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الــغــاز  الــعــامــة لتعبئة وخـــدمـــات  أكـــــدْت الــشــركــة 
إنــتــاجــهــا كفيل بسد  الــنــفــط أنَّ  لـــــوزارة  الــتــابــعــة 
الحاجة املحلية للبالد، والذي تصل معدالته الى 
العجالت  اعــداد  أعلنت زيــادة  4500 طــن، بينما 
التي قامت بنصب منظومات الغاز بدل البنزين  
الـــى 11 الـــف عجلة بــالــتــزامــن مــع ارتـــفـــاع اعـــداد 

املنافذ الخاصة بتجهيزهم. 
املوسوي  الكريم  عبد  علي  الشركة  مدير  وقــال 
فـــي تــصــريــح خـــص بـــه «الـــصـــبـــاح»: إنَّ شركته 
 4500 يقارب  ما  يوميا  تنتج  فروعها  وبجميع 
طـــن مـــن مـــــادة الـــغـــاز الـــســـائـــل وهـــــذه الــكــمــيــات 
انتاج  بــأنَّ  منوها  الــبــالد،  وتسد حاجة  متوفرة 
ــغــاز يــصــل الـــى 380  الــشــركــة مــن اســطــوانــات ال
الــــف اســـطـــوانـــة تـــــوزع بـــني املـــواطـــنـــني مـــن خــالل 
املــنــافــذ والـــســـاحـــات والـــبـــاعـــة الـــجـــوالـــني بــالــرغــم 
مــن اجـــــراءات فـــرض الــحــظــر الــصــحــي، حــيــث ان 
االمنية  االجهزة  قبل  من  ملحوظًا  تعاونًا  هناك 
للمواطنني املنتوج  اليــصــال  الساندة  ــــوزارات   وال

 بسالسة ويسر.
ايضا  الــشــركــة مستمرة  أنَّ  املــوســوي  واضـــاف 
مــنــظــومــات  بــتــحــويــر  الــخــاصــة  بتنفيذ خــطــتــهــا 
ـــى الـــغـــاز، ال ســيــمــا أنَّ  الــبــنــزيــن فـــي الــعــجــالت ال
الــغــاز املجهز للعجالت  الــنــقــاوة فــي مــادة  نسبة 
للتر  ديــنــار  باملئة وبسعر 200  الــى 110  تصل 
ـــواحـــد فـــي حـــني تــصــل نــســبــة نـــقـــاوة الــبــنــزيــن  ال
املحسن الى 85 باملئة وبسعر 850 دينارا للتر، 
مـــؤكـــدا أنَّ اســـعـــار الـــغـــاز فـــي الـــعـــراق مــدعــومــة، 
يــتــم نصبها  الـــتـــي  املـــنـــظـــومـــات  فــضــال عـــن ان 
 مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــة تــــأتــــي ضـــمـــن املـــواصـــفـــات

 العاملية.
ونــبــه  املــوســوي عــلــى ان الــشــركــة لــديــهــا ورشــة 
الــدورة وهي  الغاز في  لنصب منظومات  كبيرة 
تعمل وفـــق املــواصــفــات الــعــاملــيــة بــشــهــادة ذوي 
الى بناء ورش باملستوى  االختصاص وتسعى 
نينوى،  النجف،  البصرة،  محافظات  نفسه فــي 
اعــداد  ان  موضحا  الفلوجة،  مدينة  الــى  اضــافــة 
العجالت حاليا بلغت 11 الف عجلة وهناك خطة 
لتحوير العجالت الحكومية بالكامل والبالغة 80 

الف عجلة.  
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الحل  أنَّ  النيابية  والــدفــاع  االمـــن  لجنة  أكـــدْت 
الــســيــاســي كــفــيــل بــانــهــاء األزمــــة مــع تــركــيــا، 
الى  داعــيــة  الــعــراق،  ووقــف عملياتها شمالي 
تــشــكــيــل وفــــد حــكــومــي نــيــابــي لــلــتــفــاهــم مع 
تركيا، مشددة على ضرورة توحيد الخطاب 
بــــني املــــركــــز واالقــــلــــيــــم. وســـلـــمـــت الــحــكــومــة 

