاغــي حـــضـــورا لــغــيــاب فــلــذة 
كبدها الذي اخترق جسده رصاصة 
من اآلخــر في حــرب عــاهــرة، وصــورا 

 بموت اآلخر.
ّ

مؤملة لن تنتهي إال
كذلك رسم لنا صورا للجمادات التي 

وّفــــق فــي بــنــاء عــوالــم 

إنسانية ولسانية أي استنطقها، ومن 
خــــالل قــصــصــه األخـــــــرى، وذلـــــك في 
بطانة معطف وذلــك مــن خــالل قصة 
(إيقونة الدفء)، لقد نجح في زرع روح 
إنسانية مؤملة كما رسمها تشيخوف 
في روايــة املعطف ولكن املعطف كان 
ــــى احـــتـــضـــان جــســد األنــثــى   إل

ً
مـــيـــاال

لقد رســم عــوالــم لشخصيات  بــفــرح، 
روائــيــة قــراءهــا مــثــل (عــنــدمــا يرقص 
زوربا) وعذراء شنكال، التي رسم لنا 
مأساة األيزيدية وما تعرضوا له من 
الــدواعــش في إبــادة جماعية، وصــورًا 
أخـــرى لقصص املــجــمــوعــة، لقد وّفــق 

الكاتب في مجموعته.
كــان الكاتب، ومــن خــالل عني كامرته 
الحدث في تدوين  الالقطة، قريبا من 
الــــوقــــائــــع الــــتــــي عــــــاش بـــعـــضـــا مــنــهــا 
الــســرديــة  مخيلته  ضختها  وأخــــرى 
لــيــقــربــهــا مـــن الــــواقــــع املـــلـــيء بــصــور 
بالصورة  لها، وقد جّسدها  مشابهة 
طغت  التي  املوهومة  العالية  الشعرية 
عــلــى بــعــض قــصــص املــجــمــوعــة التي 
رسمت لوحات تشكيلية عديدة، لكن 
الشعرية التي استخدمها الساعدي لم 
ق في بعض قصصها، ذلك ألنها 

ّ
يوف

قد حــّدت من حركة الحدث الصوري 
من  تنقالتهم  وإعـــاقـــة  للشخصيات 
ـــق في 

ّ
الــصــراع، ولكنه وف خــالل لعبة 

ــلــغــة الــســرديــة  الــتــحــكــم فـــي تــطــويــع ال
الجميل من  القصصي  املشهد  وبناء 
، بــل على العكس 

ٍّ
دون وهــن أو تــشــظ

كان مهندسا معماريا لهذه املجموعة 
الجميلة عنوانا وصورة وغالفا.

ـــشـــيء املـــهـــم فـــي املــجــمــوعــة هـــو أن  ال
الــكــاتــب يــمــتــلــك الـــدربـــة الـــجـــديـــدة في 
التطويل السردي، وهو أقرب  للنفس 
ــمــا يــمــتــلــكــه بعض 

ّ
ـــــذي قــل ــــروائــــي ال ال

الـــكـــتـــاب، فـــالـــســـاعـــدي مـــن األصـــــوات 
الــقــصــصــيــة املـــبـــدعـــة الـــتـــي أضـــافـــت 
للمشهد القصصي الكثير، ومن خالل 
ليضاف  السابقة  القصصية  أعماله 
التي  املبدعة  القصصية  األسماء  إلــى 
 أنظار القراء ملا قدموه 

ّ
أصبحت محط

مــن أعــمــال قصصية جــيــدة وروائــيــة 
مــثــل الــــروائــــي (مـــهـــدي عــلــي ازبــــني) 
والقاص  الحديثي)  (علي  والــروائــي 
(عـــــــــــادل املــــــعــــــمــــــوري) والــــــروائــــــي 
(نــبــيــل جــمــيــل) والــــقــــاص (كــريــم 
والقاص (ضياء جبيلي)  صبح) 
والـــــقـــــاصـــــة املـــــثـــــابـــــرة (مـــيـــرفـــت 

الخزاعي) وآخرين.

الـــكـــريـــم  الــــبــــلــــشــــون) /  عـــبـــد 
الساعدي /  دار األمل الجديدة، 

دمشق، 2018

مــنــذ ســـنـــوات ملــحــت كـــراســـة قــديــمــة لـــدى بــائــع كتب 
مــســتــخــدمــة، كــانــت تــحــمــل الــعــنــوان الــــذي طــاملــا ذكــر  
كــمــرجــع تأسيسي مــن مــراجــع قــصــيــدة الــنــثــر "آكــل 

األفيون"
كنت مفلسا كالعادة، وحاولت أن أسرق الكتاب، الذي 
املكتبة  لكن صاحب  الثالثينات،  منتصف  في  نشر 
كان ذئبًا فلم أستطع أن أضم ذلك الكتاب، الذي اتضح 
في ما بعد أّنه أحد كتب الحداثة املدثرة من قبل أولئك 
الذين صّدعوا أدمغتنا بالنقل، ولم يقدروا هذا النص 

حق قدره، واكتفوا باإلشارة إلى هذه "التحفة الخالدة 
" التي ألهمت الكثيرين وكانت  (مفتاح قفل إبداعهم).
 في البدء ال بّد من القول إّن (آكل األفيون) ليس نصا 
عاديا، فهو يتأرجح بني الرواية وقصيدة النثر واملقالة 
أّن دي كوينسي  البحث، رغــم  فــي قالب  تــنــدرج  التي 
نــفــســه يــخــبــرنــا، بـــني طــيــات نــصــه االســتــثــنــائــي، أّنـــه 
أّننا سنقرأ  داخــل نصه،  ويفترض،  روايـــة،  لنا  يقدم 
أّن ما يقوله    

ّ
إال النهاية.  "النص " حتى  الــروايــة   هــذه 

 إشكال نصه املصنف بشكل 
ّ

دي كوينسي ال يحل
الـــذي كتبه (يتيه  الــنــص  أّن  اعــتــبــرنــا  فـــإذا  تــعــســفــي، 
الــروايــة  مــن  يأخذ  بالتاكيد،  األجــنــاس)، فهو،  خــارج 
الحشو،  الــى  تميل  ال  التي  املحكمة  السردية  نبرتها 

على  يعتمد  فهو  نــثــر،  قصيدة  الــنــص  اعتبرنا  وإذا 
باب   يندرج في  تبّنيناه كمقال  وإذا  املشرقة،  الجملة 
البحث، فهو يقدم مسيرة مبهجة للخيال. ال يختلف 
اثنان من الذين تأثروا بكتاب دي كوينسي وأعــادوا 
وتنوعهم،  كثرتهم  عــلــى  الــخــاصــة،  بطرقهم  كتابته 
لكنهم،   أهميته،  على  كتابته،  من  قرنني  مــرور  وبعد 
لألسف، لم يقولوا لنا إّن "آكل االفيون"  كتاب رؤيوي، 
كتاب عدالة ومحبة وتسامح، موّجه إلى الناس الفقراء 
- رغــم أّنــه  موّجه لألغنياء كذلك - الذين  سحقتهم  
رجل  كتبه  أوجاعهم،  تخفيف  عن  ويبحثون  الحياة 
 صاحب ضمير ويبحث عن  السعادة واملساواة بني

 البشر .

ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــه الـــثـــقـــافـــي أقــــام 
الــتــرجــمــة فـــي كــلــيــة اآلداب  قــســم 
بـــالـــجـــامـــعـــة املـــســـتـــنـــصـــريـــة نــــدوة 
األســتــاذة  فيها  اســتــضــاف  نقدية 
الــــدكــــتــــورة نــــاديــــة هـــــنـــــاوي. وقـــد 
قـــدمـــت فــيــهــا مـــحـــاضـــرة بــعــنــوان 
(األجـــنـــاس األدبـــيـــة الــعــابــرة) وهــو 
مـــوضـــوع كــتــابــهــا الـــجـــديـــد (نــحــو 
الصادر  لالجناس)  عابرة  نظرية 
في عمان باألردن مطلع هذا العام. 
الندوة رئيسة قسم  وقد حضرت 
الترجمة  أقسام  وأساتذة  الترجمة 
واللغة االنجليزية واللغة الفرنسية 
وعــــدد مـــن الــضــيــوف مـــن األدبــــاء 

والنقاد. 
الندوة  هــنــاوي  الــدكــتــورة  استهلت 
بــالــحــديــث عـــن األجــــنــــاس األدبـــيـــة 
نفسه،  األدب  حياة  هــي  بوصفها 
نقدنا  في  التجنيس  أشكالية  وأن 
املعاصر والراهن تتأتى من ارتكان 
النقد إلى قوالب ذات سمات نتقوقع 
عنها  نحيد  وال  مواضعاتها  على 
وهو ما يغدو مع مرور الزمن غير 
مقبول على النحو نفسه الذي كان 
في مراحل نقدية سابقة أرسطية 

وما بعد أرسطية..
 ثـــــــم تـــــحـــــدثـــــت د.هــــــــــنــــــــــاوي عـــن 
التجنيس األدبــي وآفاق  مالبسات 
تــــعــــارضــــاتــــه وصــــــــور تـــضـــاداتـــه 
الــتــي أدلـــى بــهــا مــنــظــرو األجــنــاس، 

يجعل  الــذي  السبب  عــن  متسائلة 
ـــــواحـــــد مــــتــــجــــددًا وهـــو  الـــجـــنـــس ال
أو وهو  آخــر غيره  يندمج بجنس 
ليحتويه  جنسًا  أو  نــوعــًا  يهضم 
ويــهــيــمــن عــلــيــه؟، وأي االعــتــبــارات 
تـــــكـــــون مــــعــــتــــمــــدة فــــــي عــمــلــيــتــي 
التداخل والجمع؟، وما غايات هذا 
التداخل؟،  ذلــك  دالالت  ومــا  الجمع 
أهـــو قــصــور الــجــنــس الـــواحـــد عن 
اســتــيــعــاب مـــا يــــراد الــتــعــبــيــر عنه 
وتمثيله أم هو مجرد تزيني شكلي 
يراد به املغالبة واملفاخرة حسب؟، 
املـــراهـــنـــة  تــــكــــون  االجـــــنـــــاس  وأي 
 عــلــى دمــجــهــا بــأخــرى هــي األكــثــر

 نفعًا؟، 
وانتقلت الدكتورة هناوي من هذه 
التي  الكيفية  إلى  االسئلة وغيرها 
بــهــا اجــتــرحــت نــظــريــتــهــا (نــظــريــة 
  Transientـــعـــبـــور االجــــــنــــــاســــــي ال
ومقتضيات   (Genres Theory
وأطــره،  ومواضعاته  االجتراح  هذا 
ذلــك  وراء  مــن  مطلبها  أن  مــؤكــدة 
هـــو فـــك االشــتــبــاك الــنــظــري حــول 
بعض التصورات واالدعــاءات التي 
مسائل  حــول  بينها  فيما  تنقسم 
مـــــــوت االجــــــنــــــاس واســــتــــيــــالدهــــا 
وجـــــــدوى الــــخــــوض فــــي مــعــطــيــات 
فــيــمــا بينها،  تــداخــلــهــا والــتــهــجــني 
مــحــددة االجــنــاس الــعــابــرة بأربعة 
ـــروايـــة والــقــصــة الــقــصــيــرة  وهـــي ال
وقصيدة النثر واملقالة. كما أشارت 
إلــــى أن تــفــصــيــالت هــــذه الــنــظــريــة 
حواها كتابها (نحو نظرية عابرة 

لالجناس) على منحى مستحدث 
فـــيـــه الـــعـــبـــور هــــو بــمــثــابــة تــطــويــر 
الهوة  وتجسير  األجناس  لتداخل 
طال  نظريات  مفترق  فــي  الــواقــعــة 
الـــخـــالف حــولــهــا كــخــصــوصــيــات 
ومـــالبـــســـات وأنـــظـــمـــة وســـيـــاقـــاٍت 
وتمثيالت وأبعاد واستراتيجيات، 
ا اإلبداع 

ً
وبما يجعل التقنني مرافق

كــإحــدى عــالمــات االســتــقــرار في 
االبــتــكــار والــرســوخ فــي التجريب. 
بالعبور  "إن  ومما قالته د.هناوي: 
االجـــنـــاســـي تــنــتــفــي حـــيـــرة املــبــدع 
اإلبداعية  للعملية  وتتاح  واملتلقي 
ممكنات جديدة لم تتحها من قبل 

نظرية األنواع وال نظرية األجناس 
وال التداخل االجناسي. ومثلما أن 
األدب يتغير بتغير أحوال املجتمع، 
 تتغير أجناسه وتتطور بحسب تلك

 التغيرات".
املـــــــحـــــــاضـــــــرة  نـــــــهـــــــايـــــــة   وفــــــــــــــي 
تــــداخــــل بـــعـــض األســـــاتـــــذة بــطــرح 
تــــــســــــاؤالت واســـــتـــــفـــــســـــارات لــهــا 
ــتــمــثــيــالت  عـــالقـــة بــاملــصــطــلــح وال
واملـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــات، وقــــــــــد أجـــــابـــــت 
الــدكــتــورة نــاديــة هــنــاوي عــن هــذه 
التساؤالت باستفاضة مما أغنى 
الحضور تفاعل  وأكــد   املحاضرة 

 معها.
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 HP Color عن أحدث نسخة من سلسلة طابعات HP Inc كشفت شركة
وجــــــــرى   HP Color LaserJet Pro M200 و   LaserJet Pro M100
تصميم سلسلة طابعات M100 وM200 ملنح املستخدمني الراحة واألمان 

واألداء الذي كانوا يبحثون عنه في بيئة العمل.
وقال بيتر أوغانسني، املدير اإلداري لشركة من HP Inc: "يتطلع املحترفون 
بشكل مستمر إلى زيادة إنتاجيتهم من دون املساس بالجودة واألداء في 
 M200و M100 مكان العمل، ولهذا السبب قمنا بتحديث سلسلة طابعات
لنقدم أفضل تجارب الطباعة والتصميم املســــــــتدام وحلول األمن املحسنة 

واألداء القوي بهدف تحقيق املستوى األمثل من الكفاءة في أي مكان".
في ظل التطور املســــــــتمر الذي تشــــــــهده أســــــــاليب الحياة املتنقلة للمهنيني 
بشــــــــكل يومي، تتزايد أهمية حرية العمل مــــــــن أي مكان، ومع إطالق أحدث 
سلسلة من طابعات M100 و M200 باإلضافة إلى خاصية املهام الذكية 
"Smart Tasks" في تطبيق HP الذكي، يمكن للمستخدمني الطباعة والنسخ 

 من هواتفهم.
ً
واملسح الضوئي للمستندات بسرعة وسهولة مباشرة

تــــــــم تصميم تطبيــــــــق HP الذكــــــــي للتحكم بشــــــــكل كامل فــــــــي الطابعة من 
األجهزة املحمولة، ما يوفر الوقت للمســــــــتخدمني من خالل خاصية املهام 
الذكية "Smart Tasks" وتنظيم املســــــــتندات بشــــــــكل أسرع بنسبة 50 %، 
ومــــــــع خاصة املهام الذكية في تطبيــــــــق إتش بي على الهواتف الذكية، يمكن 

للمستخدمني:
 HP Colorو HP Color LaserJet Pro M100 تدمج سلســــــــلة طابعــــــــات
LaserJet Pro ميزات األمان األساســــــــية مثل التشفير األساسي وحماية 
كلمة املرور للمســــــــاعدة على حماية وتأمني جهازك والبيانات الشــــــــخصية 

ووثائق العمل عند الطباعة.
 تدعم الدفاع ضد الثغرات األمنية، 

ً
وتشــــــــمل سلسلة طابعات M200 حلوال

وتضم امليزات الرئيسية تحديثات البرامج التلقائية للمساعدة في الكشف 
عــــــــن الهجمات وإيقافها ودعم شــــــــبكات واي فــــــــاي مزدوجة النطاق بهدف 

إجراء اتصاالت أكثر سرعة وموثوقية في الطرز الالسلكية.
تستخدم سلســــــــلة طابعات M100 وM200 والتي تشمل تقنية التشغيل 
 مع 

ً
واإلغالق التلقائي من HP، في املتوسط طاقة أقل بنسبة 35 % مقارنة

.ENERGY STAR®3.0 الطابعات القياسية التي ال تتوافق مع معايير

محفظة فريدة
وأعلنت الشــــــــركة أيًضا عن توفر هاتف 
أول   ،HONOR View 30 PRO
هاتــــــــف مــــــــن HONOR مــــــــزود بمعالج 
Kirin 990 5G، كمــــــــا أطلقت سلســــــــلة 
الحواسيب املحمولة Magic Book التي 
تضم حاسبني نحيفني وخفيفّي الوزن 
ملن يعملــــــــون خالل التنقل، وســــــــماعات 
HONOR Magic Earbuds الالسلكية 
True Wireless Stereo لعشاق اللياقة 

البدنية حول العالم.
HONOR Mag- ســــــــاعة  سســــــــتصبح 
icWatch 2 اآلن أكثــــــــر قابليــــــــة للتعديل 
مع سلســــــــلة EasyFit الجديدة ألحزمة 
الســــــــاعة باإلضافــــــــة إلى وظائــــــــف تتبع 

الصحة الجديدة.
قال جورج تشــــــــاو، رئيس عالمة هونر 
حول العالم: "ساعدت محفظتنا الفريدة 
من املنتجات الذكية واملتطورة في توسيع 
نطــــــــاق مجموعــــــــة منتجاتنــــــــا املتكاملة 
والداعمــــــــة إلنترنت األشــــــــياء وأســــــــهمت 
بتوفير تجربة شــــــــاملة لعمالئنا في كل 
ا للبحث الذي 

ً
مكان حول العالــــــــم، ووفق

أجرته شــــــــركة Canalys، يحمل 41 % 
من املســــــــتخدمني الذين شملهم البحث 
أكثر من جهاز ذكــــــــي واحد أثناء العمل 
أو التنقل، ويزيد عدد أجهزتهم بنســــــــبة 
68 % أثناء تواجدهــــــــم في املنزل، وهذا 
يدل على زيادة الطلب على تجارب أكثر 
، وأصبحــــــــت هونر اليوم 

ً
ذكاًء ورقمنــــــــة

عالمة تجارية مفضلة لتلبية احتياجات 
ة فــــــــي جميع  عشــــــــاق املنتجــــــــات الرقميَّ
ة  أنحاء العالم سواء كانت الهواتف الذكيَّ
أو األجهزة القابلة لالرتداء أو الحواسيب 

املحمولة وأجهزة الصوت الشخصية".

HONOR 9X PRO
 HONOR 9X PRO هاتــــــــف  يمتــــــــاز 
بالــــــــذكاء  املدعــــــــم   Kirin 810 بمعالــــــــج
االصطناعي بحجم 7 نانومتر وكاميرا 
ثالثية بدقة 48 ميغابكســــــــل وشاشــــــــة 
العرض الكاملة مــــــــن هونر مقاس 6.59 
بوصة، وتوفر جميعها تجربة مستخدم 
محّسنة مع تحديثات في األداء وتجربة 

األلعاب والتصوير الفوتوغرافي. 
املدّعــــــــم   Kirin 810 معالــــــــج  ويعمــــــــل 

بالذكاء االصطناعي ضمن ُبنية هواوي 
الحوســــــــبية الجديدة كلًيــــــــا، ليتيح عمل 
التطبيقــــــــات األكثر تطــــــــوًرا وتنوًعا، وتم 
تحديث وحدة معالجة الرســــــــوميات إلى 
 Kirin الداعمــــــــة لخاصيــــــــة Mali-G52

التــــــــي توفــــــــر تجربة   +Gaming
لِعب أكثر سالسة، بينما يعمل 
نظــــــــام التبريــــــــد الســــــــائل على 
تحسني تبديد الحرارة بشكل 
فعــــــــال أثنــــــــاء ســــــــاعات اللعب 

الطويلة.
 HONOR 9X يتمتــــــــع هاتف
Hua- بفضــــــــل تطبيق PRO
wei AppGallery بإمكانيــــــــة 
مجموعــــــــة  إلــــــــى  الوصــــــــول 
التطبيقــــــــات  مــــــــن  واســــــــعة 

واللياقــــــــة  بالصحــــــــة  الخاصــــــــة 
والتصوير،  واملوسيقى  والترفيه 

ن املســــــــتخدمون عبــــــــر هذه 
ّ
وســــــــيتمك

املنصة اآلمنة من تنزيل التطبيقات التي 
ة بســــــــهولة  تدعــــــــم أنمــــــــاط حياتهم الذكيَّ
 HONOR ــــــــة. كمــــــــا أن هاتــــــــف وموثوقيَّ
هــــــــواوي  بمســــــــاعد  ُمــــــــزّود   9X PRO
االفتراضــــــــي الــــــــذي يســــــــهل البحث عن 
التطبيقات،  إلــــــــى  املعلومــــــــات والوصول 
مما يوفر مزيدًا مــــــــن الراحة في تجربة 

املستخدم. 
أيضــــــــًا  املســــــــتخدمون  ويســــــــتطيع 
 SmartCare ميــــــــزة  مــــــــن  االســــــــتفادة 
الخاصة بمســــــــاعد هواوي للوصول إلى 
املحتــــــــوى الخاص باألســــــــهم والرياضة 
الذي يغطي 150 حدثــــــــًا رياضيًا وأكثر 
من 150 من أسواق األسهم الرئيسية. 

وســــــــيتمكنون أيضًا مــــــــن االطالع على 
التقويــــــــم وأحــــــــوال الطقــــــــس واملكاملــــــــات 
الفائتــــــــة ومعلومــــــــات اســــــــتخدام الهاتف 
واســــــــتهالك البيانات. كما ستتم إضافة 
املزيد مــــــــن الخدمات ضمن فئات أخرى 

.
ً
مستقبال

الجيل الخامس
 HONOR View 30 ويمتــــــــاز هاتــــــــف
PRO بتقنية الجيل الخامس الرائدة كما 
أنه معزز بمعالــــــــج Kirin 990 الحديث، 
مما ســــــــيتيح للمســــــــتخدم االســــــــتمتاع 
بتجربة تقنية الجيل الخامس األبرز في 
ن تشــــــــغيل العديد من 

ّ
مك

ُ
املجال، فهي ت

تطبيقــــــــات 5G في املنازل الذكية وخالل 
السفر واللعب. 

ويأتي 
Su-  للهاتــــــــف مــــــــزودًا بكاميــــــــرا ثالثيــــــــة
 Sony كاميــــــــرا  تضــــــــم   perSensing
IMX600 الرئيسة بدقة 40 ميغابكسل 
الزاويــــــــة الواســــــــعة للغاية بدقة  وكاميرا 
12 ميغابكســــــــل، باإلضافة إلى عدســــــــة 
ســــــــينمائية وأخــــــــرى تليفوتــــــــو بدقة 8 

ميغابكسل.
وستوفر كاميرا Matrix  الفريدة صورًا 
ثابتــــــــة رائعة باإلضافة إلــــــــى أن الكاميرا 
ميغابكســــــــل   12 بدقــــــــة  الســــــــينمائية 
مــــــــزودة بمستشــــــــعر 16:9 مخصــــــــص 
للحصول على الصور ومقاطع الفيديو 

السينمائية بجودة عالية.