العراقية الجانب التركي رسالتي احتجاج من 
خالل سفيرها  في بغداد رفضت خاللهما 
البالد  الحاصلة في شمالي  هــذه االعــتــداءات 
منذ ايــــام.  واكـــد عضو لجنة االمـــن والــدفــاع 
النيابية سعران االعاجيبي أنَّ «االستنكارات 
ملف  انهاء  يجب  وعليه  نفعا  تجدي  تعد  لم 
االعتداءات التركية على االراضي العراقية عن 
طريق الحل السياسي، داعيا الى تشكيل وفد 

للتفاهم مع تركيا».
وقال االعاجيبي لـ«الصباح»: «نحتاج الى حل 
سياسي النهاء هذا امللف من خالل تشكيل 
وفـــد بــرملــانــي وحــكــومــي مــن بــغــداد واالقــلــيــم 
يـــتـــفـــاهـــمـــون فــــي مــــا بــيــنــهــم ثــــم يــتــوجــهــون 
الـــى تــركــيــا لــحــل االمـــر الن املــوضــوع اصبح 

سياسيًا اكثر مما هو عسكري».  

االجــتــمــاعــيــة  والــــشــــؤون  الــعــمــل  كــشــفــت وزارة 
الــداخــلــيــة اليــقــاف منح  مــع وزارة  عــن تنسيقها 
 اقــامــة ودخـــول العمالة الــوافــدة الــى الــبــالد بــدون 

تراخيص عمل . 
والــشــؤون االجتماعية عــادل  العمل  وقــال وزيــر 

التنسيق مــع وزارة  تــم  إّنــه  لـــ«الــصــبــاح»:  الركابي 
الــداخــلــيــة مـــن اجــــل االتـــفـــاق عــلــى عــــدم مــنــح اي 
والعمل  الوافدة  العمالة  اقامة  بما يخص  موافقة 
على ايقاف دخولها من قبل دائرة االقامة، مؤكدا 
الحصول  بعد  بالدخول  للوافدين منهم  السماح 
العمل رقــم 37  اجــازة عمل بحسب قانون  على 
من  تعمل  الـــــوزارة  ان  الـــى  واشــــار  لسنة 2015. 

خالل البرنامج الوزاري الذي ينفذ للحفاظ على 
حــقــوق الــعــمــالــة املــحــلــيــة وعـــدم مــنــافــســة العمالة 
االجنبية لها في سوق العمل لتحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص بما يضمن تشغيل 50 باملئة من العمالة 
بان  منوها  االستثمارية،  املشاريع  في  الوطنية 
الوزارة سجلت ما يقارب 6000 عامل من العمالة 
والــضــمــان  الــتــقــاعــد  بــقــانــون  لشمولهم   املحلية 

االجــتــمــاعــي فــي مــحــافــظــتــي كــركــوك والــبــصــرة 
الشركات  ملواقع  ميدانية  زيــارة  تنفيذ 196  بعد 
واملشاريع ضمن الحملة التفتيشية التي اطلقت 
احالة  انه تمت  الى  املاضي، الفتا  نهاية حزيران 
نــحــو 12 حــالــة مـــن املــشــاريــع والـــشـــركـــات على 
املحاكم ملخالفتها الضوابط والتعليمات الخاصة 

بعمل العمالة لديها .

}

أعلنْت وزيرة الهجرة واملهجرين 
دعم الجانب الصحي في مخيمات 
النازحني خالل الفترة الحالية بعد 

تفشي فيروس كورونا . 
وقالت الوزيرة ايفان فائق جابرو 

ه تم التنسيق مع  «الصباح»: إنَّ لـ
وزارة الصحة والبيئة لبحث ملف 

النازحني في املخيمات ودعمهم 
صحيا، مشيرة الى ان وزارة 

الصحة تعمل على  تقديم الرعاية 
الصحية للمصابني، ونشاطاتها 

في مختلف محافظات البالد، 
عالوة على التنسيق من اجل القيام 
بحمالت التوعية والتثقيف الصحي، 

كونها تصب في خدمة النازحني 
في املخيمات للوقاية من الفيروس 

والحفاظ على صحتهم وسالمتهم. 
واضافت ان الوزارة ومنذ انتشار 

فيروس كورونا بدأت بتعفير 
وتعقيم املخيمات وتوعية النازحني 

لوقايتهم من االصابة وتعزيز الوعي 
الصحي والبيئي في املخيمات، 

مشيدة بدور وزارة الصحة والبيئة 
بتوفير كل ما يمكن تقديمه 

للنازحني في ما يتعلق بالعالج 
والوقاية من املرض، فضال عن 

الخدمات الصحية األخرى .

3 التفاصيل�

2 التفاصيل�

الكاظمي  الــوزراء مصطفى  ثّمَن رئيس مجلس 
العطاء  األحــد، مستشفى  أمــس  افتتاحه،  خــالل 
للحجر  325 ســريــرًا  بسعة  الــصــدر  مدينة  فــي 
السالم، وجهودهم في  الصحي، مبادرة سرايا 
م خدماته  ـــذي ســيــقــدِّ ال املستشفى  هـــذا  إنــشــاء 
للمواطنني، مقّدمًا شكره لسماحة السيد مقتدى 

السرايا  الــذي وّجــه بتحويل أحــد مقار  الــصــدر 
خــاصــًا الستقبال  لــيــكــون مستشفى  وتــأهــيــلــه 
املــصــابــني بــفــيــروس كــورونــا، وفــي حــني كشف 
النائب األول لرئيس البرملان حسن كريم الكعبي 
النواب إلعــداد مقترح  عن تحّرك حثيث ملجلس 
قـــانـــون جـــديـــد العــتــبــار املــتــوفــني مـــن املـــالكـــات 
الــطــبــيــة بــالــوبــاء ”شــــهــــداء“، أكـــد وزيــــر الصحة 
العمل  آخر سيبدأ  أنَّ مشروعًا  التميمي  حسن 

به بجانب الكرخ ملكافحة الوباء.

وأفــــاد بــيــان للمكتب اإلعــالمــي لــرئــيــس الــــوزراء 
تلقته «الصباح» بأنَّ الكاظمي ”افتتح مستشفى 
الــعــطــاء فــي مــديــنــة الـــصـــدر، الــخــاص بــاملــرضــى 
املــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـــا، والــــذي تــم تأهيله 
وإنــجــازه مــن قبل ســرايــا الــســالم، بالتعاون مع 

وزارة الصحة والبيئة».
ــد الــكــاظــمــي «ردهـــــات املــســتــشــفــى، واطــلــع 

ّ
وتــفــق

ساهم  الــذي  الكبير  الجهد  وحّيا  أقسامه،  على 
الصعب،  الظرف  املستشفى في هذا  إنشاء  في 

والفعاليات  الحكومية  الجهود  فيه  تتكاتف  إذ 
االجتماعية في سبيل مواجهة جائحة كورونا، 
من أجل التخفيف من معاناة املواطنني»، مشيدًا 
بـ“تعاون أبناء مدينة الصدر مع وزارة الصحة».

ــتــواجــدي  وقـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء: ”أنـــــا ســعــيــد ل
وســط أهــلــي ونــاســي وأحــبــائــي وأصــدقــائــي في 
السالم،  «مــبــادرة سرايا  الــصــدر»، مثمنًا  مدينة 
وجـــهـــودهـــم فـــي إنـــشـــاء هــــذا املــســتــشــفــى الـــذي 

سيقّدم خدماته للمواطنني».