MagicBook 14/15
تضم سلسلة MagicBook  من هونر 
 HONOR MagicBook حاســــــــب 
 HONORاملحمــــــــول مقاس 14 بوصة و
MagicBook  مقاس 15 بوصة، وتعد 
هذه املــــــــرة األولى التي يتــــــــم فيها توفير 
منتجــــــــات من فئة الحواســــــــيب املحمولة 

من HONOR للجمهور العاملي. 
HONOR Magic-  ييتوفــــــــر حاســــــــب
 Space Gray املحمول بلوني Book 14

بتصميــــــــم  ويتميــــــــز   ،Mystic Silverو
صغيــــــــر ونحيف وخفيف الــــــــوزن، وهو 
مناســــــــب للشــــــــباب الذين يعملون أثناء 
التنقــــــــل، ويســــــــتمر بالعمــــــــل حتــــــــى 10 
ساعات بعد شحنه ملرة واحدة، ويمتلك 
شاحن من النوع C مع خاصية الشحن 

السريع بقوة 65 واط. 
ويتميز بشاشــــــــة العــــــــرض الكاملة التي 
تشــــــــكل نســــــــبة كبيرة مقارنة بالحجم 
الكلي للهيــــــــكل، ومعالج قوي ألداء فائق 
السرعة ورسوميات محّسنة، باإلضافة 
HON-  للــــــــى االتصال الذكي بني هواتف

OR الذكية وحواسيبها املحمولة.
وتشــــــــغل الخصوصيــــــــة حيــــــــزًا بأهمية 
التصميم واألداء في الحاســــــــب املحمول، 
 HONOR MagicBook فتأتي سلسلة
مزودة بكاميرا الويب التي تخرج لألعلى 
ويمكن تشــــــــغيلها بزر الكاميرا املوجود 

في لوحة املفاتيح. 
ويعــــــــّد ذلــــــــك خاصيــــــــة بــــــــارزة لحمايــــــــة 
خصوصيــــــــة املســــــــتخدم ضد الســــــــرقة 
واختــــــــالس النظر عن بعــــــــد، عالوة على 
ذلــــــــك، يمتلــــــــك الحاســــــــب زر التشــــــــغيل 
ببصمة اإلصبــــــــع الذي يتيــــــــح الوصول 
إلــــــــى ســــــــطح املكتــــــــب لتجربة  الفــــــــوري 
تســــــــجيل دخول أكثر أمانــــــــًا ومن دون 

عناء.

بطاريات ضخمة
ولتعرض مدى قوة البطاريات الضخمة 
ذات الطاقــــــــة الكبيــــــــرة التي تســــــــتمر ملدة 
10 ســــــــاعات بعد كل شــــــــحن، أنشــــــــأت 
هونــــــــر كابل لشــــــــحن دراجــــــــة كهربائية 
 HONOR باستخدام خمس حواسيب

 .MagicBook 14
وتم نقــــــــل 180 واط تقريبًا من الكهرباء 
خالل ســــــــاعة مــــــــن تلك الحواســــــــيب إلى 
الدراجة لتتيح لها القيادة ملســــــــافة 5 كم، 
 MagicBook  14 وســــــــيكون حاســــــــبا
و15 بوصــــــــة ســــــــعة (256 غيجابايــــــــت) 
متوفرين في األسواق اعتبارًا من نهاية 

شهر آذار الحالي. 

MagicWatch 2
 EasyFit أطلقت هونر سلســــــــلة أحزمة
HON-  ململصنوعــــــــة حصريــــــــًا لســــــــاعة
وســــــــتكون   ،OR MagicWatch 2
متوفرة بمقاســــــــني 46 ملم و42 ملم، 
مــــــــع ثمانيــــــــة ألــــــــوان ومــــــــواد جديدة 
لألحزمة املختلفة بمــــــــا فيها مادة 
fluoroelastomer (مادة مضادة 
للبيئة)  وصديقــــــــة  للحساســــــــية 
والجلود اإليطالية عالية الجودة.

ســــــــيتمكن املســــــــتخدمون مــــــــن 
حســــــــب  الســــــــاعة  تخصيــــــــص 
األنشطة املختلفة لكل مناسبة، 
fluoroelasto-  تتتوفر أحزمــــــــة
 Daylight بســــــــتة ألوان هي mer
 Reef وOlive Green و Yellow
Blueو Sky Blueو Lilac Purpleو 
Camellia Pink، باإلضافة إلى لونني 
 Wonderland همــــــــا  الجلدية  لألحزمة 
Green وWizard Purple، وســــــــتتوفر 
أحزمة سلســــــــلة EasyFit حــــــــول العالم 

اعتبارًا من شهر نيسان.
وســــــــيتمكن عشــــــــاق اللياقة مــــــــع متتبع 
SpO2 املحّســــــــن من مراقبة مســــــــتوى 
تشــــــــبع األكســــــــجني فــــــــي الــــــــدم أثنــــــــاء 
Magic-  للتماريــــــــن، ســــــــيتم تحديــــــــث
Watch 2 بمتتبــــــــع SpO2 من خالل 

التحديــــــــث الهوائــــــــي OTA في 
نهاية آذار الحالي 2020.

Magic Earbuds
HON-  ططلقت هونر ســــــــماعات

 OR Magic Earbuds
لعشــــــــاق  املثالية  الالســــــــلكية 
اللياقة البدنيــــــــة، والتي تجمع 

بــــــــني تقنيــــــــة إلغــــــــاء الضجيج 
املتطــــــــورة والتصميــــــــم املريح الذي 

يتيح التمرين براحة تامة. 
وتضمــــــــن الســــــــماعات بفضل 
امليكروفونــــــــات الثالثــــــــة توفير 
تجربــــــــة هادئــــــــة وخاليــــــــة مــــــــن 

الضجيج وتوفر تجربة اتصال 
مثالية، كمــــــــا أنها مزودة بوحدة 
10 ملم توفــــــــر اإليقاعات املثالية 

لعشاق املوسيقى. 
 Pearl White كما أنها متوفرة بلون
وســــــــتصبح   ،Robin Egg Blueو
متوفرة حول العالم ابتداًء من شــــــــهر 

نيسان 2020.

أوضــــــــح الرئيس التنفيــــــــذي الجديد 
لشــــــــركة إتش تي ســــــــي HTC منذ 
شــــــــهر أيلــــــــول 2019، (إيف مايتر) 
Yves Maitre، فــــــــي مقابلــــــــة مــــــــع 
United News Net- (ننصــــــــة 
work) أن الشركة التايوانية تخطط 
إلطالق هاتف داعم لشبكات الجيل 
الخامس 5G هــــــــذا العام، وقال: "إن 
هناك العديد من فرص التطور في 
 
ً
ســــــــوق تايوان هذا العــــــــام، وخاصة
."5G في تطبيقات الجيل الخامس

الجديد  التنفيذي  الرئيس  وأضاف 
لشــــــــركة إتش تي ســــــــي "هذا العام 
ســــــــيكون عاًمــــــــا لتطويــــــــر محتوى 
مرئي افتراضي مدفوًعا بتطبيقات 
 HTC الجيــــــــل الخامــــــــس، وتنــــــــوي
االســــــــتثمار بشكل أكبر خالل هذا 
العام من أجــــــــل إطالق أول هواتفها 
الخامس  الجيل  لشــــــــبكات  الداعمة 
إلى جانب االستثمار في تطبيقات 

الرؤية االفتراضية".
ولــــــــم تتطرق املقابلة إلــــــــى مزيٍد من 
التفاصيل بشــــــــأن أول هاتف داعم 
لشــــــــبكات 5G مــــــــن إتش تي ســــــــي 
والوقت املتوقــــــــع لإلعالن عنه، لكن 
 (United News Network)
ذكرت أنه من املتوقع أن يكون لدى 
الشركة التايوانية تعاون مع شركة 

كوالكوم.
يذكر أن شركة إتش تي سي كانت 
فــــــــي وقت مــــــــا أكبر بائــــــــع للهواتف 
الذكيــــــــة بنظام أندرويد فــــــــي العالم، 
ولديها عدد من اإلنجازات الكبيرة 
املرتبطة باسمها، بما في ذلك أنها 
ــــــــا يعمل بنظام 

ً
أول مــــــــن أطلق هاتف

 ،HTC Dream أندرويــــــــد يســــــــمى
الســــــــنوات  فــــــــي  لكنهــــــــا تراجعــــــــت 
األخيــــــــرة، وانخفضــــــــت إيراداتهــــــــا 
بشكل مستمر خالل عامي 2016 

و2017.
وحصلــــــــت غوغــــــــل على جــــــــزٍء من 
قسم إتش تي سي للهواتف الذكية 
فــــــــي صفقة بقيمة 1.1 مليار دوالر 
فــــــــي العام 2017، وتخلت الشــــــــركة 
عــــــــن ســــــــوق الهواتف الهنــــــــدي في 
شــــــــهر تموز من العام 2018، وكان 
آخر هاتف رائد أطلقته في شــــــــهر 
 HTC U12 Plus أيــــــــار 2018 هــــــــو
مــــــــن   Snapdragon 845 بمعالــــــــج 

كوالكوم.
وتوقفت الشركة التايوانية عن بيع 
الهواتف في اململكة املتحدة بسبب 
نزاع علــــــــى براءة اختــــــــراع، وأغلقت 
مجتمع HTC Elevate في شــــــــهر 
ا ملعظم 

ً
كانــــــــون األول 2019، ووفق

املراقبــــــــني، لم يعد تركيــــــــز إتش تي 
سي منصًبا على ســــــــوق الهواتف 
الذكية، وذلك بالنظر إلى أنها تعطي 
األولويــــــــة اآلن ملشــــــــاريع أخرى مثل 

الواقع االفتراضي.
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حـــدث ذلـــك قــبــل نــحــو قـــرن مــن الــزمــن، 
ــــحــــني، تـــــوارثـــــت املـــنـــديـــل  ومــــنــــذ ذلـــــك ال
ثــالثــة أجــيــال، فقد كــان واحـــدا مــن بني 
بــضــع مــئــات مــن األشــيــاء الــتــي جلبها 
مــعــهــم أفـــــراد الــشــتــات مـــن األرمـــــن الــى 
ـــى مـــا كــــان، حتى  الـــيـــونـــان، لــيــضــاف ال
السجالت  على  مقتصرا  قــريــب،  وقــت 
تحت  عاشوا  الذين  لألرمن  التأريخية 
ــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة قــبــل  ظــــل االمــــبــــراطــــوري
وأثناء اإلبــادة، التي وقعت أحداثها بني 
األعــوام 1915 و1923، وأدت الى مقتل 
مــا ال يقل عــن مليون ونــصــف مليون 
أرمني وشتت الكثير الى مواطن بديلة 
مــخــتــارة  حــول الــعــالــم، بـــدءا مــن لبنان 
الى سوريا وفرنسا والواليات املتحدة. 
لــكــن تــركــيــا تـــقـــول ان أعـــــداد الــوفــيــات 
كانت أقل بكثير، واصفة أحداث العنف 
 الــتــي وقــعــت بــالــحــرب األهــلــيــة، وليست

إبادة!

هوشاماديان
كأقلية عرقية مسيحية، عايش األرمن 
املسلمني  العثمانية،  األمبراطورية  إبان 
ـــــــراك واألكـــــــــراد، لــكــنــهــم تـــمـــركـــزوا،  األت
اليوم  تقع  مناطق  في  رئيس،  وبشكل 
بالرغم  أرمينيا.  وغربي  تركيا  شرقي 
من أن العديد من السجالت واألحــداث 
االمبراطورية  أحـــداث  توثق  التأريخية 
القليلة  القلة  أن  إال  الــقــرن،  نهاية  حتى 
فــقــط تـــم ســـردهـــا عــلــى لــســان األرمــــن 
او مـــن خــــالل رؤيــتــهــم لـــهـــا. بــالــنــســبــة 
ــــزوجــــني فـــــاهـــــي تــــاشــــجــــيــــان وإلـــــك  ــــل ل
الباحثني فــي االمــبــراطــوريــة  هــارتــمــان، 
العثمانية ومقرهم برلني، فإن تلك تعد 

مشكلة.
يقول تاشجيان: "أن املصادر األرمنية 
موجودة بالطبع وهي غنية جدا"، لكنها 
على خالف املواد الرسمية والتاريخية، 
فــــــــان قــــصــــص الــــكــــثــــيــــر مــــــن األرمــــــــن 
االمبراطورية  ظــل  عــاشــوا تحت  الــذيــن 
العثمانية، إما تعرضت للتدمير وسط 
فوضى الترحيل أو املذابح التي حدثت، 
بــصــورة صحيحة،  تدوينها  يتم  لــم  أو 
فــي املــقــام األول. ومــا تبقى، فــال يعدو 
تأريخية غير مقصودة  كونه عالمات 
ــــــات دّونــهــا  مـــرت عــبــر االجـــيـــال، ورواي
ســـكـــان الــــقــــرى املـــحـــلـــيـــون، أو صــــورا 
أرسلت الى أفراد األسر في الخارج، أو 
مطرزات على مالبس، وربما حفنة من 

تراب ضمها منديل. 
عن املشروع الذي بدأ في العام 2010، 
يقول تاشجيان، "كنا نهدف ملنح قيمة 
لــتــلــك املــــصــــادر"، بــعــد عمليات  أخــــرى 
األرشيفية  واملـــواد  املكتبات  بــني  بحث 
األرمنية، عثر  باللغة  ملصادر محدودة 
تاشيجان وهارتمان على مجموعة من 
املواد ملا كان يطلق عليه "هوشاماديان"، 
وهــــو مــجــمــوعــة مـــن املــــذكــــرات املـــدونـــة 
بــخــط الـــيـــد ومـــنـــشـــورة ذاتـــيـــا تــصــف، 
بالتفصيل،  وأخـــرى  ببساطة،  أحــيــانــا 
القرى وأرض األجــداد، إذ أجبر األرمن 

على الفرار منها. 
وقد بدأ الزوجان، في العام 2011، نشر 
الــوثــائــق بموقعهم  املــعــلــومــات عــن تلك 
الــخــاص عــلــى شــبــكــة االنــتــرنــت والـــذي 
أطلقا عليه اســم  "هوشاماديان". ومع 
إطالق املوقع، بدؤوا بتسلم العديد من 
مختلف  من  االكتروني  البريد  رسائل 
أنــحــاء الــعــالــم، مــرســلــة مــن قــبــل أحــفــاد 
أرمــــن، يــعــرضــون فيها املــشــاركــة بما 
يــحــتــفــظــون بــــه مــــن ســــجــــالت. أصــــاب 
تاشيجيان وهارتمان، اللذين يمتلكان 
إرثا أرمينيا، الدهشة من حجم التدفق 
إلعادة  اضطرهم  ما  للمصادر،  الهائل 

توجيه تركيزهم من األرشيف الرسمي 
الــى مــوروثــات الشتات األرمــنــي. يقول 
الكنوز  مــن  الكثير  "هــنــاك  تاشيجيان: 

داخل منازل األسر، وخزائنها". 

موروثات وذكريات
والتأريخ  املـــواد  هــذه  كــل  توثيق  بهدف 
املدون الذي حصلوا عليه، بدأ الزوجان، 
بــمــعــيــة فــريــق صــغــيــر مـــن املــشــاركــني 
عمل  ورش  بتنظيم  األســاســيــني،  غير 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إذ يــمــكــن 
لــألشــخــاص جــلــب مـــوروثـــات أســرهــم 
ــــوثــــائــــق لـــتـــضـــاف الــــــى املـــجـــمـــوعـــة.  وال
عقدت العديد من الورش في اسطنبول 
وبــــيــــروت وبــــاريــــس ولــــــوس انــجــلــيــس 
وغــلــيــنــدال، وجــمــيــع وجـــهـــات الــشــتــات 
األرمـــنـــي، وبــتــمــويــل مـــن قــبــل مانحني 
ومؤسسات محلية، كل حسب زاويته 
الــفــريــدة والــخــاصــة فــي مــا يخص هذا 

التأريخ. 
عــــقــــدت آخـــــر ورشـــــــة عـــمـــل فــــي أثــيــنــا 
حيث تعيش أقلية صغيرة من األرمن 
بــصــفــة  مــنــهــم  اآلالف  الـــتـــي وصـــلـــهـــا 
القرن  أوائــل عشرينيات  الجئني خالل 
الجنوب  الــى  املاضي. على مبعدة ميل 
مــن أكــروبــولــيــس، وفـــي احــــدى الــغــرف 
الخلفية ملدرسة ابتدائية تتناوب الدوام 
اليه  يتقاطر  أرميني،  ثقافي  مركز  مع 
الــعــشــرات مـــن األرمــــــن، غــالــبــيــتــهــم في 
العمر،  من  والستينيات  الخمسينيات 
بصور  مليئة  تــســوق  أكــيــاس  حاملني 

وكتب ملفوفة بعناية فائقة، الى جانب 
منسوجات وقطع من الحلي. 

مــتــحــدثــا بـــصـــوتـــه الــجــهــيــر األرمـــنـــيـــة 
يلتقي تاشجيان كل شخص  بطالقة، 
يأتي الى املركز يسألهم فيه عن تأريخ 
أسرهم وما يحتفظون به من موروثات 
وعـــن الــذكــريــات الــتــي عــاشــوا فيها أو 
مــروا بها عــن الــقــرى واملـــدن التي فرت 
منها األسر. وقد جلبت السيدة فيكي 
خــاتــشــودوريــان مــعــهــا، أوانــــي فضية 

جلبتها  قد  كانت  منسوجة،  وسجادة 
جدتها معها من القسطنطينة (تعرف 
اليوم باسطنبول) الى جزيرة كيفالونيا 
اليونانية، الى جانب أشياء اخرى كانت 
مــــن ضـــمـــن مــتــطــلــبــات مـــهـــر جــدتــهــا، 
"كــــانــــت مـــحـــظـــوظـــة، حــظــيــت بــفــرصــة 
للنجاة بحياتها" تقول خاتشودوريان. 

مذكرات من املنفى
تجلس على مقربة منهم على األرض، 
ـــغـــة األرمــــنــــيــــة أرشـــــالـــــوس  ـــل مـــعـــلـــمـــة ال
تقلب صفحات  وهي  سابريتشجيان، 
مــــــصــــــورة لــــدفــــتــــر مـــــالحـــــظـــــات، كــــان 
عـــبـــارة عــــن  الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــجــدهــا، 
ـــعـــام 1986 عــنــدمــا كــان  ال دونـــهـــا فـــي 
ــثــمــانــني مـــن عـــمـــره، وبــــدأهــــا من  فـــي ال
الــتــي عـــاش فيها فــي املنفى  الــســنــوات 
مـــع انـــــدالع االبــــــادة الــجــمــاعــيــة وفــقــدان 
لها.  كنتيجة  أســرتــه  أفـــراد  مــن  الكثير 
تمكنه  كيفية  الــجــد  مــذكــرات  تضمنت 
ــــدتــــه، عــلــى نحو  ــــّم شــمــلــه مـــع وال مـــن ل
غــيــر مـــتـــوقـــع،  لــيــصــبــحــا الجـــئـــني في 
اليونان، يتنقالن خاللها من مستوطنة 
أرمــن آخرين  الــى أخــرى برفقة  مؤقتة 
مقارنة  سابريتشجيان  تعقد  فــاريــن. 
الحكومة  بــهــا  تتعامل  الــتــي  بالطريقة 
الــيــونــانــيــة مــع الــتــدفــق األخــيــر لالجئني 
بينها سوريا  من  البلدان  مختلف   من 

وأفغانستان. 
عندما  ــيــوم  "ال سابريتشجيان:  تــقــول 
أشــاهــد مــا يــحــدث مــع الــالجــئــني، أقــف 
عند أمور ينفطر لها قلبي، ألنها تشبه 
كثيرا ما حدث مع جدي"، وهي قصة لم 
يسبق لجدها أن رواهــا ألحفاده حتى 
املـــذكـــرات،  هـــذه  ضــمــن  كتابتها  لحظة 
ونعيش  نكبر  أن  يريد  "كــان  مضيفة، 
لنا ان نتحمل  يــريــد  لــم يكن  بــســعــادة، 
كل هذه األعباء، لكنه عندما دخل سن 

الثمانني، قرر ان يشاركنا إياه".
فيما بعد، عرضت سيلفا آفيديسيان، 
مــــطــــرزة نـــاعـــمـــة بـــلـــون أبــــيــــض، طــالــبــة 

ــفــك رمـــــوز الــــحــــروف الــتــي  املـــســـاعـــدة ل
إذ فرت  الـــزوايـــا،  طــرزتــهــا جدتها عند 
مــن مــعــســكــرات االعــتــقــال وهـــي بعمر 
املـــحـــتـــضـــرة  والـــــدتـــــهـــــا  مـــــع  18 ســــنــــة 
لدفنها  اضطرها  مــا  عاصفة،  بــأجــواء 
ـــعـــاريـــتـــني. وتـــقـــرأ  لـــوحـــدهـــا بــيــديــهــا ال
الـــحـــروف املـــطـــرزة عـــبـــارة، كــمــا أوضــح 
الصحة  يمنحك  ــلــه  "ال املــتــرجــمــني  احـــد 
والعافية". ومع نهاية اليوم، تكاد مفكرة  
وتــاريــخ  بالقصص  تمتلئ  تــاشــجــيــان 
األســـــر، واملـــئـــات مـــن املـــــواد الــتــي تمت 

مشاركتها وتصويرها. 