لــرئــيــس  األول  الــــنــــائــــب  كـــشـــف  نـــاحـــيـــتـــه  مـــــن 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب حـــســـن كــــريــــم الـــكـــعـــبـــي عــن 
”تــحــرك حــثــيــث ملــجــلــس الـــنـــواب العــــداد مقترح 
قـــانـــون جـــديـــد العــتــبــار املــتــوفــني مـــن املـــالكـــات 
الـــطـــبـــيـــة الـــبـــطـــلـــة بــــمــــرض كـــــورونـــــا  (شــــهــــداء) 
ولــهــم جــمــيــع حــقــوق الــشــهــيــد، تثمينًا لــدورهــم 
ــبــطــولــي واإلنـــســـانـــي بـــالـــتـــصـــّدي لـــهـــذا الـــوبـــاء   ال

اك“.
ّ
الفت

رفــعــْت لجنة الــنــزاهــة فــي مجلس 
الـــنـــواب مــلــفــات فــســاد مــهــمــة الــى 
الــعــام تــخــص 6 وزارات  االدعـــــاء 
وهيئتني، وفي حني أكدت ضرورة 
الفساد  مكافحة  قانوني  تفعيل 
النزاهة، دعــا أعضاء  ودعــم هيئة 
فـــي الــلــجــنــة وخــــبــــراء قــانــونــيــون 
الحكومة إلى سرعة تفعيل ملف 
املهربة  العراقية  األموال  استرداد 

في الخارج منذ 2003.
وقـــال عــضــو اللجنة عــبــد األمــيــر 
املــيــاحــي لـــ «الــصــبــاح»: إنَّ «هناك 
اتــــهــــام وزراء  يـــتـــحـــّدث عــــن  مــــن 
ومــــســــؤولــــني بـــعـــمـــلـــيـــات فـــســـاد، 
وترفع ملفاتهم الى االدعاء العام 

أو هــيــئــة الــــنــــزاهــــة»، مــشــيــرًا الــى 
«وجـــــود تــبــاطــؤ وتــلــكــؤ فـــي تلك 

املؤسسات».
وأضاف أنَّ «اللجنة رفعت ملفات 
وزارات  تـــخـــص  مـــهـــمـــة  فــــســــاد 
(الــــنــــفــــط والــــكــــهــــربــــاء والـــصـــحـــة 
والــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والـــزراعـــة 
وهـــيـــئـــتـــي الـــــجـــــمـــــارك واملــــنــــافــــذ 
الــحــدوديــة) الــى االدعـــاء الــعــام، إال 
أنــنــا لــم نــَر أي اجـــراء اتــخــذ بهذه 

امللفات حتى اآلن».
وأكــــــد املـــيـــاحـــي «أنــــنــــا بــانــتــظــار 
بمكافحة  وإجــراءاتــهــا  الــحــكــومــة 
الـــــفـــــســـــاد حــــســــب مــــــا قــــــــدم فــي 
من  محذرًا  الحكومي»،  البرنامج 
البلد أكثر فأكثر في حال  «غرق 

تجاهل وإهمال هذا امللف».  
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وقال عضو اللجنة عبد األمير املياحي لـ «الصباح»: 
إنَّ «هناك من يتحدث عن اتهام وزراء ومسؤولني 
بعمليات فســــــــاد، وترفع ملفاتهم الى االدعاء العام 
أو هيئة النزاهة»، مشيرًا الى «وجود تباطؤ وتلكؤ 

في تلك املؤسسات». 
وأضــــــــاف أنَّ «اللجنــــــــة رفعت ملفات فســــــــاد مهمة 
والصحــــــــة  والكهربــــــــاء  (النفــــــــط  وزارات  تخــــــــص 
والصناعة والتجارة والزراعــــــــة وهيئتي الجمارك 
واملنافذ الحدودية) الى االدعاء العام، إال أننا لم نَر 

أي اجراء اتخذ بهذه امللفات حتى اآلن».
وأكد املياحي «أننــــــــا بانتظار الحكومة وإجراءاتها 
بمكافحة الفســــــــاد حســــــــب ما قدم فــــــــي البرنامج 
الحكومي»، محــــــــذرًا من «غرق البلــــــــد أكثر فأكثر 
فــــــــي حال تجاهل وإهمال هــــــــذا امللف». من جانبه، 
أكد عضو اللجنة حسن الكعبي ضرورة «تفعيل 

قانوني مكافحة الفساد ودعم هيئة النزاهة».
وقــــــــال الكعبــــــــي لـ «الصبــــــــاح»: إنَّ «البلــــــــد ومجلس 
النــــــــواب ال يمكــــــــن أن يقــــــــرا اال بمحاربة الفســــــــاد 
واملفســــــــدين الذيــــــــن أوصلونا الى هــــــــذا الحال من 

التدهور االقتصادي والصحي والخدمات».
وبني الكعبــــــــي أنَّ «على رئيس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي االبتعاد عن أي خطوط حمراء، وإمكانية 
زج كل مــــــــن يتهــــــــم بهــــــــدر املــــــــال العــــــــام أو قضايا 
فســــــــاد في السجون»، منبهًا «على ضرورة جدية 
الحكومة والبرملان في مكافحة الفساد الذي نخر 

الدولة على مدى 17 عاما».
عضــــــــو لجنــــــــة النزاهــــــــة النيابية صبــــــــاح العكيلي 
دعــــــــا «رئيس الحكومــــــــة مصطفــــــــى الكاظمي الى 
وضــــــــع رؤى جديدة من خالل التنســــــــيق مع لجنة 
النزاهــــــــة البرملانيــــــــة، والعمل على تشــــــــكيل لجان 
فعلية باالتفاق مع أشــــــــخاص لهم القــــــــدرة العالية 
في مجــــــــال التحقيق، والعمل علــــــــى وضع خطط  
جادة الســــــــترداد أموال العراق املنهوبة في املرحلة 

السابقة والحالية». 
وقال العكيلي لـ «الصباح»: إّن «موضوع استرداد 
األموال تشــــــــكل بلجنة تضمنت جهاز املخابرات 
واألجهــــــــزة االمنية املهمة املرتبطــــــــة ومن ضمنها 
وزارة الخارجيــــــــة», مبينًا أن «األمــــــــوال املهربة في 
االصل ليست أمواال هربت اآلن؛ وإنما كانت أمواال 
هربها النظام الســــــــابق وخرج قســــــــم منها بصفة 
رسمية وبأسماء أشــــــــخاص، وعند تغيير النظام 
بقيــــــــت هذه األموال بأســــــــماء هؤالء االشــــــــخاص، 
وقســــــــم من األمــــــــوال محجوزة في دول، والقســــــــم 
اآلخــــــــر عليها مشــــــــكالت منهــــــــا أنها ال تســــــــاوي 
الضرائب التي ثبتت عليها».  وأشار الى أن «واجب 
الحكومــــــــة اآلن هــــــــو اســــــــترداد االمــــــــوال من خالل 
اللجان والتنسيق بني الجهات املعنية الستردادها، 

إضافة الى دعم العمل الرقابي».
وقال الخبير في مجال مكافحة الفســــــــاد ســــــــعيد 
ياســــــــني موســــــــى لـ «الصباح»: إنه «منذ الثاني من 
تشــــــــرين األول من عــــــــام 2019 لــــــــم يعقد مجلس 
مكافحة الفساد أي اجتماع، ولكن مقررية املجلس 
االعلى ملجلس مكافحة الفســــــــاد تعمل بالتنسيق 
مــــــــع الجهات الرقابية لحســــــــم امللفــــــــات التي كانت 

محل اتفاق عليها».
وأكد أن «ملف استرداد األموال هو من تخصص 
دائرة االســــــــترداد في هيئة النزاهــــــــة، وهناك أكثر 
من 450 ملــــــــف اســــــــترداد، وكذلك هنــــــــاك موقف 
ايجابي من مجلس االمــــــــن الدولي في عام 2019، 
يستدعي كشف األرصدة واملوجودات لدى البنوك 
السويسرية وخصوصا األموال املنهوبة من قبل 

أزالم النظام السابق».
وأضــــــــاف أن «هنــــــــاك العديــــــــد من ملفات الفســــــــاد 
اكتملــــــــت االجراءات القانونية فيهــــــــا وأحيلت على 
االنتربول الدولــــــــي الذي يقوم من جانبه بإجراءات 
القــــــــاء القبض وتحويلها», مشــــــــيرا الى أن «عملية 

االســــــــترداد تخضع لجهتني قضائيتني في داخل 
العــــــــراق وفي الخارج في الدول التي ترســــــــل إليها 