تأريخ عثماني
حــمــل االشـــخـــاص، مــمــن أرغـــمـــوا على 
الــنــفــي أو الـــفـــرار عــلــى مــنت قــــوارب الــى 
أمــاكــن أخــــرى كــالــيــونــان، عــلــى سبيل 
املـــــثـــــال، الـــقـــلـــيـــل فـــقـــط مـــــن األشـــــيـــــاء، 
لــتــصــبــح الــحــاجــيــات الــتــي تــمــكــنــوا من 
يتفاخرون  آثــارا  الزمن،  بمرور  نقلها، 

باقتنائها، مثل قرط يعود لجدة إحدى 
السيدات كانت تمسك به وهي تفر من 
تتلوها  وكتاب صلوات  يحترق،  منزل 
إحــدى العائالت كل ليلة، وأحــد العقود 
العمر  املوكلة لطفل يبلغ السادسة من 
أمــل أن تعيد،  كــان يفر من أنقرة على 
يوما ما، الحكومة التركية أرض عائلته. 
"ربما تمثل هذه املواد آخر اتصال لهذه 

األسر بهويتها". 
الــذيــن فــروا  أمــا بالنسبة لآلخرين مــن 
قــبــيــل األبــــــادة، وبــشــكــل خــــاص، أولــئــك 
الذين فروا الى الواليات املتحدة بصفة 
ماساتشوستس  في  مهاجرين  عمال 
وميشيغان أو مزارع وادي كاليفورنيا، 
فان خيوط التأريخ لديهم أكثر سماكة، 
فالرسائل والصور كانت تتدفق عليهم 
ذهــابــا وايـــابـــا بــني أفــــراد الــعــائــلــة، وفــي 
بعض األحيان، ربما تكون هذه األخبار 
الــواردة من القرية األم الى أحدهم، هي 
الـــتـــوثـــيـــق األخــــيــــر ملــــكــــان وأشــــخــــاص 

مسحوا من على وجه الخريطة. 
وفقا لتقديرات تاشجيان، فإن مشروع" 
هوشاماديان" نجح بجمع أكثر من 30 
الــف صـــورة مــن عــمــوم أرض الشتات، 
الى جانب مجموعة متنوعة من الوثائق 
التي تبني الحياة اليومية ، فقد شملت 
وصـــفـــات الــطــعــام ووجـــــــداول املــــدارس 
وتــراتــيــل مــوســيــقــيــة مــشــروحــة كــانــت 
الــكــنــائــس املسيحية  بــعــض  فـــي  تــرنــم 
املبعثرة  التحف  وقــد أصبحت  األولـــى. 
تــلــك، نــوعــا جـــديـــدا مـــن أرشـــفـــة تــأريــخ 
مـــهـــمـــل، فـــالـــى جـــانـــب نـــشـــر مــخــتــلــف 
ملجموعات  تعود  والصور  املخطوطات 
أســـريـــة، اســتــخــدم بــعــض االكــاديــمــيــني 
عن  بحوثهم  لنشر  االلكتروني  املوقع 

حياة ماقبل االبادة.  
تــشــيــر هــــارتــــمــــان، الـــعـــضـــو املـــؤســـس 
املـــشـــارك لــلــمــشــروع واالســـتـــاذ الــبــديــل 
هامبورغ،  بجامعة  التركية  للدراسات 
بــأنــه على مــدى قـــرون، كــان ينظر الى 
الــتــأريــخ الــعــثــمــانــي، بــبــســاطــة، عــلــى انــه 
تــأريــخ تــركــي، مـــاٍح لــلــشــعــوب األخـــرى 
ـــشـــيء بــدأ  ــــصــــورة: "لـــكـــن هــــذا ال مـــن ال
"الـــيـــوم، هناك  مــضــيــفــة:  بــبــطء"  يتغير 
اهــتــمــام بـــاالطـــالع عــلــى االمــبــراطــوريــة 
الوقت  في  لكن،  بجموعها".  العثمانية 
ذاته، ومع تقادم سن  افراد تلك األسر، 
بـــدأت الــصــالت بتأريخ مــا قبل االبـــادة 
بــالــتــالشــي "فــالــكــثــيــر مــن األشـــيـــاء قد 

اختفت بالفعل" بحسب تاشجيان.
يــقــول األب فــيــكــني جـــوالكـــيـــان، راعـــي 
باليونان،  األرمنية  األنجيلية  الكنيسة 
أن هناك مخاطر من أن االجيال الشابة 
الجزء  هــذا  بــــإدارك  اهتمامها  ستفقد 
أن  مــن  قلقه  عــن  تأريخهم، معبرا  مــن 
الــذي تالها،  والنضال  اإلبـــادة  قصص 
قد تخطت قصص األرمن وأن األجيال 
باملستقبل  اهــتــمــامــا  الــشــابــة ســتــبــدي 
أكـــثـــر مـــمـــا قــــد يـــبـــدو مـــاضـــيـــا أســــود 

بالكامل. 

*صحيفة لوس أنجليس تايمز

ملصق جداري في يريفان بأرمينيا يعرض صور األرمن الناجني من إبادة االمبراطورية العثمانية

عقود ملكية من بني وثائق إرث األسرصندوق يضم آثارا انقذت من أحدى الكنائس أثناء اإلبادة الجماعية
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لْن يستقيَم للكرة العراقية وضٌع ، ولن يقّر لبنيتها التنظيمية قرار 
، ما لم يكن النظام الداخلي التحاد الكرة هدفا لكل مشروع للتعديل 

أو التحوير أو اإلصالح!
ـــذي ُيــكــّرس الهيمنة واالســتــحــواذ والــســيــطــرة على  هـــذا الــنــظــام ال
مقدرات االتحاد وبالتالي كل مفاصل العمل ، هو الذي يكمن وراء 
للنظام  الظاهر  الشكل   .. اللعبة  تعيشه  الــذي  العجيب  الترّدي  هذا 
يوحي بتحقيق أكبر قدر من العدالة في االختيار ، وفي االنتخاب ، 
وفي العمل ، لكن املضمون – ملن يقرأ كثيرا من املواد قراءة متأنية 
– ال يحمل أية بادرة للتغيير بمرور الوقت ، وهو بهذا املعنى ليس 
قلة  لــدى  الهيمنة  لتكريس  إال  األوراق ال تسعى  ســوى حزمة من 

محدودة ، بينما ال ينوب القواعد األساسية للعبة غير التهميش!
حني كانت اللمسات األخيرة توضع على هذا النظام قبل سنوات 
، اطلعت على املسّودة التي تّم العبث فيها الحقا لدى إرسالها إلى 
املستقيل  االتــحــاد  لرئيس  وقــلــت   ، الفيفا 
عــبــد الــخــالــق مــســعــود إن هـــذا الــنــظــام لن 
يكون طّي الكتمان كل الوقت ، وإذا كانت 
الهيئة العامة غافلة عّما يحتويه من مواد 
تكّرس هيمنة القلة وتستبعد أية مشاركة 
 ، اللعبة  أهــل  مــن  األوســـع  للقطاع  حقيقية 
.. وكــان رأيي  لم أجــد ردا وافيا أو شافيا 
الكفاءات  من  الكثير  هنالك  أن  النهاية  في 
الـــكـــرويـــة ســتــكــتــشــف فـــي يــــوم قــريــب كل 
مــواطــن الــخــلــل فــي هـــذا الــنــظــام ، وهـــذا ما 
حــصــل فــي خــاتــمــة املــطــاف ، لنقف الــيــوم 
نتمناه منصفا  كــروي  تغيير  أعتاب  على 

ويلّبي الطموح..
أما إذا ذهبت إلى أكثر املواد أو الفقرات التي 
 ، فبينها   ، عندنا  الكروية  بالكفاءات  تهزأ 
وفــي صــدارتــهــا مــا يتعلق باللجان العاملة فــي االتــحــاد ، وهــي – 
أو  إداري  كــل صعيد  نــشــاط على  لكل  والــدافــع  املــحــرك  بالطبع – 
تدريبي أو تحكيمي أو تنظيمي .. ففي النظام املثير للجدل والعجب 
ولكل  األنشطة  االتــحــاد على كل  إدارة  هــذا هيمنة مطلقة ملجلس 
اللجان ، بحكم أن رئيس ونائب رئيس كل لجنة ال بّد أن يكون من 
الذين  ، وال يبقى لألعضاء اآلخرين  نسيج مجلس إدارة االتحاد 
يتم إشراكهم في العمل ، غير نصيب االستماع واملوافقة على ما 

يقوله الرئيس ونائب الرئيس في كل مرة!
طبقا لهذه الرؤية التي تتيح لالتحاد التحكم الكامل بكل توجه أو 
عمل أو قرار ، ال نجد حضورا فعليا للكثير من الطاقات اُملعطلة 
داخـــل الــلــجــان ومعها أعـــداد مضاعفة مــن الــكــفــاءات الــتــي لــم تنل 

حظها من العمل أصال وبقيت أسيرة االبتعاد أو اإلبعاد!
العبث  ، جــزء من  تقديري  ، في  الرئيس)  ونائب  (الرئيس  جزئية 
.. ولكي يثبت االتحاد املقبل أنه جاء  اللعبة  التنظيمي الذي عانته 
للتغيير بقصد اإلنصاف ، فإن عليه العمل انطالقا من هذه الجزئية 

، ليمنحنا – عندها – شعورا باألمل في التغيير!
ولكي يثبت االتحاد املقبل أنه جاء للتغيير بقصد اإلنصاف ، فإن 
عليه العمل انطالقا من هذه الجزئية ، ليمنحنا – عندها – شعورا 

باألمل في التغيير!
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 خــمــســَة اوســمــة ذهــبــيــة وواحـــــدا فضيا 
ُ

احــــرَز الـــعـــراق
باختتام منافسات بطولة غرب اسيا لرفع االثقال التي 
احتضنتها مدينة دبي االماراتية بمشاركة 222 العب 
والعبة يمثلون دول البحرين والكويت واألردن وسلطنة 
وفلسطني  وســوريــا  والسعودية  واليمن  وايـــران  ُعــمــان 
ولبنان واوزبكستان وتركمانستان والعراق فضال عن 
االمارات البلد املضيف التي تعد مؤهلة الوملبياد طوكيو 

.2020

ونال الرباع صفاء راشد امليدالية  ذهبية وزن 81 كغم 
الـــربـــاع 145كـــغـــم خطفا و185 كــغــم نتر  حــيــث ســجــل 
احـــرز سلوان  بينما  330كــغــم  قـــدره  مجموعا  محققا 
الوسام الذهبي لوزن 109كغم بعد ان خطف 160كغم 
ونتر 211كغم ليحقق مجموع371كغم، وتمكنت الرباعة 
هديل سالم نعمة من احــراز ثالثة اوسمة ذهبية االول 
في فعالية الرفع 82 كغم والثاني في فعالية النتر 101 
باملجموعة 183 كغم، واستطاع زميلهم  والثالث  كغم  
الـــربـــاع احــمــد فــــاروق الــحــصــول عــلــى الـــوســـام الفضي 
مسجال 137كــغــم خطفا و 170كــغــم نتر ليجمع 307 

للرباعني  الخامسة  التاهيلية  البطوله  هــذه  وتعد  كغم. 
بينما تتبقى بطولة واحدة الستكمال التنقيط واختيار 
اصــحــاب املــراكــز االولـــى لحصد بــطــاقــات الــتــواجــد في 
االوملــبــيــاد. وأبـــدى صــفــاء راشـــد ســعــادتــه الكبيرة بما 
وله شخصًيا،  وملدربيه  املشاركة  وللبعثة  لبلده  حققه 
ال ســيــمــا أن املــنــافــســة كــانــت صــعــبــة نتيجة مــشــاركــة 
ابطال لهم مكانتهم في القارة االسيوية مؤكدا انه تفوق 
في  املنافسني  أمـــام  وعزيمته  الكبير  إصـــراره  بفضل 
وزنه 81 كغم الذي يعد من االوزان التي شهدت منافسة 

قوية في البطولة.

أكَد معنيان بالشأن الكروي أهميَة إتباع 
مــعــايــيــر الــســالمــة واالمــــــان فـــي دوريــنــا 
ومـــنـــع اخــــتــــالط الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
مـــن خــــالل تـــواجـــدهـــا وحـــضـــورهـــا في 
املــــدرجــــات لــتــشــجــيــع أنــديــتــهــا تــمــاشــيــا 
مــع قــرار وزارة الشباب والــريــاضــة بناء 
عــلــى تـــوصـــيـــات خــلــيــة االزمــــــة ملــواجــهــة 
فــايــروس كــورونــا  انتشار مــرض  خطر 
الغاضرية  نــادي  املستجد. وقــال مــدرب 
السالمة  معايير  أن  عــلــي  محمد  ميثم 
والحفاظ على الصحة العامة أهم من كل 
الضروري استمرار  لذا أجد من  اعتبار 
ــــو مــؤقــتــا بـــدون  مــنــافــســات الـــــــدوري ول
املــنــافــســات حاليا  إيـــقـــاف  جــمــهــور الن 
الــذي  الـــدوري  أو تاجيل  قــد يدفع بالغاء 
انطلق بقدرة قادر وأضاف إذا كان البد 
مـــن حــضــور الــجــمــهــور فــعــلــى األقــــل أن 
تستمر املنافسات لفترة على هذا الحال 
لضمان  لفترة  بعدها  املباريات  وإيقاف 
تكملة الدوري بعد زوال املشكالت العامة 
التي تحيط بالبلد مشيرا الى أن إيقاف 

الدوري خطوة ليست باالتجاه الصحيح 
ومن االفضل استمرار املنافسة لدورين 
أو ثــالثــة عــلــى األقـــل وانــتــظــار اســتــقــرار 
األزمــة الصحية رغم أن الجميع يعلم أن 
الـــدوري بــدون  ال قيمة الجـــراء مباريات 
حــضــور الــجــمــاهــيــر الــتــي تــعــد األســـاس 
فـــي نــشــر املــتــعــة وزيــــــادة الــتــنــافــس بني 
نكهة  املباريات  وتعطي  املتبارية  االندية 
مــمــيــزة عــلــى الــرغــم مــن بــعــض االشــيــاء 
غــيــر املــحــبــبــة الــتــي تــحــدث فــي مالعبنا 
بسبب خــروج البعض عــن املــألــوف لكن 
االعتبار  بنظر  آخذين  أحكام  للضرورة 
أن أغلب دوريات العالم ربما ستلجأ الى 
ــــدوري بـــدون جمهور  إقــامــة مــبــاريــات ال
أيـــضـــا . فــيــمــا أوضــــــح املـــــــدرب صــبــاح 
مــســابــقــة  أو  لــعــبــة  أي  أن  الــحــســن  عــبــد 
وتصبح  حالوتها  تفقد  جمهور  بـــدون 
اللعبة  هــذه  إذا كانت  بــدون طعم فكيف 
كــــرة الـــقـــدم فــــإن جــمــالــيــة املـــبـــاريـــات هو 
جــمــهــورهــا وتـــواجـــدهـــم ضـــــروري جــدا 
لكن االزمــة الصحية التي ضربت العالم 

بتفشي فايروس كورونا 
تــحــتــم عــلــيــنــا أخــــذ تـــحـــوطـــات الــســالمــة 

واالمــان تماشيا مع الظرف التي يمر به 
الجماهير  على  وحفاظا  والــعــراق  العالم 
املتواجدة على املدرجات مؤكدا نحن مع 
دون  الـــدوري من  مباريات  إقامة  خطوة 
جمهور حفاظا على السالمة العامة إذا 
وينتقل  املــرض خطير  هــذا  أن  ماعلمنا 
من خالل تواجد الجماهير واالزدحامات 
لــذلــك ارتــــأت لــجــنــة املــســابــقــات وحــفــاظــا 
عـــلـــى عــــــدم تـــفـــشـــي املـــــــرض أن تـــكـــون 
بــدون جمهور وأشــار  الـــدوري  مباريات 
املوسم  هــذا  دوري  ان  الــى  الحسن  عبد 
تعرض لكثير من التأجيالت والتوقفات 
وآخرها تغيير اآللية بالكامل بعد توقف 
ملدة أربعة أشهر وعانت كل اإلدارات من 
انسحبت من  أندية  وهناك  التأخير  هذا 
مؤكدا  املــاديــة  الضائقة  بسبب  الــــدوري 
ليس هناك إستعداد للفرق املشاركة في 
تمديد أو تأجيل الدوري مرة أخرى فهذا 
لــإلدارات  انهاك واستنزاف  الى  سيؤدي 
من الناحية املادية وكذلك الالعبون الذين 
تنعدم  لديهم الرغبة واالندفاع والحماس 
الفني  املستوى  في  وهــذا سيؤثر سلبا 

لالعبني .

نــتــائــَج  تحقيق  الـــى  بــاملــالكــمــة  الــوطــنــي  منتخُبنا  يــتــطــلــُع 
جيدًة في التصفيات االسيوية التي ستنطلق غدا الثالثاء 
وتــســتــمــر حــتــى الـــحـــادي عــشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي في 
العاصمة األردنية عمان، بغية نيل بطاقات مؤهلة لدورة 

األلعاب األوملبية في طوكيو.
القارية  التصفيات  فــي  املــشــارك  منتخبنا  وفــد  ويــتــرأس 
ـــي التـــحـــاد املـــالكـــمـــة الـــدكـــتـــور ايـــــالف ربــيــع،  االمـــــني املـــال
الهاللي  الحلو ومحمد غالب  طــارق  املــدربــني  ويتألف من 
وسامي عزيز وزكي عبد علوان، إضافة إلى 6 مالكمني 
الــرضــا علي  هــم مرتضى رعــد (52 كــغــم)، وجعفر عبد 
الرضا وحيد (63 كغم)، وكرار  (57 كغم)، وحيدر عبد 
كــاظــم ســهــم (69 كـــغـــم)، و مــنــتــظــر تــحــســني ســهــر (75 
اللجنة  (91 كغم) ومنحت  طــارق محمد  كغم)، وسعدي 
األوملبية الدولية األردن حق تنظيم بطولة املالكمة املؤهلة 
لـــدورة األلــعــاب األوملــبــيــة طوكيو 2020 عــن قــارتــي آسيا 

وأوقيانوسيا، 
وجــــاء هـــذا الـــقـــرار بــعــد إلــغــاء اســتــضــافــة مــديــنــة ووهـــان 
في  تنطلق  أن  املــقــرر  مــن  كــان  الــتــي  للمسابقة  الصينية 
املــاضــي، بسبب  (3-14) من شهر شباط  ما بني  الفترة 

تطورات فايروس كورونا في املدينة الصينية. 

للمشاركة في  وفــدُه  للسكواش  املركزي  االتــحــاُد  سمى 
التي من املؤمل ان تقام  العمرية  للفئات  العربية  البطولة 

في مصر للفترة من 5 ولغاية 9 اذار املقبل.
اللعبة،  اتحاد  في  واملسابقات  الفنية  اللجنة  ذلــك  اعلنت 
وسيتألف الوفد من معني حمزة ناصر رئيسا والدكتور 
وحــيــدر قيصر حسن حكما  مــدربــا  علي عطية دخيل 
فــضــال عــن خمسة العــبــني  هــم كــل مــن محمد فــرمــان 
حسن لفئة 19 عاما وجعفر فرمان حسن لفئة الشباب 
وكــــرار عــلــي فــاضــل وبــســام عـــادل عــبــد لفئة الناشئني 

ووسام عادل لفئة االشبال. 
وتعول اللجنة من خالل هذه املشاركة على تحقيق نتائج 
ايجابية السيما ان الالعبني الذين سيمثلون العراق في 
هذا املحفل الدولي يعدون من افضل العناصر بالنسبة 
لفئاتهم، وتمت تسميتهم في ضوء النتائج التي حققوها 
خالل التصفيات التي اقامها اتحاد اللعبة خالل الفترة 

السابقة.
وكانت اللجنة الفنية واملسابقات قد ناقشت العديد من 
االنشطة واهمية تنظيم بطوالت محلية ترفع من جاهزية 
الالعبني، فضال عن دراسة بعض الدعوات التي وصلت 

الى االتحاد بشأن املشاركات الخارجية املقبلة.
املذكورون في معسكر  الالعبون  ان يدخل  املؤمل  ومن 
العربي من اجل  التجمع  املشاركة في هذا  داخلي قبيل 

الــوصــول الــى املــســتــوى املــطــلــوب الـــذي مــن املمكن لــه ان 
يجعلهم مؤهلني لتحقيق نتائج ايجابية.

13و15و17و19  لالعمار  ستقام  البطولة  ان  الــى  يشار 
عاما.
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اكد مدرُب اشــــــــبال نــــــــادي الصحــــــــة عبد الله 
شهاب أن دوري الفئات العمرية يعد املتنفس 
الوحيد للمواهب والطاقات الشابة من االعمار 
الصغيــــــــرة وتوقفه يعيــــــــق تقــــــــدم كرتنا الى 

مصاف الدول املتطورة في عالم املستديرة.
وقــــــــال شــــــــهاب فــــــــي حديــــــــث مــــــــع " الصباح 
الرياضــــــــي " : ان الخطوة االهــــــــم في االرتقاء 
بكرتنا الى مصــــــــاف الدول املتقدمة االهتمام 
بدوري الفئــــــــات العمرية الذي يضم نخبة من 
الطاقــــــــات الشــــــــابة واملواهب، مبينــــــــا ان الفرق 
تعاني من توقف املسابقة واصبحت تعتمد 
علــــــــى الالعب الجاهــــــــز بدال عن ابــــــــن النادي 
الذي يتدرج بصورة صحيحة من االشــــــــبال 
وصوال للخــــــــط االول، ويكتســــــــب خالل هذه 
الفتــــــــرة الخبــــــــرة وميزة حب الشــــــــعار ليكون 
جاهزا لتمثيل املنتخبات الوطنية مستقبال.

واشــــــــار الى ان توقــــــــف الــــــــدوري واهماله في 
الفتــــــــرة االخيرة اهم اســــــــباب تدهــــــــور نتائج 
كرتنــــــــا وعــــــــدم تطورها، مضيفــــــــا ان االندية 
التنشــــــــيطية  حاليــــــــا تعتمد علــــــــى البطوالت 
واملباريات الودية بدال عن املنافسة الرسمية.

وبخصوص مشــــــــواره التدريبــــــــي اوضح انه 
يشرف حاليا على اشبال الصحة الى جانب 
املدربني حســــــــني علي مصلح وعبــــــــد القادر 
حسني، ويتواجد ايضا ضمن الجهاز الفني 
في اكاديمية الالعب مصطفى بجاي، بعد ان 

عمل سابقا بصفة مساعد مع شباب البياع، 
منوها بان ابواب النــــــــادي مفتوحة للمواهب 
واالختبــــــــارات متواصلــــــــة بغيــــــــة اســــــــتقطاب 

افضل الالعبني.
وبشــــــــأن طموحــــــــه في عالــــــــم التدريــــــــب ذكر 
شــــــــهاب انه يطمــــــــح لتقديم اســــــــماء جديدة 

للســــــــاحة الكرويــــــــة املحليــــــــة، فضال عن 
ســــــــعيه ملحاربة ظاهــــــــرة التزوير، وابرز 
الالعبــــــــني الذين تخرجوا مــــــــن معطفه 
حســــــــني جبار نجم منتخب الشــــــــباب 

نــــــــزار (الطلبــــــــة) وعلي  ومحمــــــــد 
الجويــــــــة)،  (القــــــــوة  محســــــــن 
اضافة الى احمــــــــد رحيم الذي 
يلعب ضمن الــــــــدوري املمتاز، 
وزهراء عباس العبة املنتخب 

الشبابي النسوي.
ولفــــــــت الى انه يمتلك شــــــــهادة 

تدريبية اســــــــيوية فئة (c) ونال 
درجــــــــات تقييمية جيــــــــدة، بعد ان 

شــــــــارك في الــــــــدورة الــــــــى جانب نجوم 
كرتنــــــــا ســــــــابقا امثــــــــال ســــــــالم شــــــــاكر 
وحســــــــني عبــــــــد الواحــــــــد ونبيــــــــل عباس 

وحيدر صباح، باشــــــــراف الدكتور اســــــــعد 
الزم واملحاضر االسيوي احمد جمعة.