ملفات االسترداد».
ودعا موسى «الحكومة الى اتخاذ اجراءات وقائية 
اســــــــتباقية كحل أفضل من الذهــــــــاب الى مالحقة 
الهاربني واالمــــــــوال املنهوبة», مبينــــــــا أن «حكومة 
الكاظمــــــــي شــــــــكلت العديــــــــد مــــــــن الفــــــــرق الوزارية 
بخصوص  العديــــــــد من امللفــــــــات؛ منها الصحية 
والتجاريــــــــة واالقتصادية وبعض امللفات االخرى، 
وهنــــــــاك العديد من الرؤى بشــــــــأن تفعيل املجلس 
االعلى ملكافحة الفســــــــاد أمام رئيس الوزراء، وقد 
شاركنا بجزء منها وهو تحت تصرف الحكومة، 
واالولويات املطلوبة منها بشــــــــكل مباشر اآلن هو 
ملف اســــــــترداد االموال املنهوبة الــــــــذي يحتاج الى 

استقرار حكومي».
 وطالــــــــب الخبير «رئيس الــــــــوزراء بتعزيز الجانب 
الرقابي وتشكيل جهة جديدة تحت اسم (الرقابة 
االســــــــتباقية علــــــــى املؤسســــــــات الحكوميــــــــة) ألن 

تداعيــــــــات الفســــــــاد بعــــــــد إلغاء مكاتب املفتشــــــــني 
تعادل ســــــــنوات مضــــــــت قبل اإللغاء من الفســــــــاد، 
وهي مؤشرة لدى الحكومة، ويجب تفعيل الجانب 
التنسيقي وإنفاذ قانون خاص ملالحقة الفاسدين 

بشكل منفصل عن املؤسسة األمنية».
من جانبه، أكد عضو كتلة النهج الوطني حســــــــني 
العقابي في مؤتمر صحافي بخصوص تشــــــــريع 
قانون اســــــــترداد األمــــــــوال العراقيــــــــة املنهوبة بعد 
2003 أنــــــــه «ومنــــــــذ تســــــــنم مصطفــــــــى الكاظمي 
للحكومة منذ قرابة شــــــــهرين؛ ونحــــــــن نراقب أداء 
حكومته وخطواتها، ومما يؤسف له أنه لم نلحظ 
أي خطــــــــط واقعيــــــــة أو خطوات إصالحيــــــــة جادة 

إلنقاذ البلد من أزماته املتتالية».
وأضــــــــاف أن «هنــــــــاك عدة حلول واقعيــــــــة وممكنة 
التطبيــــــــق للخــــــــروج بالبلد من أزماته السياســــــــية 
واالقتصادية، ونود هنا أن نقدم أحد هذه الحلول 
ونقترح على حكومة السيد الكاظمي وبالتنسيق 
مع مجلس النواب تقديم مشروع قانون (استرداد 

األمــــــــوال العراقيــــــــة املنهوبــــــــة بعــــــــد عــــــــام 2003)، 
ويتضمــــــــن هذا القانون تشــــــــكيل لجنــــــــة عليا من 
الخبــــــــراء العراقيني املعروفني بنزاهتهم وخبراتهم 
ووطنيتهم لتدقيق وجرد حسابات الدولة العراقية 
بعد عام 2003 منذ تشــــــــكيل الحكومة املؤقتة في 
حزيــــــــران 2004 وحتى عامنا الحالي 2020، على 
أن تحظى هــــــــذه اللجنة بالدعم املعنوي والحصانة 
املطلوبة لكشــــــــف األموال املنهوبة طيلة الســــــــنوات 
املاضية وتحديد املقصرين واملساهمني في هدر 
األمــــــــوال العامــــــــة واحالتهم علــــــــى القضاء وحجز 
أموالهم ومصادرتها، ال ســــــــيما من ظهرت عليهم 