وســــــــبق للمدرب عبد الله شهاب ان احرز 
لقــــــــب دوري بغــــــــداد وبطولــــــــة الجمهورية 
العبــــــــا مع شــــــــباب القوة الجوية موســــــــم 

.(2018 – 2017)

قرر اتحاد كرة السلة وملقتضيات 
مباراتي  تقديم  التلفزيوني  النقل 
الـــدوري املمتاز   املــربــع الذهبي فــي 
الشعب  قاعة  اللتني تستضيفهما 
املــــغــــلــــقــــة مــــــن يـــــــوم الــــســــبــــت الــــى 
املقبل  الجمعة  يلتقي  اذ   ، الجمعة 
فريقا  مــســاء  الــخــامــســة  فـــي  اوال 
الشرطة وامليناء ، تعقبها مواجهة 
تــجــمــع الــنــفــط مـــع نــفــط الــجــنــوب ، 
الجمعة  االيــاب  مباراتا  وتستكمل 
املــوافــق الــــ 13 مــن الــشــهــر الحالي 
اذ يــلــعــب فـــي الــبــصــرة املــيــنــاء مع 
االوملبية  اللجنة  قاعة  في  الشرطة 
، بينما الطرف االخر نفط الجنوب 

سيلتقي في قاعته فريق النفط .
ويــلــتــقــي الــــفــــائــــزان مــــن مـــبـــاراتـــي 
املــربــع الــذهــبــي لـــدوري الــســلــة  في 
 ( اوف  البالي   ) مباريات  سلسلة 
السلسلة  الفائز من هذه  ليحصل 
الــدوري املمتاز للموسم  على لقب 

الحالي 2019 / 2020 .
على صعيد اخر تمكنت ناشئات 
ديــالــى  فــي  التخصصية  املــدرســة 
مــــن الــــفــــوز عـــلـــى نــظــيــراتــهــن مــن 
الـــــكـــــرخ العـــــمـــــار تـــحـــت 16 ســنــة 
بنتيجة 30 / 22 نقطة ، في املباراة 
الودية التي جرت بينهما في قاعة 

الشعب املغلقة .

املحرجة  واملــواقــف  الجميلة  املــواقــف  مــن  لنبدأ 
التي تعرض لها الكابنت سعيد قيس ؟

أجمل املواقف هي تلك اللحظات التي تأتي بعد 
أما   ، اللقب لبطولة مــا  أو إحـــراز  الــفــوز  تحقيق 
أحرج املواقف وبرغم كثرتها فأني ال استطيع 
اعتزالي  يــوم  املحرج في  املوقف  ذلــك  أنسى  ان 
وذهبت  البيت  فــي  اللعب  حـــذاء  نسيت  عندما 
ملــــبــــاراة االعــــتــــزال مـــن دونـــــه ، وكـــانـــت مـــبـــاراة 
اعتزالي أمام النجف على ملعب الشرطة ضمن 
منافسات الدوري وتمت االستعانة بأحد أحذية 

زمالئي بالفريق.
مــاهــي قــصــة الــرضــوانــيــة الــتــي ســمــعــنــا عنها 

الكثير؟
املقبور عدي صدام  أسسه  معتقل  الرضوانية 
حسني لزج الرياضيني والفنانني واملثقفني فيه 
عندما يــقــرر مــزاجــه ، لــذلــك فــان جــل الالعبني 
زاروا هذا املعتقل وأنا قضيت فيه شهرا كامال 
مــع الــالعــب محمود مجيد أذاقــونــا خــاللــه شر 
التعذيب ، بينما نال الكابنت حبيب جعفر حصة 

األسد من العقوبات فيه..
هذه  لتنالوا  ارتكبتموها  التي  الجريمة  هي  ما 

العقوبة ؟
في العام 1998 أثناء مشاركة نادي الشرطة في 
الــدور  الــكــؤوس اآلسيوية وضمن  بطولة كــاس 
ربع النهائي للبطولة التقى فريقنا مع كوبتداج 
التركمنستاني في عشق آباد وخسرنا املباراة  
بأربعة أهــداف نظيفة ، وبعد عــودة الفريق إلى 
بـــغـــداد تــعــرضــت أنــــا وزمــيــلــي مــحــمــود مجيد 
إلــى االعــتــقــال والتعذيب ملــدة شهر فــي معتقل 
الـــرضـــوانـــيـــة عــلــى غـــــرار الــســيــاســة الـــتـــي كــان 
يخفقون  الذين  الرياضيني  مع  املقبور  يتبعها 

في تحقيق النتائج التي ينتظرها.
 انت وحبيب جعفر لم تحظيا بما حصل عليه 

من أتى خلفكم ما السبب ؟
لـــم نــحــصــل عــلــى املـــيـــزات الــتــي حــصــل عليها 
انــنــا ال نعرف  عــاصــرونــا بسبب  البعض ممن 
الــتــمــلــق والـــريـــاء والـــتـــودد املــصــطــنــع كــمــا فعل 
أغلب العبي جيلنا ان لم اقل كل األجيال ، فأنا 
أو حتى  ثــنــاء  او  احــتــاج مكرمة  لله ال  والــحــمــد 
منصب ووجودي مع اسرتي هنا بالنرويج هو 

سر سعادتي وراحتي بعيدا عن معمعة النفاق 
، طاملا هناك أناس ال تقدر وال تحترم األسماء 
والنجوم ألنهم ببساطة ال يملكون تاريخا وال 
الذين  أولــئــك  أقصد  وهنا  الــقــدم  بكرة  يفقهون 

كانوا يملكون القرار..
أصــعــب قـــرار اتخذته ، وهــل صـــادف أن ندمت 

على قرار اتخذته على عجالة ؟
أصــعــب قـــرار اتــخــذتــه ريــاضــيــا هــو االعـــتـــزال ، 
ولدت  الــذي  بلدي  الــعــراق  وشخصيا مغادرتي 
فيه ولي فيه ذكريات جميلة مع أهلي وأصدقائي 
األعزاء ، علما اني لم أندم على أي قرار اتخذته 

بحياتي ..
ملاذا فضلت مغادرة العراق ؟

فضلت مغادرة العراق ألني ال استطيع نسيان 
التعذيب والــضــرب الــذي تعرضت لــه يــوم كنت 

العبا بسبب خسارتنا ملباراة .
لم تسعفك  الظروف  لكن  حلم حاولت تحقيقه 

لتذهب أحالمك أدراج الرياح ؟
الــحــلــم الـــذي لــم أحــقــقــه بحياتي هــو االحــتــراف 
في أوروبا  بعدما كنت قريبا من تحقيقه لوال 

تعنت املسؤولني على الرياضة آنذاك ...
لم نرك في نادي الشرطة كما لم نر أقرانك ممن 

خدموا النادي مالسبب ؟
انـــا عــمــلــت مــع نــــادي الــشــرطــة لــفــتــرة وجــيــزة ، 
لكني عدت للنرويج ولم أكمل عملي معه بسبب 
تولي إدارات األنــديــة مــن قبل أشــخــاص ليسوا 
اختصاص كرة قدم ، ولذلك باتت الفجوة كبيرة 

بني من لعب وفهم كرة القدم وبني من يديرها 
اليوم .

كيف ترى كرة الشرطة اليوم ؟
اليوم قوية محليا وهشة آسيويا  كرة الشرطة 
بسبب ظروف كثيرة وسوء تدبير وعدم وجود 
متذبذبا  الفريق  نــرى  ولذلك  السليم  التخطيط 

دائما خارجيا...
تــنــاوبــت عــــدة هــيــئــات اداريــــــة عــلــيــه مـــن تــراهــا 

االفضل وملاذا ؟
إدارة نــــادي الــشــرطــة الــحــالــيــة فــيــهــا أشــخــاص 
بقمة األخالق والطيبة لكنهم قليلو الخبرة في 
الــقــدم ، واالنـــجـــاز أحــيــانــا يتحقق بسبب  كـــرة 
وجود نخبة من أملع وأفضل الالعبني مع وجود 
على مستوى  ومدربني  كبيرة  مالية  إمكانيات 
أقول  لذلك   ، بــالــدوري  االنتصار  عــال فيتحقق 
لكنها فشلت  بأمر  اإلدارة نجحت  ان  وبتجرد 

بإمور كثيرة ..
كيف تنظر لكرة العراق اليوم ؟

كرة العراق لن تتحرك شبرا نحو النهوض في 
ظل وجود هؤالء الذين جثموا عليها وجعلوها 

واقفة بمكانها من دون أي تطور ملموس.
ملن يدين سعد قيس بالفضل ؟

الذي  والــدي  للمرحوم  ثم  أوال ومــن  لله  الفضل 
كــــان ســبــبــا مـــبـــاشـــرا بــنــجــومــيــتــي ، أمــــا على 

هو  طبرة  محمد  فالكابنت  الرياضي  املستوى 
عراب سعد قيس ..

ملن أسديت نصيحة وعــرفــان ؟ ومــن هو الذي 
واجهك بنكران ؟

بمقتبل  لــكــل العـــب شـــاب  النصيحة  أســديــت   
العمر آنذاك ، أما موضوع النكران وان حدث فلم 
أملــا كــون هــذا التصرف  يزعجني أو يسبب لي 
يعكس لي تربية وأخالق ذلك اإلنسان ويكشف 
لــي حقيقته وبـــدون ذكــر األســمــاء ألنــي ال أريــد 

ان  أزعل أحد.
هل انت راض عن نفسك ؟

في  بأني  الــقــول  استطيع  وانــا  فقط  لله  الكمال 
مرحلة ما لم أكن راضيا عن نفسي بسبب قلة 

الخبرة وسوء التقدير لبعض االمور ..
هل ندمت على مزاولة كرة القدم ؟

القدم ألنها عشقي  أنــدم على مزاولتي كــرة  لم 
وحلم طفولتي ..

 ماذا أعطتك الكرة ؟ ماذا أخذت منك ؟
الكرة أعطتني حب الناس وهو كنز ونعمة من 
الله وهذا أهم شيء بحياتي ، لكنها أخذت مني 
لإلصابات  أتــعــرض  عندما  وبــاألخــص  الكثير 

واأللم واملعاناة ..
لو لم تكن العبا ماذا تحب ان تكون ؟

لم أر نفسي غير العب كرة قدم ألني تمنيت ان 

الكثير  أكــون العــب كــرة وأصبح نجما يحبني 
من الناس والحمد لله تحقق لي ما تمنيته .

 لم يخلفك أحد أبنائك ملاذا ؟
نعم لم يخلفني أحد من أوالدي ال أعرف ربما 
الــــظــــروف جــعــلــتــهــم بــعــيــديــن عـــن مــعــشــوقــتــي 

الساحرة املستديرة لكني متأسف جدا لذلك.
أجمل خبر سمعته وأجمل ذكرى ما زالت عالقة 

بمخيلتك ؟
دائما تتصدر أخبار والدة أبنائي أجمل األخبار 
بينما   ، الشخصي  املــســتــوى  على  والــذكــريــات 
أفضل العب  لقب  على  ذكــرى حصولي  تبقى 
في العراق موسم 91 هي األقــرب لنفسي رغم 

كثرة الذكريات الجميلة بحياتي...
 أتــعــس خبر سمعته أو ذكـــرى مــؤملــة مــا زالــت 

تثير غضبك عندما تتذكرها ؟
أتعس األخبار سمعتها بحياتي هي وفاة والدي 
، بينما تبقى اإلصابة  الغربة  ووالدتي وأنا في 
واملــحــزنــة بحياتي  املــؤملــة  الــذكــرى  هــي  اللعينة 
كونها كانت تحرمني من اللعب واملشاركة مع 

املنتخب أو النادي .
ماذا تعني لك األسماء التالية ؟

لن يتكرر بكل األجيال  عدنان درجــال – نجم 
ووجوده اليوم هو عودة الروح للكرة العراقية.

 
أحــمــد راضــــي - هـــــّداف الـــقـــرن وســـاحـــر الــكــرة 

العراقية..
حبيب جعفر - عملة نادرة وهرم كبير ..

شرار حيدر – صديق عزيز.
رياض عبد العباس – أتمنى له التوفيق.

نادي الشرطة – بيتي الثاني .
نادي الرشيد - املكان الذي شهد بروزي عربيا 

وآسيويا.
أجمل ألقابك ؟

الــذي أطلقه لي جمهور  اللقب  العراق  مــارادونــا 
الشرطة الوفي والــذي آزرنــي منذ صباي حتى 
اعـــتـــزالـــي الـــكـــرة ، ومــــا زال حــتــى يــومــنــا هــذا 
يتواصل معي وتربطني عالقات وطيدة به فهذا 
الــجــمــهــور هــو رأســمــالــي وهـــو الــشــيء الجميل 

الذي كسبته من مزاولتي كرة القدم.
 

مع شباب البياع، 
فتوحة للمواهب 
يــــــــة اســــــــتقطاب 

التدريــــــــب ذكر  م
ةيدة ســــــــماء جد

، فضال عن
زوير، وابرز
ـــن معطفه
بباب لشــــــــ

وعلي
ة)،

ي

يي
ز،
ب

دة
نال

عد ان 
نب نجوم

الم شــــــــاكر
بيــــــــل عباس

دكتور اســــــــعد
حمد جمعة.

زحرز ان ا هاب
ةرية ة الجمهو
وية موســــــــم
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 أحــــــــرز املصنف ثانيا عامليا اإلســــــــباني رافايل نادال لقبه 
األول في دورات محترفــــــــي كرة املضرب لهذا العام، بفوزه 
علــــــــى األميركــــــــي تايلور فريتــــــــز 6 - 3 و6 - 2 فــــــــي املباراة 

النهائية لدورة أكابولكو املكسيكية.
وغاب نادال عن املنافســــــــات الرســــــــمية منذ خسارته أمام 
النمسوي دومينيك تييم في ربع نهائي أستراليا املفتوحة، 

أولى البطوالت األربع الكبرى، في كانون الثاني املاضي.
لكــــــــن "املاتادور" قدم أداء قويا فــــــــي أكابولكو، وأحرز لقبها 
للمرة الثالثة في مســــــــيرته االحترافية بعد 2005 و2013، 

من دون أن يخسر أي مجموعة.
وقال "بعد الغياب عن املنافســــــــة منذ أستراليا، هذا أسبوع 

مهم بالنسبة إلي، ولحظة مهمة  قدمت أداء صلبا".
وأضاف "ال يمكنني أن أكون أكثر سعادة، قدمت أداء كبيرا 
في الدورة من البداية حتى النهاية، أكابولكو كانت أول لقب 
مهم أحرزته في مســــــــيرتي، لذا من املذهــــــــل أن أكون قادرا 

على التواجد هنا بعد 15 عاما".
وتابع "ال يمكنني أن أشكر بشكل كاٍف الناس (املشجعني) 

الذين يشعرونني بأني في منزلي كل مرة".
وبات نــــــــادال ثالث العب يحرز لقــــــــب أكابولكو ثالث مرات، 
بعد مواطنــــــــه املعتزل دافيــــــــد فيرير والنمســــــــاوي توماس 

موستر.
ولم يعان نادال على اإلطالق في حســــــــم املواجهة املباشرة 

األولــــــــى التي تجمعــــــــه بفريتــــــــز، واكتفى بارتــــــــكاب ثمانية 
أخطاء، ليخرج فائزا باللقب الـ85 في مســــــــيرته االحترافية 

التي تتضمن 19 لقبا في بطوالت الغراند سالم.
وفي املجموعة األولى، كســــــــر نادال إرســــــــال منافســــــــه في 
الشــــــــوط الثامن وتقدم 5 - 3، قبل ان يحســــــــم النتيجة على 
إرساله في الشوط التالي. وفي املجموعة التالية، حقق نادال 
كسرين لإلرسال على حساب األميركي الشاب البالغ من 
العمر 22 عاما، والذي كان يخوض املباراة النهائية إلحدى 

دورات الـ500 نقطة للمرة األولى في مسيرته االحترافية.
وعلى رغم الخســــــــارة التي حالــــــــت دون فوزه باللقب الثاني 
في مســــــــيرته بعد دورة إيستبورن العام املاضي، سيكون 
فريتز علــــــــى موعد اليوم االثنني مع التقــــــــدم من املركز 35 
عامليــــــــا حاليا الــــــــى املركز 24، وهو األفضل في مســــــــيرته، 

بحسب املوقع االلكتروني لرابطة املحترفني.
وقــــــــال األميركي الشــــــــاب إن نادال "هو مــــــــن بني أفضل من 
زاولوا اللعبة على االطالق، وهذا املســــــــاء أظهر لي أســــــــباب 

ذلك".
وكان نادال أمام فرصة في املكســــــــيك الســــــــتعادة صدارة 
التصنيــــــــف العاملي مــــــــن الصربــــــــي نوفــــــــاك ديوكوفيتش. 
لكن شــــــــرط عدم بلوغ األخير نهائــــــــي دورة دبي الدولية لم 
يتحقق، اذ أحرز ديوكوفيتش لقبها على حساب اليوناني 
ســــــــتيفانوس تسيتســــــــيباس، ليفوز في مباراتــــــــه الحادية 

والعشرين تواليا.
ولدى الســــــــيدات، أحرزت املصنفة سابعة البريطانية هيذر 

واتسون اللقب على حساب الكندية ليلى فرنانديز.

فــــــــاز اإلثيوبي برهانو ليجيســــــــي، بماراثون 
طوكيــــــــو للعــــــــام الثانــــــــي على التوالــــــــي، أمس 
األحد، بعد أن بلغ خط النهاية في ســــــــاعتني 
و4 دقائق و15 ثانية، في شوارع خالية أغلب 

الوقت بالعاصمة اليابانية.
وغاب اليابانيون بشــــــــكل كبير عن مســــــــار 
الســــــــباق بســــــــبب تفشــــــــي فيروس كورونا، 
واقتصــــــــرت املشــــــــاركة بالســــــــباق على عدة 
مئات من رياضيي الصفوة بدون املشــــــــاركة 
املعتــــــــادة ملا يزيد علــــــــى 3 آالف هاو من أجل 

الحد من خطر العدوى.
وســــــــجلت اليابــــــــان أكثــــــــر مــــــــن 940 إصابة 
بفيروس كورونا، من بينهم 705 كانوا على 
منت السفينة الســــــــياحية دايموند برنسيس 
التي تم وضعها في الحجر الصحي بالقرب 

من طوكيو الشهر املاضي.
وشهدت اليابان 11 حالة وفاة بالكورونا من 
بينهــــــــم 6 وفيات ألشــــــــخاص كانوا على منت 

السفينة.
ووصل ليجيســــــــي، إلى الصدارة قبل عالمة 
الكيلومتــــــــر 40، وبلــــــــغ خط النهايــــــــة متفوًقا 
بفــــــــارق يزيد على نصــــــــف دقيقة على أقرب 

مالحقيــــــــه، لكنــــــــه فشــــــــل فــــــــي تحطيــــــــم رقم 
ويلســــــــون كيبسانج القياسي البالغ ساعتني 

و3 دقائق، و58 ثانية وحققه عام 2017.
ونجح البلجيكي بشــــــــير عبــــــــدي الصومالي 
املولد (ساعتني وأربع دقائق و49 ثانية) في 
تجاوز اإلثيوبي سيســــــــاي ليما (ســــــــاعتني 
وأربــــــــع دقائق و51 ثانية) إلــــــــى املركز الثاني 

في األمتار األخيرة.
واحتل الياباني ســــــــوجورو أوســــــــاكو املركز 
الرابع في ساعتني وخمس دقائق و29 ثانية 
ليحصــــــــل على املقعــــــــد الثالــــــــث واألخير في 
الفريــــــــق الياباني بأوملبيــــــــاد طوكيو في وقت 

الحق هذا العام.
وقــــــــال رئيس الــــــــوزراء الياباني شــــــــينزو آبي 
إن بــــــــالده ال تزال تخطــــــــط للمضي قدما في 
اســــــــتضافة األلعاب األوملبية في طوكيو في 

تموز وآب رغم تفشي فيروس كورونا.
وباإلضافــــــــة إللغــــــــاء الســــــــباق املوســــــــع أمس 
األحد، قال منظمون إنهم وضعوا قيودا على 
عدد املتطوعني ووفروا أقنعة طبية ومطهرات 
يد لألفراد العاملني في السباق والرياضيني.

وتم نقل سباق املاراثون األوملبي إلى جزيرة 
هوكايدو الشمالية لتجنب الطقس الحار في 

الصيف بالعاصمة اليابانية.

حقــــــــق النجم الســــــــابق لكــــــــرة القدم الفرنســــــــية تييري 
هنــــــــري بداية ناجحة ملســــــــيرته التدريبيــــــــة في الدوري 
األميركي، مع قلــــــــب فريقه مونتريال إيمباكت الكندي 
تخلفه أمام ضيفه نيو إينغالند ريفوليوشن، الى فوز 

بنتيجة 2 - 1 في املرحلة األولى .
وتقــــــــدم الضيــــــــوف بهدف تيــــــــل بنبوري فــــــــي الدقيقة 
13، قبــــــــل ان يعادل روميل كيوتــــــــو من هندوراس في 
الدقيقة 37، ويحسم املضيف النتيجة في الدقيقة 80 
بكرة ســــــــاقطة من األرجنتيني ماكســــــــي أوروتي فوق 

الحارس مات تورنر.
وعّني هنــــــــري (42 عاما) مديرا فنيــــــــا للفريق الكندي 
في تشــــــــرين الثاني املاضي، في ثالث محطة ملسيرته 
التدريبيــــــــة بعد العمل كمســــــــاعد لإلســــــــباني روبرتو 
مارتينيــــــــز فــــــــي الجهاز الفنــــــــي للمنتخــــــــب البلجيكي، 
واإلشــــــــراف ألشهر على ناديه السابق موناكو دون ان 

يتمكن من تحسني نتائجه.
ومّكــــــــن هنــــــــري فريقــــــــه الجديد مــــــــن بلوغ الــــــــدور ربع 
النهائي ملســــــــابقة دوري أبطال الكونــــــــكاكاف (أميركا 
الشمالية والوســــــــطى والكاريبي) بتعادلني في الذهاب 

(2-2) واإلياب (صفر-صفر) مع ديبورتيفو سابريسا 
الكوستاريكي، قبل ان يحقق معه الفوز األول في انطالق 
دوري "أم أل أس" األميركــــــــي. وأقــــــــر هنــــــــري بــــــــأن فريقه 
الجديــــــــد "ليس مثاليا بعد، هو بعيــــــــد من ذلك. عدد قليل 
من الفرق يتمكن من تحقيق هذا األمر (األداء املثالي)". 
وأضــــــــاف "أكثــــــــر من مــــــــرة (خــــــــالل دوري األبطال) 
رفضنا التقدم عندما اســــــــتعدنا الكرة، وذلك خشية 
أن نجد أنفسنا في موضع هجوم مضاد أو مواجهة 

لكــــــــن  لرجــــــــل،  رجــــــــل 
ويعد  بذلك".  قمنا 

أبرز  من  هنري 
جمــــــــــــــــــني  ملها ا
فــــــــي العصــــــــر 
للكرة  الحديث 
 ، لفرنســــــــيـــــــــة ا
وســــــــطع نجمه 
أواخــــــــر  منـــــــــــــذ 
ت  تســــــــعينــــــــــــــــا

القــــــــرن املاضــــــي 
اعتزاله  حــــــــني  الى 

عام 2014.

2020

 أسقط هيوسنت روكتس مضيفه 
نقطة  بفارق  بوسطن ســــــــلتيكس 
بعد التمديد، بينما أوقف ممفيس 
غريزليــــــــز سلســــــــلة مــــــــن ســــــــبعة 
انتصارات متتاليــــــــة لضيفه لوس 
ليكــــــــرز متصدر املنطقة  أنجليس 
الغربية، في أبــــــــرز مباريات دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
وتفوق هيوســــــــنت على بوســــــــطن 
بنتيجــــــــة 111 - 110، بينما حقق 
ممفيــــــــس فوزا مريحــــــــا على لوس 

أنجليس بنتيجة 105 - 88 .
وشــــــــهدت املباراة األولى منافســــــــة 

محتدمة بني بوسطن ثالث املنطقة 
الغربية،  رابع  الشرقية، وهيوسنت 
ودخالها مع سلســــــــلة انتصارات 
لهيوســــــــنت،  تواليا  بلغت خمســــــــة 
وأربعة في آخــــــــر خمس مباريات 
لبوســــــــطن، بيد ان املواجهة انتهت 
لصالح هيوسنت ونجميه جيمس 
وســــــــتبروك،  وراســــــــل  هــــــــاردن 
على حســــــــاب بوســــــــطن ونجومه 
وماركــــــــوس  تاتــــــــوم  جايســــــــون 

سمارت وجايلن براون.
وصنع بوسطن فارقا مريحا في 
الربــــــــع الثاني بلــــــــغ 17 نقطة، لكن 
هيوســــــــنت عاد وتقدم فــــــــي الثالث، 
قبل ان يتبادل الفريقان السيطرة 

في الربع األخير.
واســــــــتمرت املنافسة حتى الثواني 
الختاميــــــــة، اذ تفوق روكتس -104
101 مــــــــع تبقي 8,1 ثــــــــواٍن بفضل 
لوســــــــتبروك،  حرتــــــــني  رميتــــــــني 
وفرض بوســــــــطن التمديــــــــد برمية 
ثالثيــــــــة من بــــــــراون عنــــــــد صافرة 

النهاية.
ولــــــــم يكــــــــن الشــــــــوط اإلضافي أقل 
إثــــــــارة، وعــــــــوض خاللــــــــه هــــــــاردن 
أخطاء ارتكبها في الوقت األصلي، 
بتسجيله رميتني حرتني قبل نحو 
24 ثانية من النهاية ليتقدم فريقه 
111 - 110، بينمــــــــا فشــــــــل براون 

بمحاولة ختامية.
أســــــــباب  مــــــــن  أن  بــــــــراون  ورأى 
الخسارة "فرض تركيز كبير على 
جيمس هاردن، لكن نسينا ان ثمة 
العبا آخر يعد األفضل"، وذلك في 
إشارة الى وستبروك الذي يحقق 
هذا املوســــــــم معدل 27,6 نقطة في 

املباراة الواحدة.
وفي مباراة أخرى حســــــــمها فارق 
النقطــــــــة الوحيــــــــدة، تغلــــــــب ســــــــان 
أنتونيــــــــو ســــــــبيرز علــــــــى ضيفــــــــه 

أورالندو ماجيك 114 - 113.
وكان األفضل في صفوف ماجيك 
الفرنســــــــي إيفــــــــان فورنييه مع 23 
نقطة، بينما اسهم تراي اليلز بـ20 

نقطة لصالح سان أنتونيو.
ليكرز  وألحــــــــق ممفيس بضيفــــــــه 
خسارته األولى منذ سقوطه أمام 
هيوسنت في السادس من شباط، 
وتغلــــــــب عليــــــــه بفــــــــارق 17 نقطة، 
فــــــــي مباراة برز فيهــــــــا العب األول 

مورانت بتسجيله 27 نقطة.
اللقــــــــاء مفاجئة  وجــــــــاءت نتيجــــــــة 
الســــــــيما ان ممفيــــــــس دخلها بعد 
خمس هزائم متتالية، في سلسلة 
وضعــــــــت تحــــــــت الضغــــــــط مركزه 
الثامن في ترتيب املنطقة الغربية، 
آخــــــــر املراكــــــــز املؤهلة الــــــــى األدوار 

االقصائية "بالي أوف".

اســــــــتفاد التســــــــيو من تأجيل القمة بــــــــني يوفنتوس وانتر 
ميالن بســــــــبب تفشــــــــي فيروس كورونا املستجد، ليرتقي 
الى صدارة الدوري االيطالي اثر فوزه على بولونيا بهدفني 

نظيفني ضمن الجولة السادسة والعشرين.
ليواصل فريق نسور العاصمة عروضه القوية هذا املوسم 
مع مدربه ســــــــيميوني انزاغي من اجل املنافســــــــة على لقب 

طال انتظاره 
وأعلنــــــــت رابطة الــــــــدوري االيطالي في وقت ســــــــابق تأجيل 
خمس مباريــــــــات بينها مواجهة يوفنتــــــــوس وضيفه انتر 
واربع مباريات أخرى الى 13 ايار املقبل بســــــــبب تفشــــــــي 

الوباء.
والى جانب مباراة القمة، تأجلت مباريات ميالن مع جنوى، 
بارما مع ســــــــبال، ساسوولو مع بريشــــــــيا واودينيزي مع 

فيورنتينا.
وكانــــــــت رابطــــــــة الدوري أكــــــــدت اقامة هــــــــذه املباريات دون 
جماهيــــــــر، فــــــــي ظــــــــل ارتفاع عــــــــدد املصابني فــــــــي ايطاليا 

خصوصا في شمال البالد قبل أن تعلن إرجاءها.
وبحسب االرقام االخيرة، اصيب 900 شخص بالفيروس 

في ايطاليا وتوفي 21 منهم.
وبالعودة إلى املباراة، ارتقى التســــــــيو الى الصدارة برصيد 
62 نقطة من 26 مباراة مقابل 60 ليوفنتوس من 25 و54 
النتر من 24 مباراة، بعدما تأجلت ايضا اربع مباريات من 

املرحلة املاضية بينها انتر وسمبدوريا.
وافتتح االســــــــباني لويس البرتو التسجيل لنادي العاصمة 
بتســــــــديدة زاحفــــــــة من على مشــــــــارف املنطقــــــــة على يمني 

الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي (18).
ولم يتأخر النسور ملضاعفة النتيجة عن طريق االرجنتيني 
خواكني كوريا بعد تمريــــــــرة من البرتو على الجهة اليمنى 
الى داخل املنطقة، فسددها قوية على يسار الحارس على 

القائم القريب (21).
مــــــــن جانبه واصل نابولي عروضه القوية وأســــــــقط ضيفه 
تورينو 2 -صفر محققا فوزه الثالث تواليا 

في الدوري ليعزز مركزه السادس.
وهذا االنتصار الخامس في آخر ست 
مباريات في "سيري أ" لفريق املدرب 
غينــــــــارو غاتــــــــوزو الذي بــــــــات يبتعد 
بفارق ثالث نقاط عن روما الخامس 
لكنه لعــــــــب مبــــــــاراة اضافية، فيما 
سقط تورينو للمباراة 
علــــــــى  السادســــــــة 
التوالــــــــي وبات في 
الخامس  املركز 

عشر.
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يــكــمــن الـــســـر فـــي الــحــصــول عــلــى بــدايــة 
لــــيــــوم مــــلــــيء بــــالــــنــــشــــاط واإلنـــــــجـــــــازات 
ـــــحـــــرص عـــلـــى  بـــــســـــالســـــة وهـــــــــــــدوء بـــــال
 الــقــيــام بــقــلــيــل مـــن الــتــرتــيــبــات فـــي الليلة 

السابقة.  

1. ترتيبات مسبقة 
يــســاعــد اخــتــيــار وتــجــهــيــز مــالبــس الــغــد 
عــلــى تــوفــيــر الـــوقـــت وتــجــنــب أي طـــارئ 
يــتــســبــب فـــي تــأخــيــر فـــي االنــــطــــالق إلــى 
وكذلك حزم  الــدراســة صباحًا،  أو  العمل 
الــدراســة قبل الخلود إلى  لــوازم العمل أو 

النوم يعد قرارًا مثاليًا. 
يمكن أيضًا تحضير وجبة إفطار سهلة 
البراد طوال  ومغذية يمكن تخزينها في 

الليل  
2. تدوين املهام 

القيام  للغاية  املــفــيــدة  الــخــطــوات  مــن  يعد 
بــــتــــدويــــن قـــائـــمـــة بــــاملــــهــــام الــــتــــي تــعــتــزم 
السابقة.  الليلة  فــي  صباحًا  مباشرتها 
املــثــال، كــتــابــة قائمة  يــمــكــن، عــلــى سبيل 
البراد  مهام على لوحة يتم لصقها على 

أو على الهاتف الذكي. 
 

3. االستيقاظ قبل 10 دقائق 
إذا كان الشخص معتادًا على االستيقاظ 
فــي ســاعــة مــحــددة يــومــيــًا، يمكنه ضبط 
املــنــبــه لــالســتــيــقــاظ قــبــل املـــوعـــد املــعــتــاد 
يــمــكــن  عــــنــــدئــــذ  ــــي 10 دقــــــائــــــق.  بــــحــــوال
لـــلـــشـــخـــص اإلفـــــاقـــــة مـــــن الـــــنـــــوم بـــهـــدوء 

واسترخاء دون انزعاج أو تعجل. 
 

4. تناول وجبة إفطار صحية 
تــمــنــح وجـــبـــة اإلفـــــطـــــار الـــصـــحـــيـــة طــاقــة 
الحالة  وتحسن  التركيز  وتعزز  مناسبة 
املــــزاجــــيــــة عـــلـــى مـــــــدار الـــــيـــــوم. ويــنــصــح 
على  اإلفطار  بأن تشتمل وجبة  الخبراء 
الــحــبــوب الــكــامــلــة واملـــكـــســـرات والــفــواكــه 
والخضراوات والبروتني بكميات مناسبة 

غير مبالغ فيها. 
 

5. تنظيف األسنان 
 يـــقـــوم الـــكـــثـــيـــرون بــتــنــظــيــف أســنــانــهــم 
تركيز  وعـــدم  بسرعة  صباحي  كطقس 
في حني أنه إذا بدأ الشخص التركيز في 

تنظيف األسنان باملعجون والتركيز على 
الصحيحة  الفرشاة باالتجاهات  تحريك 
بروية  باملاء  الفم  تنظيف  ثم  وبــطء  بدقة 
استرخاء  على  سيحصل  فــإنــه  وهـــدوء 

مناسب في لحظة. 
 

6. التأمل 
إذا استيقظ الشخص مبكرًا عند موعده 
لديه مزيد من  بـــ10 دقائق يكون  املعتاد 
بتمرينات  دقــائــق  لــعــدة  للقيام  الفسحة 
الــــتــــأمــــل والـــــتـــــي تـــكـــبـــح جــــمــــاح الـــتـــوتـــر 
االنسجام  مــن  حــالــة  واالنــفــعــال وتحقق 

والتفاؤل. 
 إن األمر في غاية البساطة، حيث يتطلب 
الــجــلــوس بــمــكــان مــريــح والــتــركــيــز على 
خروج  ومتابعة  والزفير  الشهيق  تنظيم 
التنفس من الرئتني إلى األنف وبالعكس، 
في  للتفكير  الــشــخــص  يــشــرد  وعــنــدمــا 
الــســيــارة أو املــواصــالت والــعــمــل يتجنب 
هذا األمر ويعود سريعًا ملتابعة التنفس 
املــــنــــظــــم، وبــــعــــدهــــا ســــيــــكــــون مــســتــعــدًا 
ـــــقـــــرارات املـــنـــاســـبـــة بــعــقــالنــيــة   التــــخــــاذ ال

وثبات. 

 7. التمارين الرياضية 
تـــخـــتـــلـــف الـــطـــبـــيـــعـــة والـــــحـــــالـــــة الـــبـــدنـــيـــة 
ولذلك  اختياراتهم،  وتتنوع  لألشخاص 
يمكن استبدال ممارسة التأمل بممارسة 
الـــتـــمـــريـــنـــات الـــريـــاضـــيـــة ســـــــواء املــشــي 
مــمــارســة  أو  دقـــيـــقـــة  ملـــــدة 20  صـــبـــاحـــًا 
تمرينات اإلحماء ملدة 7 دقائق، من أجل 
التي  الكيميائية  للمواد  املخ  إنتاج  تعزيز 
ومن  والــرضــا،  بالحيوية  الشعور  تحقق 
ثم يصبح الشخص أكثر إبداعًا وإنتاجية 

على مدار اليوم. 
 

8. موسيقى الصباح 
عــلــى  املــــوســــيــــقــــى  تــــســــاعــــد  أن  يـــمـــكـــن 
ــــــــة الــــتــــوتــــر بـــنـــعـــومـــة وبــــســــاطــــة، لـــذا  إذاب
يــــمــــكــــن إعـــــــــــــداد مـــــلـــــف عـــــلـــــى الــــهــــاتــــف 
ـــســـيـــارة لــتــشــكــيــلــة مــن  الــــذكــــي أو فــــي ال
األغــنــيــات واملــقــطــوعــات املــوســيــقــيــة التي 
 تــبــعــث عـــلـــى االســــتــــرخــــاء واالســـتـــمـــتـــاع 

صباحًا. 
تناول وجبة  أثناء  إليها  االستماع  يمكن 
اإلفـــطـــار أو أثـــنـــاء مــمــارســة الــتــمــريــنــات 

الرياضية أو في الطريق إلى العمل.

القيام باألعمال الخيرية، والعمل التطوعي من أهم االمور التي 
العراقية  االســــرة  رئــيــســة جمعية  عــبــطــان  قـــادر  بــاهــرة  تشغل 
فــي صـــالح الـــديـــن، والــتــي بـــدأت نــشــاطــاتــهــا مــنــذ ســنــة 1997 ، 
ولقبت بـــ "خــادمــة االيــتــام" نظرًا ملــا تقدمه مــن اعــمــال انسانية، 
وقيامها بالكثير من الحمالت لرعايتهم، واحتوائها للنازحني، 

واستمرارها بالعطاء الى يومنا هذا.  
تقول عبطان عن نشاطاتها: 

"احببت هذا العمل وال استطيع االنقطاع عنه رغم كبر سني، اال 
اني اواصــل العطاء، ويومًا بعد يوم يــزداد حب الناس لي وهنا 
تكمن سعادتي" عملت على تقديم العديد من الدورات التدريبية 
فــي تعليم الــخــيــاطــة، والــصــحــة والــتــصــويــر، والـــحـــرف الــيــدويــة 
كالحالقة وغيرها من النشاطات الثقافية، والتوعوية للمجتمع، 
وقامت مع فريقها بحمالت النظافة، والتوعية بشكل دائم، كما 
كان هناك يوم العالج املجاني بالتعاون مع مجموعة من االطباء 

والصيادلة حيث تم تقديم الخدمات الى األسر النازحة. 
وتحفل حياة عبطان بالعديد من االنجازات منها:  

مسؤولة قسم املرأة في الجمعية الخيرية ، كما انها عضو فعال 
الحكيمات في سامراء  العراقية، ومسؤولة  األســرة  في منظمة 
املتآخية سنة  العراقية  األســرة  ورئيسة جمعية   ،  2013 لسنة 
في  ربــحــيــة متخصصة  غــيــر  (وهـــي جمعية  االن  والـــى   2012
والنساء بشكل  وااليــتــام بشكل خــاص  االرامـــل،  اغاثة وتنمية 
الــشــهــادات التي حصلت عليها: شهادة  عــام والــنــازحــني) ومــن 
املشاركة في ورشتي عمل على الحاسوب من منظمة األسرة 
العراقية في سنة 2010 و شهادة املشاركة في برنامج تدريبي 

املــاء)) مقدمة  ((مشروع  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  لقسم 
وشهادة   ،  2010 سنة  البشرية  للتنمية  املرتقى  مؤسسة  من 
قــدمــتــهــا  منظمة  الــتــي  الــعــراقــي  لــجــهــودهــا فــي تنمية املجتمع 
انجاح  فــي  ، وشــهــادة لجهودها  الــعــراقــيــة سنة 2011  األســـرة 
في  الخيرية  الجمعية  قدمتها  التي  املتميزة  رمضان  مسابقة 
، و شهادة السهامها في تطوير مجتمع  ســامــراء ســنــة2011 
صالح الدين التي قدمتها الوكالة االميركية للتنمية الدولية سنة 
2016 ، وشهادة من السيد عمر محمد حسن رئيس املجلس 
املحلي في سامراء للجهود املبذولة الغاثة النازحني في صالح 
الدين والشرقاط والعباسية وبيجي والقادرية وناحية املعتصم 
ــقــدرات بــشــأن اغــاثــة وتأهيل  وبــلــد، وشــاركــت فــي دورة بــنــاء ال
الــنــازحــني الــتــي تــوفــرهــا وكــالــة االمـــم املــتــحــدة الغــاثــة وتشغيل 
تنسيق  (مــكــتــب  االدنـــــى  الـــشـــرق  فـــي  الفلسطينيني  الــالجــئــني 
الشؤون االنسانية، صندوق االمم املتحدة للسكان، اليونسيف، 
بــرنــامــج الــتــغــذيــة الـــعـــاملـــي، مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة) 2016 ، 
وحصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية من اكاديمية السالم 
ــفــرات لــلــســالم الــعــاملــي، وشــهــادة  االنــمــائــيــة، وشــهــادة منظمة ال
الدولي  الــبــرملــان  وشــهــادة  العربية،  مصر  فــي  الخارجية  وزارة 
لعلماء التنمية البشرية،  وحصلت على وشاح الصمود واالبداع 
النواب، وحصلت على  درع رمزي  والتميز من مكتب مجلس 
العراقية، ودرع من شعبة  للتحدي والعطاء من منظمة األســرة 
الثقافي  التنوع  مهرجان  بمناسبة  ســامــراء  في  الثقافي  البيت 
االول سنة 2013 ،  ودرع التميز من مؤسسة البحتري للتنمية 

والثقافة بمناسبة عيد املرأة سنة 2014. 
وختمت حديثها قائلة: "اطمح الى امتالك دار لاليتام وأن يتوفر 

الدعم املستمر لهم"

مجتمعات مهمشة  
خــالل  مــن  التنمر  تــعــريــف  يمكننا 
ثالث خصائص وهي النية والتكرار 
والـــقـــوة، إذ تــكــون نــيــة املــتــنــمــر هي 
التسبب بألم سواء كان جسديًا او 
بكلمات او سلوكًا مؤذيًا، وتكرارها 
للتنمر  واكــثــر مــن يتعرض  مــــرارًا، 
البنات  بينما  االوالد،  هم  الجسدي 

يتعرضن للتنمر النفسي اكثر. 
ان الــتــنــمــر هــو نــمــط ســلــوكــي اكثر 
من كونه حادثًا عرضيًا، وعادة ما 
االطفال  احساس  من  التنمر  ينتج 
مرموقة،  اجتماعية  بمكانة  بانهم 
او يكونون في موقع قوة مثل االخ 
الــذيــن  االكـــبـــر ســنــًا او االقــــــوى، او 

يرون انفسهم مشهورين. 
ويـــواجـــه اغــلــب االطـــفـــال الــضــعــفــاء 
كــثــيــرًا، وفـــي كثير  التنمر  خــطــورة 
من االحيان يكونون من مجتمعات 
مــهــمــشــة او مــــن اســـــر فـــقـــيـــرة، او 
غــيــر مــعــروفــي الــهــويــة ، اومــعــاقــني 
او مــهــاجــريــن او الجــئــني.  ويمكن 
الــتــنــمــر بــشــكــل جسدي  أن يــحــدث 
االنــتــرنــت، وغالبًا  او عــبــر  مــبــاشــر 
عبر  االلكتروني  التنمر  يحدث  مــا 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عن 
طريق الرسائل القصيرة او الفورية، 
بـــرنـــامـــج  اي  او  االيـــمـــيـــل  عـــبـــر  او 
وبسبب  االطــفــال.  يستخدمه  آخــر 
عــــدم مــتــابــعــة الـــوالـــديـــن الـــدائـــمـــة ملا 
تلك  استخدام  عند  اطفالهم  يفعله 
الـــبـــرامـــج، فــقــد يــكــون مـــن الــصــعــب 
عليهم معرفة متى يؤثر التنمر في 

اطفالهم. 

اكتئاب وقلق 
يــمــكــن أن تـــكـــون لــلــتــنــمــر عـــواقـــب 
اليمة وطــويــلــة االمـــد على االطــفــال، 
ــــى آثــــــاره الــجــســديــة  فـــبـــاالضـــافـــة ال
فـــقـــد يـــــواجـــــه االطـــــفـــــال مــشــكــالت 
فـــي صــحــتــهــم الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة 
والقلق،  االكتئاب  بينها  ايضًا ومن 
ـــتـــنـــمـــر االلــــكــــتــــرونــــي  ويـــخـــتـــلـــف ال
عـــن الــجــســدي املــبــاشــر بــامــكــانــيــة 
الوصول الى الضحية في اي مكان 
وبــــــأي وقــــــت، وقـــــد يــتــســبــب بــــأذى 
الى مجموعة  عميق، النه قد يصل 

واسعة من املتفرجني.  
بان  الطفل  حقوق  اتفاقية  شير 

ُ
وت

التعليم والــحــمــايــة مــن كــل اشــكــال 

واالهانة  والذهني  الجسدي  العنف 
ذلك  من  واالستغالل، وال يستثنى 

التنّمر، حق لجميع االطفال. 

البدء بالوقاية 
نـــتـــجـــنـــب  ان  يــــمــــكــــن  كـــــيـــــف  اذن 
الــتــنــّمــر عــلــى اطــفــالــنــا فــي املــدرســة 
لــلــحــفــاظ على  ــــــى  الـــخـــطـــوة االول ؟، 
ســالمــتــهــم هـــي بــتــثــقــيــف االطـــفـــال 
بكل ما يخص التنمر ليتمكنوا من 
من  كــانــوا  ســـواء  بسهولة،  تمييزه 

يتعرضون له ام غيرهم. 
إن التحدث باستمرار وصراحة مع 
االطــفــال يجعلهم ُيــخــبــرون عــن اي 
الــواجــب  ثــقــة، فمن  حــالــة تنمر بكل 
د االطــفــال يوميًا والــســؤال عن 

ّ
تفق

املــدرســة ونشاطاتهم  اوقــاتــهــم فــي 
ـــــتـــــرنـــــت، واالســــتــــفــــســــار  عــــلــــى االن
عـــن مــشــاعــرهــم ولـــيـــس دروســـهـــم 

ونشاطاتهم فقط. 
والبـــد مــن مــســاعــدة الــطــفــل ليكون 

ايجابية. فهناك ثالثة اطراف  قــدوة 
واملنفذ  الضحية  وهــم  التنمر،  فــي 
يــكــن  لــــــم  ان  فــــحــــتــــى  واملــــــتــــــفــــــرج، 
ــلــتــنــمــر فــيــمــكــنــه  الـــطـــفـــل ضـــحـــيـــة ل
مع  ايجابيًا  يتعاطى  بــان  ذلــك  منع 
اقـــرانـــه ويــحــتــرمــهــم ويــكــون لطيفًا 
مــعــهــم. وفــــي حــــال شـــِهـــَد االطــفــال 
حــــالــــة تـــنـــّمـــر فــيــمــكــنــهــم مـــســـانـــدة 
ــــــدعــــــم لــهــا  الــــضــــحــــيــــة وتـــــقـــــديـــــم ال
 والــســؤال عن سبب ممارسة هكذا 

سلوكيات. 

دالئل واضحة 
يــنــبــغــي مـــراقـــبـــة الــطــفــل عـــن كــثــب، 
انـــفـــعـــاالتـــه، الن بــعــض  ومـــالحـــظـــة 
االطفال ال يعبرون عن قلقهم بشكل 
شفوي. والبحث عن بعض الدالئل 
كــــوجــــود كــــدمــــات وخــــــــدوش غــيــر 
وخــوف  ملتئمة،  جـــروح  او  مــبــررة 
الطفل مــن الــذهــاب الــى املــدرســة او 
املشاركة في االحتفاالت املدرسية، 

ـــة االصـــــدقـــــاء داخــــــل املـــدرســـة  وقـــل
وخـــارجـــهـــا او فـــقـــدانـــه الصــدقــائــه 
بشكل مفاجئ او تجنبه الذهاب الى 
وكــثــرة ضياع  االجتماعية،  املــراكــز 
ثيابه او تكّسر العابه االلكترونية او 
اشيائه الخاصة، طلبه للنقود بكثرة 
املدرسي وتغيبه عن  ادائــه   وتراجع 

املدرسة. 
الكبار،  مــن  بالقرب  البقاء  محاولة 
الكوابيس  ورؤيــة  بــاالرق  واصابته 
عند الــنــوم، الــشــكــوى دائــمــًا مــن ألم 
ــــرأس واملـــعـــدة او مــن امـــراض  فــي ال
االصــــــابــــــة  او  اخــــــــــــرى  جـــــســـــديـــــة 
بــشــكــل منتظم وبـــدون  بــاالكــتــئــاب 

تفسير منطقي. 
ويــمــكــن ان يــصــبــح  الــطــفــل كتومًا 
عـــــلـــــى غـــــيـــــر عـــــــادتـــــــه وبــــــاالخــــــص 
االنترنت  بنشاطات  يتعلق  عندما 
يــمــر  او  فـــجـــأة  عـــدائـــيـــًا  يــصــبــح  او 
بــانــفــجــارات غــاضــبــة. لــذلــك ينبغي 
ـــتـــحـــدث بـــصـــراحـــة مــــع اطــفــالــكــم  ال

بــشــأن مــا يــرونــه مــن ســلــوك جيد 
املجتمع  او في  املدرسة  وسيئ في 
النــه سيشعرهم  االنترنت،  على  او 
ما  عــن  للحديث  ويدفعهم  بــالــراحــة 

يحصل في حياتهم. 

كيفية معالجته؟  
ويـــكـــون ذلـــك مـــن خـــالل االســتــمــاع 
والحرص  وهــدوء  بصراحة  للطفل 
غير  انــه  على  والتأكيد  دعــمــه  على 
مخطئ، وإخبار الطفل بانه صادق، 
وامــــتــــنــــان والـــــديـــــه النـــــه اخــبــرهــمــا 
بوسعهما  مـــا  ســيــفــعــالن   وانــهــمــا 

ملساعدته. 
إدارة  او  املــعــلــم  إطـــــالع  يــجــب  كــمــا 
املـــدرســـة فــمــواجــهــة الــتــنــمــر ال تقع 
ـــــــه فــقــط،  عـــلـــى عـــاتـــق الـــطـــفـــل وذوي
ومساندته  للطفل  الــوالــديــن  ودعـــم 
امــر اســاســي فــي التعامل مــع آثــار 
عــِلــَم االهــل ان طفلهم  التنمر.  واذا 
يتنمر على اصدقائه، فمن املهم ان 
بالفطرة،  سيئًا  ليس  انــه  يــتــذكــروا 
لــكــن هــنــاك اســبــابــًا عـــدة لتصرفه، 
ــــكــــون ملــــجــــرد رغــــبــــتــــه بــــان  فــــقــــد ي
يــتــعــاطــى مــــع مــحــيــطــه او بــحــاجــة 
كيفية  او الكتشاف  االهــتــمــام،  الــى 
وفي  املعقدة.  املشاعر  مــع  التعامل 
بــعــض الـــحـــاالت يـــكـــون املــتــنــمــرون 
يــشــهــدون  او  انــفــســهــم ضـــحـــايـــا، 
مـــمـــارســـة عـــنـــف داخــــــل املــــنــــزل او 
ـــذا فــهــنــاك عــدة  فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم. ل
خــطــوات يــجــب إتــخــاذهــا ملــســاعــدة 
الطفل على التوقف عن التنمر ومن 
ومعرفة  الطفل  مع  التواصل  بينها 
ملعرفة  الــســلــوك  هـــذا  وراء  الــســبــب 
كــيــفــيــة مـــســـاعـــدتـــه، فــهــل هـــو عــدم 
شــعــوره بــاالمــان فــي املـــدرســـة؟، ام 
هل يتشاجر مع اصدقائه واخوانه  

واقربائه؟. 
فسر 

ُ
ــديــه مــشــكــلــة ت فـــان لـــم تــكــن ل

ســـــلـــــوكـــــه، فـــيـــنـــبـــغـــي اســــتــــشــــارة 
متخصص  او  اجتماعي  اخصائي 
مدربًا  يكون  النفسية  الصحة  فــي 
عــلــى الــتــعــامــل مــع االطـــفـــال. وكــذلــك 
على الوالدين مراجعة تصرفاتهما، 
ـــبـــًا مــا  فــــاالطــــفــــال املـــتـــنـــمـــرون غـــال
يقلدون ما يعيشونه او يرونه داخل 

املنزل.

عن موقع منظمة اليونسيف

{ }

تعنيف واذى

باهرة عبطان مع األيتام

 األزمـــات التي تمر بها الــبــلــدان مهما 
ّ

مــن املــعــروف أّن كــل
اخــتــلــفــت أنــواعــهــا ســــواء كــانــت اقــتــصــاديــة او صــحــيــة او 
تــؤثــر وبشكل  مــا  آخـــر، غالبا  فــي اي مــجــال  او  سياسية 
مباشر في أفراد املجتمع وال تعني فئة معينة دون غيرها، 
كونها ترتبط ببعضها تلقائيا فتشكل خطرا يهدد الجميع 
للخروج منها،  بالبحث عن حلول  املشاركة  ويطلب منهم 
والتعاون  والسعي  آثــارهــا  من  التخفيف  في  املساعدة  او 
معا من اجل تحقيق ذلك، ومن ثّم تصبح جزءا من روتني 
بانتهاء   

ّ
إال الينقطع  الــذي  الناس  وحديث  اليومية،  الحياة 

تلك االزمة تماما. 
ولعل انتشار فيروس كورونا الذي عصف بالعالم وانشغل 
به مؤخرا حتى بات محور اهتمام الكبير والصغير في كل 
مكان، فبالرغم من تسببه في نشر وبث الرعب والخوف 
فــي دفعهم لاللتزام  ايجابيا  انــه لعب دورا  اال  الــنــاس،  بــني 
وتعليمهم  السليمة،  الصحية  والـــعـــادات  الــقــواعــد  ببعض 
ثقافات كانت مهمشة بل منسية وربما 
عجزت كتب التربية والسلوك واملدارس 
توعيتهم  فــي  وتــســهــم  لــهــم،  تلقنها  ان 
لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــتــهــم مـــن الـــعـــدوى، 

وحمايتهم من مخاطر أمراض شتى.
ولــذلــك بــصــراحــة وفـــي ظــل الــقــلــق الــذي 
اســتــشــعــره لـــدى الــبــعــض مــمــن أقابلهم 
او أعيش معهم، صرت ابتسم بداخلي 
ويــنــتــابــنــي االحـــســـاس بــالــفــرح كــثــيــرا، 
كلما أخــرج للتسوق او أذهــب لصالون 
ـــزيـــارة عــيــادة  الــحــالقــة والــتــجــمــيــل او ل
ارتادها  التي  االمــاكــن  ومختلف  طبيب 
لآلخرين  استمع  حينما  يــومــي،  خــالل 
وهـــــم يـــعـــبـــرون عــــن تــعــامــلــهــم بــشــكــل 
جــــدي وحـــــرص شـــديـــد مـــع املـــوضـــوع، 
برنامج حياتهم  تحول  عن  ويتحدثون 
كــلــيــا اذ اصــبــحــوا اكــثــر وعــيــا وادراكــــا 
لــبــعــض االمـــــور املــهــمــة الـــتـــي يــمــكــن ان 
تــنــقــذهــم مـــن كــثــيــر مـــن االمــــــراض، من 
خالل اكتساب عادات ومهارات جديدة 
والتأكيد على املعروفة منها تلك التي لم يسعوا او يفكروا 
االلتزام  بتطبيقها سابقا، فضال عن محاولتهم جاهدين 
الـــتـــي تــصــدرهــا وزارة بــالــصــحــة ومــتــابــعــة  بــالــتــعــلــيــمــات 
بهذا  املعلومات  أضحت  األوضـــاع، حتى  وترقب  أخبارها 
الخصوص تتناقل سريعا وبصورة واسعة بني األصدقاء 
االجتماعي  التواصل  مواقع  واستغالل  والجيران،  واألهــل 
الفيسبوك والواتساب وغيرها لذلك الغرض، إذ أن معظمها 
التي  العلمية،  والتوصيات  االرشــــادات  مــن  عــددا  تتضمن 
ينبغي معرفتها واالطالع عليها التباعها تفاديا لالصابة 

بذلك املرض. 
إنها جزء من مشاهد التآزر والتوّحد الحاصلة بني ابناء 
البلد التي تبّني  عمق إنسانيتهم العظيمة في املحن، ففي 
مثل تلك الظروف غالبا ما تذوب مشاعر األحقاد والكراهية، 
وتنصهر العداوات لتهدأ النفوس وتتالحم وهي تحاول أن 
تقدم العون بشتى السبل لالقرباء والغرباء على حد سواء، 
لهم، والدعاء  السيما من خالل ايصال معلومات توعوية 
للجميع بقلوب محبة ونوايا صادقة ان يكونوا بحفظ الله 
ورعايته، وان تــزول تلك الغمة عن هذه األمــة سريعا ومن 

دون خسائر بشرية.
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«تتاح  الستار  عبد  وقــالــت صبيحة   
ملـــصـــمـــم االزيــــــــــاء فــــرصــــة الخـــتـــيـــار 
مـــالبـــس الــشــخــصــيــات فـــي االعـــمـــال 
التلفزيونية وفق مواصفات ومعايير 
الـــنـــص الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي ووفــــــق الــحــالــة 
سواء  حد  على  واالجتماعية  املهنية 
من اصغر شخصية الى اكبرها في 

املشهد التلفزيوني والسينمائي».
االزيـــــاء هي  ان « تصميم  مــضــيــفــة  
عــمــلــيــة تـــحـــويـــل ابـــــداعـــــي لــلــمــالبــس 
للمشهد  ومــكــمــلــة  واالكــــســــســــوارات 
اوالــديــكــور  للمالبس  ســـواء  الجمالي 
فتكون اما للزينة فقط مثل الحلي او 
تكون لها ضرورة في الحياة اليومية 
ســـــــواء مـــســـتـــخـــدمـــة لــشــخــصــيــة او 
المالء حيز مهم من الديكور وكذلك 
اما   ، الــعــام  للمكان  الجمالية  الــلــوحــة 
تقنية االكسسوار تحتاج الى معرفة 
ودرايــة بالدرجة االولى وبعدها تأتي 
الـــدراســـة وتــأتــي الــخــبــرة مــن مــزاولــة 

العمل املستمر». 
واوضـــحـــت «الــديــكــور واالكــســســوار 
واالزياء لها اهمية كبيرة في االعمال 
واملسرحية  والسينمائية  التلفزيونية 
وكــــذلــــك الــــبــــرامــــج الـــفـــنـــيـــة املــخــتــلــفــة 
يــكــتــمــل من  ان  واليـــمـــكـــن الي عــمــل 

الثالث وهــي هوية  الركائز  دون هــذه 
اساسية الكتمال العمل الفني». 

في ما قال املنتج واملخرج السينمائي 
قليلة  «ثلة  املــوســوي  الدكتور صباح 
باكثر  يتنقلون  الــذيــن  الــفــنــانــون  هــم 
مـــــن مــــجــــال داخــــــــل الـــــوســـــط الــفــنــي 
فتجده كاتبًا ومخرجًا وممثال وهذه 
االزيـــاء  مصممة  على  تنطبق  الحالة 
واالكــــســــســــوار والــــديــــكــــور صــبــيــحــة 
عــبــد الـــســـتـــار». والـــســـيـــنـــوغـــراف هو 
من يحقق حلم املخرج وفن تشكيل 

يقع  املسرح  فضاء  او  اللقطة  فضاء 
بالكامل   

ً
مــؤهــال ويــكــون  عاتقه  على 

تشكيليًا  فــنــانــًا  يـــكـــون  ان  واهـــمـــهـــا 
ـــى الــثــقــافــات االخـــــرى الــتــي  اضـــافـــة ال
يستطيع من خاللها ان يجسد روح 
العصر ولــيــس فقط املــكــان يــذكــر ان 
املصممة  قدمتها  الــتــي  االعــمــال  اهــم 
صــبــيــحــة عــبــد الــســتــار هـــي اوبــريــت 
«رأيت بغداد» و مسلسل «بيتنا وبيت 
الجيران» ، «مناوي باشا»، «سامكو» 

،» الدهانة»، وغيرها العديد.

 

سامي  الفنان  اداء  فــي  الغناء  ينبض 
بـــعـــد ان كـــان  مـــحـــمـــود مـــســـرحـــيـــًا، 
سامي  وقــال  مطربًا،  بالعاملية   يحلم 
«ما زال حلم الغناء ينفر في جنبات 
املسرح، أقوي به مشاهدي املسرحية 
ويــــشــــكــــل تـــتـــابـــعـــًا مــــوضــــوعــــيــــًا فــي 
الـــخـــطـــاب املـــســـرحـــي» مـــؤكـــدًا «بــــدأت 
مــطــربــًا فـــي فـــرقـــة االنــــشــــاد الــتــابــعــة 
 لــقــصــر الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون، بــقــيــادة 
فــــــــــاروق هـــــــالل وجــــمــــيــــل جـــرجـــيـــس 
وصـــــفـــــوت الــــــجــــــراح، خــــــالل ســنــتــي  
دول  فــي  الــعــراق   

ً
ممثال  1975-1976

عدة».
وأضــــــــاف «مـــشـــكـــلـــة الــــفــــن الـــعـــراقـــي 
تــكــمــن فـــي الــتــســويــق وعـــــدم وجـــود 
مــديــنــة إعـــــالم، فــالــفــنــان يــعــتــمــد على 
نفسه  تسويق  فــي  الــذاتــيــة،  إمكاناته 
نجمًا»  تصنع  مؤسسات  توجد  وال 
«الــفــن رســالــة أخــالقــيــة، على  متابعًا 
التردم  من  انتشاله  الثقافية  االدارات 
فن  بتقديم  والشعبي،  النخبوي  بــني 
رفيع غير مبالغ بكالسيكيته، يرتقي 
بالذائقة العامة، وبهذا يتحقق التوازن 

بني النخبوي والشعبي».
فنية،  بعني  االشــيــاء  «أرى  شخصيًا 
فـــالـــحـــســـاســـيـــة املــــفــــرطــــة جـــــــزء مــن 
مـــكـــونـــات الـــفـــنـــان ، أنـــســـق مــظــهــري 
وجــــــوهــــــري مــــعــــًا، كـــــي أبــــعــــث طـــاقـــة 

إيجابية» .
ــــى أن «أهـــــم مـــا قـــدمـــت في  وأشــــــار ال
حياتي، هما مسرحيتا «بيت وخمس 
بيبان» و«أطراف املدينة» ملا فيهما من 

اشتغال أكاديمي على الكوميديا».
لي  «سيبث  الــفــنــان محمود  وأوضـــح 
خـــــالل رمــــضــــان املـــــبـــــارك مــســلــســل 
«دنــدنــة» سيناريو وإخــراج مجموعة 

مـــن مــؤلــفــني ومــخــرجــني، شــــارك في 
ونجوم  شــرف  جاسم  الفنان  تمثيله 
آخـــــــــــرون، وتـــلـــقـــيـــت دعــــــــوة لــتــقــديــم 
مـــســـرحـــيـــة عــــراقــــيــــة فــــي الـــبـــحـــريـــن، 
الجبار  عبد  د.  الفنان  حاليًا  يكتبها 
ــتــهــا   حــــســــن، ســــأشــــتــــرك فـــــي بــطــول
مـــع الــفــنــانــني جـــاســـم شــــرف وأنـــعـــام 
ـــــنـــــاس طــــالــــب وخــلــيــل  ـــربـــيـــعـــي وإي ال
ابــراهــيــم كما ســأســاعــد فــي كتابتها 
 وتمثيلها وإخراجها، وأظن ذلك يحقق 
تضافر رؤى درامية من خالل امتزاج 
مــخــيــلــة د. حــســن مـــع تــجــربــتــي في 

االخراج». 
مبينًا «أواصل إعداد وتقديم برنامجي 
«لنقرأ» و«الناس تسأل» إخراج وديع 
نـــــادر، مـــن تــلــفــزيــون «الـــعـــراقـــيـــة» في 

شبكة االعالم العراقي».

 يــــســــتــــعــــد املـــــــخـــــــرج حـــــســـــني عـــلـــي 
صالح للمشاركة باملوسم املسرحي 
ـــــد مـــــــن خـــــــــالل مـــســـرحـــيـــة  ـــــجـــــدي  ال
«الــــــســــــاحــــــل واملــــــصــــــبــــــاح» والــــتــــي 
ايـــلـــول  مـــــن  االول  فـــــي   ســـتـــعـــرض 

املقبل.
 املــــســــرحــــيــــة مـــــن تــــألــــيــــف مـــحـــمـــود 
 ابـــــــو الـــــعـــــبـــــاس وتــــمــــثــــيــــل ســــــوالف 
 وقــــاســــم الـــســـيـــد وشـــيـــمـــاء جــعــفــر 
وعــــــــالء قــــحــــطــــان وريـــــتـــــا كـــاســـبـــر 
وســــاهــــرة عـــويـــد وســـتـــعـــرض على 

خشبة مسرح الرافدين . 

أنجز املوسيقار جمال 
ناصر، ألبوم «أنغام رياضية» 

برعاية وزارة الشباب 
والرياضة، ضم عشر 

مقطوعات، خمس منها 
تراثية وخمس من تأليفه، 
وقال: «أشارك بالعزف في 
حفل اليونسكو لتوزيع 
جائزة «غايير موكانو» 
العاملية لحرية الصحافة 

2020 وقراءة تقرير أعددته 
عن حرية الفن واالعالم 
العراقي، في ظل الظروف 

املعقدة التي نمر بها.
يقام الحفل خالل أيار املقبل» 

مؤكدًا «أستعد للمشاركة 
في الحفل السنوي ملدرسة 
املوسيقى والباليه، أواخر 
نيسان املقبل، مستمرًا 
بالعمل تدريسيًا فيها».

YouTube

جاء على املوقع االلكتروني 
الرسمي ملؤسسة السينما 

الروسية الحكومية أن روسيا 
 شغلت املرتبة األولى 

 بني البلدان األوروبية من 
حيث عرض األفالم 

السينمائية.
وقدم املختبر األوروبي إلنتاج 

األفالم تقريرا عن شراء 
التذاكر في دور السينما 

لالتحاد األوروبي والبلدان 
األوروبية األخرى عام 2019  
وذلك في إطار مهرجان برلني 

السينمائي.
وجاء في التقرير أن دور 

السينما الروسية باعت عام 
2019 نحو  200 مليون 
تذكرة ما يجعل السوق 

املحلية لعرض األفالم أكبر 
األسواق في العالم وأولها في 

أوروبا. 
وقد زار عام 2019 دور 

السينما الروسية  219.4 
مليون شخص ما يزيد 

بنسبة 9.5 % عن مؤشرات 
عام 2018 . أما إيرادات شباك 
التذاكر في روسيا فبلغت عام 

2019 نحو 55 مليار روبل 
(نحو 800 مليون دوالر)، ما 
يزيد بنسبة 10.3 % عما هو 

عليه عام 2018.
وتقدمت السوق الروسية 

لعرض األفالم على السوق 
الفرنسية حيث بيعت عام 
2019 نحو 213 مليون 

تذكرة.

 

مــراحــل  املـــرأة املختلفة 
وتــــحــــوالتــــهــــا بـــــــدءًا مــن 
 الـــى 

ً
الـــطـــفـــولـــة وصــــــــوال

الــــبــــلــــوغ ومـــــــا يــحــصــل 
مختلفة  انـــتـــقـــاالت  مـــن 
ـــــوان  تــجــســدت عــبــر االل
وفــــــــــــضــــــــــــاء تـــــشـــــريـــــح 
جــــمــــالــــي فــــــي لــــوحــــات 
ــــفــــنــــانــــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة  ال
مــنــى مــرعــي مـــن خــالل 
مــعــرضــهــا الــتــشــكــيــلــي 
الــــحــــادي عـــشـــر والـــــذي 
اطــلــقــت عليه «7صــفــر»  
والـــذي اقــيــم مــؤخــرًا في 

مؤسسة رؤيا للثقافة.
ــــــــت مـــــــرعـــــــي عـــن  وقــــــــال
املــــــعــــــرض الـــــــــــذي  ضــم  
بــــاحــــجــــام  لـــــــوحـــــــات   8
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة «حـــــمـــــلـــــت 
الــــــــلــــــــوحــــــــات قـــصـــصـــًا 
وصــــــــورًا وافـــــكـــــارًا عــن 

مــــــا يـــــحـــــدث لـــالنـــســـان 
السيما املرأة  والظروف 
الـــتـــي احـــاطـــت بـــهـــا  في 
الــســنــوات املــاضــيــة فقد 
كــان الــالوعــي  حاضرًا 
فــــــي ايــــــصــــــال رســــائــــل 
الــــلــــوحــــات وفــــــق مــنــهــج 
ــــتــــجــــريــــد الـــتـــعـــبـــيـــري  ال
لــتــحــمــل فــلــســفــة ورؤيـــة 
مــســتــوحــاة مــن الــقــراءة 

البصرية للمتلقي».
مــحــمــد  د.  االكــــاديــــمــــي 
الـــكـــنـــانـــي رئـــيـــس قــســم 
الــــتــــشــــكــــيــــل فــــــي كــلــيــة 
ـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة قـــال  ال
عــــن املــــعــــرض «تــمــيــزت 
الــفــنــانــة عــبــر تــجــاربــهــا 
ومــــــعــــــارضــــــهــــــا  الــــتــــي 
اقــــامــــتــــهــــا فـــــي الـــــعـــــراق 
وفرنسا  ولبنان واالردن 
بـــاســـلـــوب يــخــتــلــف عــن 

التشكيل  فنانات  باقي 
فمعرضها« 7صفر». 

ـــــــة ملــــفــــهــــوم  ـــــــواب كــــــــــان ب
الـــــــجـــــــســـــــد كـــــــاســـــــاس 
تــعــبــيــري لــلــوصــول الــى 
فــهــم الــلــوحــة وابــعــادهــا، 
داخــل  يتنقل  فــالــجــســد 
ــــــنــــــة وامــــكــــنــــتــــهــــا  املــــــدي
املختلفة التي اقترحتها 
تعد  فاالعمال  وبالتالي 
ابعاد  ذا  جماليا  حراكًا 
تــعــبــيــريــة تــمــثــل اضــافــة 
جــــــديــــــدة فــــــي املـــشـــهـــد 

النسوي العراقي».
ومـــــــــــــن جـــــــهـــــــة اخــــــــــرى 
تــســتــعــد مــرعــي القــامــة 
مــعــرض تــشــكــيــلــي  في 
دار االوبرا املصرية كما 
العام  منتصف  ستقيم 
الجاري معرضا جديدا 

في كندا 

من بني عدة أعمال درامية دأبْت قناة « العراقية» على إعادة 
 عند رباعية « أعالي 

ُ
عرضها على شاشتها مؤخرًا، نتوقف

الفردوس» ملؤلفها  صباح عطوان ومخرجها  نبيل يوسف، 
الشكرجي، وشــذى سالم،  الجبوري، وجــواد  وتمثيل بهجت 
ُبـــدَّ مــن التذكير بــأن هذه  وهــنــاء محمد، وهـــدى هـــادي . وال 
، وفيها  عـــام 1993  إنــتــاجــهــا  تـــمَّ  قــد  التلفزيونية   الــربــاعــيــة 
نتلمُس االسلوب الجديد الذي دأَب عليه الكاتب القديرصباح 
 

َّ
عطوان في كتابتِه للتلفزيون مع بداية العقد التسعيني ، ولعل

ما ُيمّيُز تلك األعمال هو االلتصاق بظواهر املجتمع واالقتراب 
تغير، ونستذكر هنا 

ُ
امل الــواقــع  بــل االشــتــبــاك مــع حركة ذلــك 

بجزأيِه  الليل»  ذئاب  ومسلسل  والقانون»  «الُعرف  تمثيلية 
االول والــثــانــي ، وقـــد انــفــرد صــبــاح عــطــوان مــن خـــالل تلك 
الــذي  الــعــراقــي  تــطــورات وتــغــيــرات املجتمع  األعــمــال بمواكبة 

ــــْت بــــه مــنــذ 
َ
بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات أحــــداث َعــــَصــــف

وظــــــــــــــــــــــــــروف 
وأحـــــــــــــــــوال 
صـــــعـــــبـــــة 
تـــــــركـــــــْت 
آثـــارهـــا 

 على إنسان ذلك املجتمع وحركته فيه .
ً
واضحة

الــفــردوس» بمعزل عن  «أعــالــي  أن نتناول رباعية  وال يمكُن 
للعمل  االولــى  اللقطة  دهــا املخرج منذ  التي حــدَّ املكان  وحــدة 
الفني في قلب العاصمة بغداد وفي منطقة شعبية واضحة 
املعالم ، ويكاد يكون املنزل أو بيت اإليجار العتيق الذي يملكُه 
حّرك الفعال وأقوال الشخوص 

ُ
نّواف (بهجت الجبوري) هو امل

التي وجدْت نفسها مقذوفة ً فيه.
ــِه حتى  ــلــقــي بــظــالل ـــُه وُي

َ
ويــظــل هــــذا املـــكـــان يـــمـــارُس ســـطـــوت

الـــبـــطـــولـــة املــطــلــقــة  الــحــلــقــة األخــــيــــرة ، وأحــــســــُب أنَّ  نـــهـــايـــة 
ـــــدرامـــــي وجـــغـــرافـــيـــتـــه،   لــــم تـــكـــن لـــلـــشـــخـــوص بــــل لـــلـــمـــكـــان ال
الــــشــــخــــوص املــــتــــداخــــلــــة واملـــتـــشـــابـــكـــة  حــــتــــى ان عـــــالقـــــات 
ــــتــــمــــارَس تـــأثـــيـــرهـــا وقــــوتــــهــــا لــــــــوال  وجــــودهــــا  ــــــْن ل

ُ
ــــــك

َ
ــــــْم ت ل

ـــــــــــهـــــــــــذا كــــــــنــــــــا نـــــــــــــــرى شــــــاكــــــر  فـــــــــــي ذلـــــــــــــــك املـــــــــــــكـــــــــــــان، ول
(جواد الشكرجي) و مديحة (هدى هادي)وإنصاف (شذى 
املرايا  لعبة  يلعبون  وكأنهم  الشخوص  من  وغيرهم  سالم) 
ُه تزاحُم صورة 

َ
َه أحدهم فإنُه يرى صورت املتقابلة فأّنى اتجَّ

اآلخــــر فــي املــــرآة وبـــــدوا  لــنــا مــحــشــوريــن فــي مــكــاٍن ضــّيــٍق 
اليسعهم جميعًا. 

جــهــدْت ربــاعــيــة» أعــالــي الـــفـــردوس» نفسها فــي إبــقــاء لعبة 
 
ً
الـــحـــضـــور والــــغــــيــــاب فــــي عــــالقــــات الـــشـــخـــوص مـــتـــضـــادة

ومـــتـــنـــاقـــضـــة ، فـــفـــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــغــيــُب فــيــه الـــشـــخـــوص مثل 
(فـــــاطـــــمـــــة)زوجـــــة (شــــاكــــر) 
لــكــنــهــا تـــمـــارُس حــضــوَرهــا 
الــطــاغــي عــلــيــه وتـــرســـم على 
وجـــــهـــــِه مـــــالمـــــح مـــــن صـــــورة 
البطل املهزوم من الداخل... البطل 
املخذول الذي يعاني من وطأة الفشل 
الجسدي  املرير في حياتِه، ويكون عوقُه 
 للداللة على العوق السايكولوجي 

ً
 مميزة

ً
عالمة

 . يحملُه  أن  عليه  ــب  تــوجَّ الـــذي  أو  مــعــُه  يحملُه  الـــذي 
ومــقــابــل غــيــاب (فــاطــمــة) فـــإن الــربــاعــيــة تــواصــل تأكيد 
(مليعة) (هناء محمد) وإن  حضور (قادر) الزوج الغائب لـ
الفقدان أكثر من  الفني قد ركــزَّ على عنصر  العمل  كان 
اقتربْت  الغياب  نفسِه، وبغياب (قــادر) تكون (مليعة) قد 
من الشخصية املخبولة أو املنفصمة نفسيًا، أّما (مديحة) 
زوجها  تركها  الــتــي  املــهــجــورة  الــزوجــة  فتَجّسُد شخصية 
ليقترن بغيرها وبذلك تكون(مديحة) مشروعًا دائمًا للعديد 
(افراح  اختها نورية  الى ذلك  املفتوحة تقودها  العالقات  من 
يس) 

َ
ورك

َ
ك (ليلى  (نسرين)  املحل  صاحبة  وحتى  عباس)، 

عي أنه مسافر مع اِإليحاء  لْم تسلْم من غياب زوجها الذي يدَّ
بانها ، هي االخرى، امرأة مهجورة ، في حني تقف (إنصاف) 
املعمل،بوصفها  فــي  خدماتها  عــن  االستغناء  بعد  أمــامــنــا، 

امرأة فائضة عن الحاجة.
أعالي الفردوس» في قاع املدينة لتقترب من حدود   غاصْت 
 صــبــاح عــطــوان بلغة درامــيــة 

َّ
(الــواقــعــيــة الـــرثـــة)، وقـــد تــوســل

عليها صياغة  وســيــطــرْت  والــقــوة  الــضــديــة  تحمل  صريحة 
املسرحيات الشعبية الحادة ،لكن يبقى عيب هذه اللغة إنها 
جاءْت طاغية على جميع الشخوص وتستخدم ذات التعبيرات 

والتشبيهات دون فارق بينها ُيمّيز إحداها عن االخرى.
َم املخرج نبيل يوسف في عملِه  هذا عدة ملحات إخراجية ذكية  دَّ

َ
ق

الدرامي   تفصُح عن مقدرتِه اإلخراجية في استنطاق النص 
 وترجمتِه إلى مشاهد ولقطات فنية ، وقد برز جهد التصوير 
واضـــحـــًا بـــــــإدارة الــــراحــــل فـــائـــز نــــــوري، وَعــــَمــــَد املـــخـــرج الــى 

 

استخدام الكاميرا استخدامًا فنيًا  ذكيًا ومنها على سبيل 
املثال االعتماد على دورات التصوير الطويلة .

«

e

مــن التذكير بــأن هذه  ــــوهــنــاء محمد، وهـــدى هـــادي . وال بـــدَّ ُ
، وفيها  عـــام 1993  إنــتــاجــهــا  تـــمَّ  قــد  التلفزيونية   َّالــربــاعــيــة 
عليه الكاتب القديرصباح  َ االسلوب الجديد الذي دأب ُنتلمُس

ححَّ
ِعطوان في كتابته للتلفزيون مع بداية العقد التسعيني ، ولعل
 تلك األعمال هو االلتصاق بظواهر املجتمع واالقتراب 

يي يي
ززمّيُز ممما ُي ُ

تغير، ونستذكر هنا 
ووُ
امل الــواقــع  حركة ذلــك  تتبــل االشــتــبــاك مــع

بجزأيه الليل»  ِذئاب  ومسلسل والقانون» «الُعرف  ررتمثيلية  ُ

ــــالل تلك  ــاالول والــثــانــي ، وقـــد انــفــرد صــبــاح عــطــوان مــن خـ
الــذي  الــعــراقــي  تــطــورات وتــغــيــرات املجتمع  األعــمــال بمواكبة 

ي

ــــْت بــــه مــنــذ 
َ
ــــــــف ــــــــَص ببـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات أحــــداث ــــَع

ي يي

فروف وظــــــــــــــــــــــــــ
وأحـــــــــــــــــوالل
صـــــعـــــبـــــة 

تـــْت ْتـــــــركــــ

اــا آثـــارهـ

املعالم ، ويكاد يكون املنزل أو بيت
كحّرك

ببُ
ححاف (بهجت الجبوري) هو امل
ُ

انّو ّ
ْالتي وجدت نفسها مقذوفة ً فيه.

ُويــظــل هــــذا املـــكـــان يـــمـــارُس ســـطــ
الــحــلــقــة األخــــيــــرة ، وأحــــس نـــهـــايـــة 
لــــم تـــكـــن لـــلـــشـــخـــوص بــــل لـــلـــمـــكـــان

الــــشــــخــــوص ـــــالقـــــات  ــحــــتــــى ان عــ
ــــتــــمــــارس تـــأثـــيـــرهـــا و َ ل ــــــْن

ُ
ــــــــــك
ُ َ

ــــت ــــــم ْل
ـــــــــــهـــــــــــ فـــــــــــي ذلـــــــــــــــك املـــــــــــــكـــــــــــــان، ول

(جواد الشكرجي) و مديحة (هدى
يي

و الشخوص  من  وغيرهم سالم) 
يي

ُ أحدهم فإنُه ير َه ههى اتجَّ َّ ىىاملتقابلة فأّن ّ

اآلخــــر فــي املــــرآة وبـــــدوا  لــنــا مــحــش
اليسعهم جميعًا. 

ي

ربــاعــيــة» أعــالــي الـــفـــردوس جــهــدْت
ــــالقــــا ــالـــحـــضـــور والــــغــــيــــاب فــــي عــ

ومـــتـــنـــاقـــض
تــغـ
(ف
لــك
الــط
وجـــ
البطل ا
املخذول الذ
املرير في حيات
مميزة للداللة

ً
الالعالمة

الـــذي أو  مــعــُه  يحملُه ُالـــذي 

ومــقــابــل غــيــاب (فــاطــمــة) فـــإن
ي ي

الغائب ل حضور (قادر) الزوج
على الفني قد ركــزَّ العمل  َّكان 

، وبغياب (قــادر)
ي

ِالغياب  نفسه
من الشخصية املخبولة أو املنفص
املــهــج الــزوجــة  ددّسُد شخصية  سسفتج َ
ليقترن بغيرها وبذلك تكون(مديح
الى املفتوحة تقودها  العالقات  الالمن 
(ن املحل  صاحبة  وحتى  عباس)، 
َّ من غياب زوجها الذي يدَّ ْ تسلم ْلم
بانها ، هي االخرى، امرأة مهجورة

ي

خدم عــن  االستغناء  بعد  أمــامــنــا، 
يي

امرأة فائضة عن الحاجة.
أعالي الفردوس» في قاع ْغاصْت

ص
يي
(الــواقــعــيــة الـــرثـــة)، وقـــد تــوســل
ي يييي

والــقــوة  الــضــديــة  تحمل  صريحة 
املسرحيات الشعبية الحادة ،لكن

ْجاءْت طاغية على جميع الشخوص

ززمّيز مموالتشبيهات دون فارق بينها ُي ُ
ِ املخرج نبيل يوسف في عمله  هذ َم دَّ

َ
ددق

ِعن مقدرته اإلخراجية في ُتفصُح
ِوترجمته إلى مشاهد ولقطات فني
واضـــحـــًا بـــــــإدارة الــــراحــــل فـــائـــز نـــ

ى إ

استخدام الكاميرا استخدامًا فنيًا
إ

املثال االعتماد على دورات التصو
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السينية  االشـــعـــة  لــقــيــاس  1. مــرصــد ومــســبــار 
القادمة من االجرام السماوية – ضمير متصل.

2. ملحق لالطفال يصدر في جريدة الصباح.
3. يكشف السر – االمعاء الغليظة.

4. حرف ابجدي (م) – منطقة تاريخية وهي احد 
اقاليم شبة الجزيرة العربية (م).

5. عملة آسيوية – مدينة سويدية (م).

6. من االنبياء – ال يقرأ وال يكتب.
7. شهر ميالدي – وهم بصري.

8. قاذفات قنابل بعيدة املدى – بحر باالنكليزية.
9. طعام – روابي.

10. من البلدان االفريقية – مادة معقمة.

1. من دول اميركا الجنوبية – مكائن.
الـــقـــرود – تــقــال للملك  انــــواع  2. مــن 

بالشطرنج.
3. من االلوان الرئيسية – من اسماء 

الله الحسنى (م).
4. بكى – زهور.

5. ارشد – رفيقات العمل.
عاصمة  كانت  مصرية  محافظة   .6
مــصــر فـــي الــعــهــد الــفــرعــونــي (م) – 

سفن.
7. عــاصــمــة افــريــقــيــة – مــن امـــراض 

البرد.
8. مــن االهــــوار الــعــراقــيــة فــي جنوب 

العراق – للتمني.
9. كسل – من املعادن النفيسة.

ـــة فــي جــنــوب غـــرب افريقيا  10. دول
تطل على املحيط االطلسي.

أكــثــر ايجابية  في  تــعــزز أوضــاعــكــم بشكل 
الــجــانــب الــشــخــصــي واملـــالـــي والــقــيــام بسفر 
وهناك  والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على 
وتحديدا  السفر  خــالل  مــن  للتغيير  فــرصــة 

املرتبط بدراسة او هجرة للفترة املقبلة .

فــرصــة مــالــيــة جــيــدة والــكــثــيــر يهتم بشكل 
يحاول  العملية هناك من  برامجه  في  اكبر 
إيـــجـــاد مــنــافــذ جـــديـــدة فـــي الــعــمــل .الــســفــر 
لـــديـــكـــم فـــرصـــة لـــلـــقـــيـــام بــســفــر وربــــمــــا ال 
لذا  طموحنا  يلبي  انجاز  تحقيق  نستطيع 

علينا عدم استعجال النتائج.

تــحــســن ايـــجـــابـــي يــظــهــر عـــلـــى مــظــهــركــم 
الــخــارجــي وهــنــاك مــن يــقــوم بــمــبــادرة في 
حــاولــوا  فيها  وينجح  الشخصي  الجانب 
الــتــخــلــص مـــن الــضــغــوط بــأخــذ فــتــرة من 
الراحة والخروج من الروتني الذي يسيطر 

على حياتكم .  

الــتــعــب منكم بشكل واضـــح وهــنــاك  يــنــال 
مــواقــف سلبية فــي الــجــانــب الــعــاطــفــي ما 
ـــحـــذر عند  يــلــزمــكــم تـــوخـــي مـــزيـــدا مـــن ال
تعامالتكم املختلفة ، ماليا ال تزال تتعرض 
ميزانيتكم إلرباك في الجانب املالي عليكم 

تجنب املصروفات الفائضة .  

تــتــحــســن أحـــوالـــكـــم وقــــد يــبــدو انــــه بــدايــة 
لتغيير ايجابي في أكثر من جانب عليكم 
االســتــعــداد واالســتــفــادة الــقــصــوى مــنــه ، 
شخصيا تنجحون وبشكل تدريجي في 
املــربــك وتقدمون صــورة  الــوضــع  اجتياز 

أفضل عن أنفسكم. 

الفرص  أمامكم  تبدو  وقــد  عليكم  الضغوط  تـــزداد 
قليلة وبحاجة إلى الكثير من املحاولة واخذ األمور 
التواصل  في  الرغبة  بعدم  يشعر  والبعض  بصبر 
مــع اآلخـــريـــن .عــمــلــيــا هــنــاك فــرصــة لــتــولــي شــؤون 
إدارية جديدة في العمل لكن تحت ضغط اآلخرين 

وقد يشي بكم احد زمالئكم عند رئيس العمل. 

تــتــلــقــون اتـــصـــاالت مــن مــصــادر خارجية 
مــع شركات  للعمل  فــرصــة  البعض  ولـــدى 
في  للعمل  فرصة  او  بالخارج  اتصال  لها 
تــــزال حظوظكم  الــطــيــران كــمــا ال  مــكــاتــب 
جـــيـــدة فـــي تــجــربــة الــســفــر لــلــتــخــلــص من 

النحس الذي يالزمكم. 

انتم بحاجة إلى الكثير من التوازن لضبط 
املالية وعدم إنفاق املال بشكل  ميزانيتكم 
مهنية  لتعزيزات  يشير  فالوقت  فوضوي 
يفكر  البعض  منها  اإلفـــادة  عليكم  ومالية 
في الحصول على قرض مصري او بحث 

موضوع ارث او تقسيم تركة . 

تحاولون تجنب املواجهات بمن هم حولكم 
وعــلــيــكــم االبــتــعــاد عـــن الـــجـــدل او املــغــامــرة 
فاألمور قد تأتي بشكل غير متوقع وحذار 
من الدخول في عملية تجارية بدون معرفة 

الهدف منها .

تـــــــزداد حـــولـــكـــم الـــضـــغـــوط فــــي الـــعـــمـــل مــا 
ـــجـــانـــب الــصــحــي  يــنــعــكــس ســـلـــبـــا عـــلـــى ال
ويبدو عليكم عدم االرتياح  أثناء تواجدكم 
فــي الــطــرقــات أو األمـــاكـــن املــزدحــمــة. انتم 
تحتاجون للكثير من الصبر واملرونة كي 

تسير أوضاعكم العاطفية بشكل جيد.

العاطفية  فاألجواء  متعددة  بمشاعر  تشعرون 
تبدو ايجابية وتعامالتنا املالية مشجعه وهناك 
نحن  الــتــي  الــتــعــديــالت  ببعض  لقيامنا  فــرصــة 
بحاجتها لهذا الوقت كما يلعب الحظ دورا بارزا 
جهودنا  تتوج  او  متطلبات  على  الحصول  في 

بنتائج مفرحة . 

نــتــعــامــل بــجــديــة وربــمــا نــبــدو بــحــالــة من 
في  أسلوبنا  على  سلبا  تنعكس  التوتر 
الــتــعــامــل مــع اآلخـــريـــن لــديــنــا الــكــثــيــر من 
االلـــتـــزامـــات مـــع االســـــره .الــبــعــض يــرغــب 
في إجــراء بعض التغييرات داخــل منزله 

وربما هو ليس بالوقت املشجع. 

يخشى نيك والــيــنــدا أحــد العــبــي فرقة 
والينداس)  (فالينج  الخطرة  الــعــروض 
السيناريو األسوأ بينما يستعد ألحدث 
مغامراته وهي السير على الحبل فوق 
بركان نشط في نيكاراغوا ويقول "قد 

أسقط وألقى حتفي".
لكن واليندا (41 عاما)، وهو أحد أفراد 
أســــرة مـــن املــغــامــريــن تــقــدم الــعــروض 
الخطرة على مدى سبعة أجيال، ال يدع 
الخوف ينال منه، اذ قال قبل مغامرته 
الــهــواء  على  التلفزيون  سينقلها  الــتــي 
مــبــاشــرة حــيــث ســيــســيــر عــلــى الحبل 
عــلــى ارتـــفـــاع 548 مـــتـــرا فــــوق بــركــان 

البركانية  الحمم  تــفــور  بينما  ماسايا 
أسفل منه "ال يعني هذا أنني ال أخاف 
على  بالتغلب  األمــر  يتعلق  إنما  شيئا 
هـــذا الــخــوف" مــقــدمــا عــروضــا ناجحة 
بالسير على الحبل فوق شالالت نياغرا 
وساحة تايمز سكوير وقال إنه تدرب 
بــاســتــخــدام أقــنــعــة نــقــص األوكــســجــني 
ــــبــــركــــان،  ــــــظــــــروف فـــــــوق ال ملــــحــــاكــــاة ال
وسيسير واليندا فوق البركان مرتديا 
نظارات وقناعا وربما سيحمل أنابيب 
أوكسجني خالل العرض، مشيرا الى إن 
حذاءه سيكون مزودا بنعل أكثر ثخنا 
للمساعدة في الحد من الحرارة املنبعثة 
 من البركان وإن السلك سيكون شبيها 

باللوح.
واوضـــــح "ســأتــعــامــل مـــع ريــــاح غــرانــد 

كثيفة  غــازات  مع  وسأتعامل  كانيون. 
أنــنــي ربــمــا ال أستطيع أن أرى  لــدرجــة 
ملــســافــة عــشــرة أقــــدام أمــامــي" مضيفا 
"كل ما ُيلقى في طريقي هنا يزيد من 

مستويات توتري".
ــيــنــدا إن الــفــكــرة تـــولـــدت لــديــه  وقــــال وال
عندما كان في طائرة تحلق فوق بركان 
 نــشــط وهـــو فــي طــريــقــه إلـــى مكسيكو 
سيتي. وماسايا واحد من ستة براكني 
نــيــكــاراغــوا وقــد ثار  كبيرة نشطة فــي 
ما ال يقل عن 18 مرة منذ العام 1520 
العامني  الهائل في  ذلــك ثورانه  بما في 
على  الـــبـــركـــان  ويـــقـــع  و1820،   1772
بــعــد نــحــو 23 كــيــلــومــتــرا عــن مــانــاغــوا 
 عاصمة نيكاراغوا ويبلغ ارتفاعه 638 

مترا.
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االفقي

1 - تايندوشينغ
2 - اوالن باتور

3 -  الهرج (م) – بريق (م)
 4 -  تايم (م) - توأم
5 -  حام – عدل - نا

5 -  شارع - جدل

7 -  نايس - بريس
8 -  ابها - فرس

9 -  فريتاون - ني
10 -  قرن - مرسيدس

تعود أسطورة الغناء أم كلثوم إلى خشبة دار األوبرا املصرية إذ 
ستظهر على املسرح خالل حفل في السادس من آذار بفضل 

تقنية التصوير التجسيمي (هولوغرام)، على ما اعلن رئيس دار 
األوبرا في القاهرة مجدي صابر. 

وأوضح صابر أن هذا الحفل سيشهد استخدام تقنية التصوير 
التجسيمي للمرة األولى في دار األوبرا بالقاهرة، وتبقى أم كلثوم 

بعد أكثر من أربعة عقود على وفاتها، أشهر أيقونات الطرب 
العربي على اإلطالق،وال يزال صوتها يتردد على نطاق واسع في 

أرجاء العالم العربي والعالم. أشار املستشار اإلعالمي في دار 
األوبرا املصرية محمد منير إلى أن اختيار أم كلثوم حصل بهدف 

 تشجيع العودة إلى "األصالة" وإظهار "هويتنا 
الحقيقية".كذلك لفت صابر إلى أن استخدام التقنيات الجديدة 

يرمي إلى استقطاب األجيال الطالعة وتشجيعهم على التمسك 
بتاريخهم، وفي هذه املواقف تلميح أقرب إلى التصريح بشأن 
الطفرة في األغنيات الشعبية الحديثة أو ما يعرف بموسيقى 

"املهرجانات" التي تحقق شعبية واسعة في مصر خصوصا في 
أوساط الشباب. 

ويستمر املقطع الغنائي بتقنية الهولوغرام ما بني 12 و15 دقيقة 
تؤدي خاللها املغنيتان مي فاروق وريهام عبد الحكيم بعضا من 

أشهر أغنيات "كوكب الشرق"، وفق رئيس دار األوبرا املصرية. 
وفي الوقت املتبقي من الحفلة، تواصل املغنيتان توجيه تحية إلى 

املغنية الكبيرة لكن من دون صور تجسيمية. ولفت مجدي صابر 
إلى مشاريع مشابهة لدى دار األوبرا املصرية لتقديم حفالت بهذه 

التقنية ألسماء أخرى من عمالقة الطرب من أمثال محمد عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ، وكانت أم كلثوم قد ظهرت على خشبة 
املسرح مرتني العام املاضي بفضل تقنية الهولوغرام أيضا، اوال في 

السعودية ثم في دبي.

شهدت العاصمة الروسية موسكو هذا العام أكثر 
فصول الشتاء دفئا منذ بدء تسجيالت األرصاد 
الجوية، وتجلى ذلك خصوصا في غياب الثلوج املألوفة 
في مثل هذه الفترة عن املدينة، على ما أعلنت هيئة 
الطقس الحكومية السبت.
قال رئيس هيئة األرصاد الجوية الروسية رومان 
فيلفاند لوكالة تاس لألنباء إن معدل الحرارة في 
روسيا بني كانون األول وشباط كان أعلى بدرجتني 
مئويتني ونصف درجة مقارنة مع املستوى القياسي 
السابق البالغ 2,8 درجة مئوية دون الصفر خالل 
شتاء 1960 - 1961. وأشار إلى أن مثل هذه الفروق 
في درجات الحرارة أمر نادر للغاية منذ البدء بتسجيل 
معدالت الحرارة في روسيا قبل 140 عاما.
وأضاف فيلفاند "أنا متأكد من أننا لن نشهد مثل هذا 
الشتاء الدافئ مجددا خالل فترة طويلة"،وتوقع أيضا 
تحطيم املعدل القياسي ألكثر فصول الشتاء دفئا على 
صعيد روسيا برمتها هذا العام، غير أن الخبر اليقني 
ينتظر االنتهاء من جمع البيانات.
وكان العام 2019 أكثر السنوات دفئا في تاريخ 
السجالت في روسيا التي ال يزال سكان عاصمتها 
املسنون يستذكرون البرد القارس خالل الشتاء قبل 
عقود حني كانت طبقات سميكة من الثلوج تكسو 
أرجاء موسكو.

العمودي

1 -  تاج محل - افق
2 - يوريا - نبرر

3 -  الهام شاهني
4 -  نالت - ايات

5 - دنا – عرس - ام
6 - وب – تدع - فور

7 - شاقول - برنس
8 - ايتي (م) - جرس

9 -  نورمندي - ند
10 -  غرب - السويس
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عرف عن حســــــــن املامه بجميع اطوار غناء 
االبوذية وخاصة مقامــــــــي البيات والصبا، 
اذ يعتبــــــــره املطربــــــــون الريفيــــــــون صاحب 
 
ً
مدرســــــــة مهمة في العــــــــزف املنفرد، جاعال

من  الكمان اآللة الرئيسة في غناء املواويل، 
بروح إبداعية حساسة.

مقدمة الفعالية التشكيلية بشرى سميسم  
وصفــــــــت املحتفى به "كأنه خلــــــــق والكمان 
على كتفــــــــه يتعرش مع اوردته وشــــــــرايينه 
ويســــــــتمد من نســــــــغ روحه هديــــــــل اوتاره 
العذبة، فهو يعــــــــزف بزفير حراق على وتر 

من اسى".
ولد  عازف الكمان االشهر في بغداد العام 
1943، ودخل معهد االمل للمكفوفني وكان 
يعاني من ضعف كبير في بصره وتخرج 

منه عام 1958 .
كان عزفــــــــه االول علــــــــى االيقــــــــاع ثــــــــم اتجه 
للكمان وعزف بعمــــــــر مبكر خلف املطرب 
ســــــــلمان املنكوب الــــــــذي اطلق عليــــــــه لقب " 
شــــــــيطان الكمان" ، ومن خــــــــالل مرافقته له 
جال في مناطق العــــــــراق كافة وتعلم اطوار 
الغنــــــــاء الريفــــــــي، كما عمل فتــــــــرة في فرقة 
"عيسى حويلة" مع بنات الريف وكان لوالده 
عالقة صداقــــــــة مع املطــــــــرب حضيري ابو 
عزيز، فبدأ معه منذ عام 1959 في برنامج 
"ركن الريف" وفــــــــي عام 1964 تعرف على 
يــــــــاس  خضر الــــــــذي كان يعمل حينها في 
مستشــــــــفى الباب املعظم ولحــــــــن له اغنيته 
االولى "تواعدنه وعلــــــــى املوعد اجينه" وهو 

من عرفه على امللحن طالب القره غولي. 
املشــــــــارك فــــــــي ادارة الجلســــــــة الناقد الفني 
للزميل ســــــــامر املشــــــــعل بدأ حديثه "ونحن 
نقيم جلستنا املحفوفة بمخاوف االصابة 
بفايروس كورونا. اتذكر الفرقة املوسيقية 
التــــــــي كانــــــــت تعزف فــــــــي ســــــــفينة تايتنك 
وهي تغرق فــــــــي لحظات ...  الخوف تهزمه 

املوسيقى".
واضاف املشــــــــعل" فالح حسن الغائب عن 
الســــــــاحة الفنيــــــــة والحاضــــــــر فــــــــي الذاكرة 
االبداعية عنــــــــد العراقيني. بعد رحلة طويلة 
الكثر من نصف قرن صال وجال فيها كل 
املحافظات العراقية وامتع الناس وعزف مع 
اغلــــــــب املطربني الرواد، بــــــــدءًا من حضيري 
ابو عزيز وانتهاء برعد الناصري، اكد فيها 
روحيتــــــــه العراقية بالعــــــــزف وهويته الفنية 
دون ان ينجــــــــر لتقليد املدرســــــــة التركية او 
املصريــــــــة.. حتى ان امللحن املصري ســــــــيد 
مكاوي عندما ســــــــمعه في الكويت بجلسة 
خاصــــــــة قال ( مني معانا.  دا أصبع عراقي 
) ثم تعــــــــرف عليه وعزف معــــــــه باالضافة 
الى عدد من الفنانني العرب منهم ســــــــميرة 

توفيق وميادة الحناوي وسميرة سعيد".
العــــــــام 1985 فقــــــــد حســــــــن بصــــــــره تمامًا 
بســــــــبب مرض انفصال الشــــــــبكية وسافر 

الى لندن مــــــــن دون فائدة ومنذ ذلك التاريخ 
انزوى تمامًا وغابــــــــت عنه االضواء وكانت 
اخر مشــــــــاركاته مع املطــــــــرب الريفي رعد 

الناصري العام 1988 في اول شريط له.
تخلل الفعاليــــــــة التي تفاعل الجمهور معها 
بشكل كبير عدد من املعزوفات التي اداها 
املحتفى بــــــــه الطوار املحمــــــــداوي والغافلي 
والعيــــــــاش والقــــــــت استحســــــــان الحضور 
مصفقًا ومؤديًا لالغاني، اضافة الى عزفه 
للعديد من املقامات حسب رغبة الجمهور 
متطرقًا لاللوان الغنائيــــــــة لكل مطرب مثل 
ســــــــيد محمد ورياض احمد وداخل حسن 

ومدلل عامر. 
وختمــــــــت التشــــــــكيلية بشــــــــرى سميســــــــم 
 " الشــــــــهيرة  املنكــــــــوب  بمقولــــــــة  الفعاليــــــــة 
دك يفالــــــــح" .. ففــــــــي العمــــــــر متســــــــع كبير 
للخسارات والخيبات وما زلنا نحتاج لهذا 

الكمان النائح".

{ }

أصاب فايروس كورونا شعوب العالم بالخوف والهلع منذ تفشيه في 
مدينــــــــة ووهان الصينية ، لكن هذا الخطر الذي يهدد البشــــــــرية ويفتك 
بها كشف عن ضعف في التضامن، على الرغم من انه عدو مشترك 
لبني البشــــــــر أجمع من أي لون اوجنس كانوا وألي بلد ودين وقومية 
وطائفة انتموا ، وغابت املشاعر الجياشة بني الدول التي قست قلوبها 
بســــــــبب التنافس السياســــــــي والصراع على املصالح ومناطق النفوذ  
، واذا وجــــــــدت حاالت تضامــــــــن فهي محصورة داخــــــــل اطار املحاور 

السياسية املتحالفة  .
وألن السياســــــــة تســــــــمم العالقات وتقســــــــم دول وشــــــــعوب العالم الى 
 التعاطف مع 

ّ
معســــــــكرات متحالفة ومتحاربــــــــة والتوحدها فقد قــــــــل

الشــــــــعوب املنكوبة ألسباب مختلفة وملواقف مســــــــبقة وديون سابقة 
واحقــــــــاد متوارثة ، فبــــــــرزت مواقف عنصرية تجــــــــاه الصينيني حيث 
اشــــــــتكى عدد من اآلســــــــيويني من التصرفات والتعليقات العنصرية 
املوجهة ضدهم من بعض الفرنســــــــيني ، وتداول مغردون هاشــــــــتاگ 
"أنا لست فايروســــــــًا" للتنديد بالتصرفات العنصرية ضد الصينيني 
ومن يحملون مالمح آسيوية هناك ، حتى ان صحيفة يومية فرنسية 
أصدرت عددًا بعنوان "الخطر األصفر" قبل أن تقدم اعتذارها للجالية 
اآلسيوية في فرنسا ، كما يمكن مالحظة التوظيف السياسي لألزمة 
فــــــــي تصريحــــــــات الكثير من السياســــــــيني التي خلطت بني التفشــــــــي 
والتشــــــــفي وظهور لغة غير انســــــــانية في عناويــــــــن ومضامني بعض 

وسائل االعالم والتواصل االجتماعي   .
واذا كان املحــــــــزن هو هــــــــذا العدد الكبير من الوفيــــــــات واالصابات في 
مختلــــــــف القارات فإن املؤســــــــف جــــــــدًا هو تراجع مســــــــتوى التضامن 
الدولي وغلبة العداء السياسي على الشعور والتضامن االنساني الى 
حد انعدمت معه حتى بيانات االعراب 
عــــــــن األســــــــف والحزن التــــــــي التكلف 
ايــــــــة دولــــــــة او منظمة اقليميــــــــة دوالرًا 
واحــــــــدًا والتنزلها من عليائها ، وكان 
طبيعيًا في مثل هذه األزمة الصحية 
يجتمــــــــع  أن  الخطيــــــــرة  االنســــــــانية 
ممثلــــــــون عــــــــن دول منطقتنــــــــا علــــــــى 
مستوى وزراء الصحة في أقل تقدير 
للتعاون والتنسيق واتخاذ االجراءات 
التي تحد من خطــــــــر الفايروس على 
الشــــــــعوب العربية واالســــــــالمية وهو 
مالم يحصل وربمــــــــا لن يحصل ألن 
السياســــــــة فوق الصحة والحياة وألن 
واقــــــــع حال األخــــــــوة في الديــــــــن اليوم 
لــــــــم يعــــــــودوا كالجســــــــد الواحد  انهم 
الذي اذا اشــــــــتكى منــــــــه عضو تداعى 
له سائر الجســــــــد بالسهر والحمى  ، 
وكان طبيعيًا ايضًا ان تعلن الواليات 
املتحدة تضامنًا انسانيًا مع الشعب 
الصينــــــــي فــــــــي مواجهــــــــة فايــــــــروس 
كورونا مهما كانــــــــت درجة العداء واالفتراق بــــــــني القوتني العظميني ، 
ولــــــــم يكن غريبًا لو تضامن الرئيس االميركي دونالد ترامب في بيان 
مقتضــــــــب مع الشــــــــعب االيراني وليس مع نظامــــــــه ،بطبيعة الحال، في 
مواجهة فايروس كورونا وهو الذي يبعث لهم كل عام اجمل األمنيات 
والتهاني والتبريكات بأعياد نوروز ورأس الســــــــنة الفارسية ، كما ان 
االمني العام لالمــــــــم املتحدة البرتغالي انطونيــــــــو غوتيرش أقل بكثير 
من ســــــــلفه الكوري الجنوبــــــــي بان كي مون الــــــــذي كان اليبخل علينا 

باالعراب عن قلقة ازاء كل صغيرة وكبيرة في عاملنا املثير للقلق  .
انه ليس عاملنا الواحد كما نتمناه ويبدو ان ماافرزه فايروس كورونا 
من مؤشــــــــرات على تســــــــمم العالقات بني الدول اليقــــــــل عن خطورته 
علــــــــى حياة االنســــــــان ، فماينقــــــــص هذا العالــــــــم هو ابــــــــداء الكثير من 
املشــــــــاعر واملواقف االنسانية والوحدة بوجه الشدائد والتسامي فوق 

االختالفات عند وقوع الكوارث 
واالدراك بأن حياة الشــــــــعوب هي الخط األحمر والشعوب هي الباقية 
واالنظمة والسياســــــــات واالختالفات زائلة ومتحولــــــــة ، وان فايروس 
كورونــــــــا مثــــــــل اي كارثــــــــة انســــــــانية اخــــــــرى كالفيضانــــــــات والزالزل 
والحرائق واالعاصير التفرق بني غني وفقير وبني صيني واميركي 
وايرانــــــــي وعربي وهندي وكــــــــوري وايطالي واســــــــترالي وتحتاج الى 

مظاهر تضامنية وإن كانت رمزية  .
 وحيــــــــث وصل فايروس كورونا الى امتنا العربية واالســــــــالمية غير 
املتضامنــــــــة في الســــــــراء والضراء فتــــــــكاد كل دولة مــــــــن دولها ترفع 
الفتــــــــة مكتوب عليها " اللهم اعطهم مايتمنون لنا " وتضمد جراحها 
بمفردها الى حني نجاح البشــــــــرية املتقدمة في انتاج لقاحات مضادة 

لفايروس كورونا...عدونا غير املشترك  .

{ }

"

 "

 ...

 يذكر الثمانينــــــــي نغون بوك جيدا وجع دق 
وشــــــــم على وجهه عندما كان في السادسة 
بعدما عاد والده وجــــــــده ظافرين إلى بلدته 
في شــــــــمال بورما رافعــــــــني جمجمة إحدى 

ضحاياهما.
هــــــــذا الرجــــــــل املنتمــــــــي إلى قبيلــــــــة الينونغ 
وهــــــــي من قبائل ناغا الكثيرة املقيمة قرب 
الحدود الهندية، يؤشــــــــر بيده إلى حفيده 
ابن السادسة، العمر عينه ألول وشم دقه. 
ويقول لوكالــــــــة فرانس برس "لقد تطلب 
ذلك اإلمســــــــاك بــــــــي وتثبيتي بشــــــــدة"، 
وذلك لدى عرضه بفخر األوشام على 

صدره.
كذلــــــــك دقت خاميو بــــــــون نيون زوجة 
نغــــــــون، في الصغر أوشــــــــاما بأشــــــــكال 

هندسية على الوجه والذراعني والقدمني.
وتستذكر املرأة البالغة 75 عامًا أن "ذلك كان 
مؤملًا للغاية. لكن قلت لنفســــــــي "إذا ما كانت 
أمــــــــي وخاالتي قادرات على فعــــــــل ذلك فأنا 

أيضًا أقدر".
غيــــــــر أنها توضح ممازحــــــــة أنها لم تضطر 
لالســــــــتعانة بأحدهــــــــم لتثبيتهــــــــا خالل دق 

األوشام خالفًا لزوجها.
وتتألف شــــــــعوب ناغا من عشــــــــرات القبائل 
التي ينطق كل منهــــــــا بلهجة مختلفة. وهي 
تتوزع علــــــــى الهند وبورمــــــــا وتفصل بينها 
حــــــــدود يعتبرهــــــــا كثر اصطناعيــــــــة في ظل 

الشعور الذي يوحد هذه الشعوب.
وقــــــــد اجتاز عالــــــــم األناســــــــة الرس كروتاك 
العالم لتحليل األوشام القبلية بما فيها تلك 

الخاصة بأبناء شعوب ناغا.
ويقــــــــول "ما يبدو لــــــــي فريدًا مــــــــن نوعه هو 

التنوع في هذه األوشام".
وقــــــــد تعكس هذه األوشــــــــام الهويــــــــة القبلية 
واإلنجــــــــازات خالل الحياة، كما قد تشــــــــكل 
طقســــــــًا من طقــــــــوس االنتقال إلــــــــى مراحل 
جديدة فــــــــي الحياة القبليــــــــة، وهي موجودة 
لــــــــدى حوالــــــــي عشــــــــرين قبيلة مــــــــن جانبي 

الحدود.
و أبرز هذه القبائل هي الكونياك التي يتوزع 

أبناؤها بني الهند وبورما.

وال تــــــــزال حفنــــــــة من صيــــــــادي الرؤســــــــاء 
السابقني تعيش حتى اليوم في هذه املنطقة. 
ويضع هؤالء أوشــــــــامًا الفتة بالحبر األزرق 
الغامق علــــــــى جزء من الوجــــــــه، ما يجعلهم 

يشبهون الجماجم.
وتســــــــتذكر كو ميو (35 عامــــــــًا) ردة الفعل 
الغاضبة من والديها إثر عودتها إلى املنزل 
في سن 15 عامًا مع وجه مدقوق باألوشام.
وتقول "دققت األوشام من دون علمهما ما 
دفعهما إلى ضربي عندما رأيا ذلك"، مقرة 
فــــــــي الوقت عينه بأنها ســــــــتظهر االســــــــتياء 

عينه في حال فعل أبناؤها األمر عينه.
ويبدي البعض أســــــــفًا على هذا التقليد اآليل 

إلى االندثار.

الرابع  النقــــــــدي  الكتــــــــاب  صدر 
لألديــــــــب الزميــــــــل علــــــــي لفتــــــــة 
سعيد عن دار الوارث للطباعة 
وحمــــــــل عنــــــــوان " فهــــــــم الزمن 
وداللتــــــــه في النص الســــــــردي " 
والذي يعد قراءة جديدة لعملية 
الزمــــــــن وأهميته ووجوده  فهم 
فــــــــي النص الســــــــردي تحديدًا.. 
الكتــــــــاب الجديــــــــد لســــــــعيد يقع 

بمئــــــــة وســــــــبعني صفحــــــــة من 
القطع املتوســــــــط، ضــــــــم مقدمة 

. 
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ويشــــــــير ســــــــعيد في خالصة 
 
ٌ
الكتاب الى ان الزمن هو فاعلية
 قارة.. قد ال يكون هو 

ٌ
جوهرية

الفيزياوي أو  الطبيعــــــــي  الزمن 
الزمن النسبي الذي نحّدد فيه 
ماهّية الوقت أو تحديد الفعالية 

ما  بقدر  للحــــــــدث،  التاريخيــــــــة 
هو روح تســــــــيطر على جســــــــد 
النص وتجعله يتحّرك بروحية 
فاعلة كاملة القوى.. وإنه إذا ما 
غــــــــاب عن أي نّص فــــــــإن النص 
سيصاب باملوت.. أو إن عملية 
فوضويــــــــة  بطريقــــــــة  إيجــــــــاده 
ســــــــتصيب النــــــــص بالجنــــــــون، 
وفي أقل توصيف إنه سيكون 

نصًا أعرج.
سبق لســــــــعيد أن اصدر ثالثة 
كتب نقدية عن بنية الكتابة في 
الرواية وآخر عن القصة وثالث 
النثــــــــر، فضال  عــــــــن قصيــــــــدة 
ًعــــــــن ثمانــــــــي روايــــــــات وخمس 
مجموعــــــــات قصصيــــــــة واربع 
مجموعات شعرية ومسرحية 

واحدة.

يعرض فــــــــي قاعة مســــــــرح الطليعة يــــــــوم الخميس 
املقبــــــــل الفيلم الســــــــينمائي "االســــــــتحمام االخير" 
ضمن نشــــــــاطات نادي الســــــــينما االسبوعي في 
دائــــــــرة ثقافــــــــة وفنــــــــون الشــــــــباب التابعــــــــة لوزارة 

الشباب والرياضة. 
تدور فكرة الفيلم الذي تبلغ مدة عرضه   18 
دقيقة حول شاب عراقي يعمل في مغتسل 

للموتى في احدى املناطق الشعبية.
الفيلم ســــــــيناريو واخراج حسني 

جميل ، يجســــــــد شــــــــخصيات 
الفيلم :عالء حســــــــني و كامل 

حسن.

تعــــــــرض املســــــــرحية العراقية الجديــــــــدة "موجز 
االبناء" االربعاء املقبل ضمن فعاليات امللتقى 
الدولي لفنون الفرجة الذي ســــــــيقام في مدينة 

قصر هالل في تونس.
 املســــــــرحية مــــــــن تأليف واخراج ســــــــعد هدابي 

وتتنــــــــاول نكــــــــران الجميــــــــل البنــــــــاء خرجوا عن 
طاعة اهلهم ،يجســــــــد شخصيات العرض عدد من 

الفنانني الشباب العرب.
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