مالمح الثراء الفاحش والكسب غير املشروع». 
وأشــــــــار العقابــــــــي الى انــــــــه «في حال تشــــــــريع هذا 
القانون وتطبيقه؛ سيشكل ردعا لحيتان الفساد 
وموردا مهما مــــــــن املوارد املالية التي تســــــــهم في 
ســــــــد العجز وتعزيز إيرادات الدولــــــــة العراقية بدال 
مــــــــن اللجوء إلى تكبيل االقتصــــــــاد العراقي املنهك 

بأعباء القروض الداخلية والخارجية».
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اعتقلْت وكالة االستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية أسرة تنتمي 
لعصابات ”داعش“ االرهابية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته «الصباح»: ان «مفارزها القت القبض 
على أسرة داعشــــــــية مكونة من أم واربعة اوالد في منطقة حصوة 
ابو غريب غربي العاصمة“، مبينة ان «املطلوبني من أسر عصابات 
داعــــــــش االرهابيــــــــة الهاربني مــــــــن محافظة االنبار خــــــــالل عمليات 
التحرير». واشــــــــار البيان الى انه تم تدويــــــــن اقوالهم واحالتهم على 

القضاء الكمال اوراقهم التحقيقية.

ألقت مفارز شــــــــعبة شؤون املخدرات واملؤثرات العقلية التابعة الى 
وزارة الداخليــــــــة فــــــــي محافظة البصرة القبض على 3 اشــــــــخاص 
متهمني بترويج املخدرات. وقالت الوزارة في بيان تلقته «الصباح»: 
انه تم القبض عليهم من خالل  نصب كمني محكم وفق معلومات 
اســــــــتخبارية دقيقة في منطقة ابو الخصيب باملحافظة، مشــــــــيرا 
الى انه تم  ضبطهــــــــم وبحوزتهم كمية متنوعة من املواد املخدرة، 
اضافة الى تعاطيها وبندقية كالشنكوف.  واضاف البيان انه تم 
اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم واحالتهم على القضاء، ليكونوا 

عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بامن واستقرار املحافظة.

كشــــــــفْت وزارة التخطيط عن ســــــــعيها لالســــــــتفادة مــــــــن خبرات 
املالكات التمريضية الهندية ملواجهة جائحة كورونا .  

وذكــــــــرت الوزارة في بيان تلقت «الصباح» نســــــــخة منه أن « وزير 
التخطيــــــــط، خالد بتال النجم اســــــــتقبل، امس، في مكتبه ســــــــفير 

جمهورية الهند في بغداد براديب سينغ“. 
وأوضح البيــــــــان أن «الطرفني بحثا خالل اللقاء عددا من القضايا 
ذات االهتمام املشــــــــترك، وســــــــبل تطويــــــــر العالقــــــــات الثنائية بني 
البلدين في املجاالت االقتصادية واالستثمارية، وتطوير القدرات.

وبحســــــــب البيان، فقد جرت خالل اللقاء مناقشــــــــة االستفادة من 
الخبــــــــرات الهندية، بدعم جهــــــــود الحكومة العراقيــــــــة، في مواجهة 
جائحة كورونا، من خالل رفد املستشــــــــفيات العراقية باملالكات 

التمريضية، ذات املؤهالت العالية».

ينتظُر مجلس النواب من الحكومة 
التي  «الخطــــــــة االصالحية»  تقديم 
وعــــــــد بهــــــــا وزيــــــــر املاليــــــــة لتجنب 
االزمات االقتصاديــــــــة واملالية، في 
وقت اســــــــتبعدت فيه اللجنة املالية 
في مجلس النــــــــواب حدوث تأخير 
في تسليم الرواتب لالشهر املقبلة.
جمــــــــال  اللجنــــــــة  عضــــــــو  وقــــــــال 
تصريــــــــح فــــــــي   كوجــــــــر 
«الصبــــــــاح»: إّن «مجلــــــــس النواب   لـ
صالحيــــــــة  الحكومــــــــة  اعطــــــــى 
االقتــــــــراض الفــــــــوري وفــــــــق قانون 
االقتراض الذي صوت عليه والذي 
يحتــــــــوي علــــــــى مــــــــادة تنــــــــص بان 
القانون يكون نافذا بعد التصويت 
عليــــــــه مباشــــــــرة»، مشــــــــيرا الى ان 

«تلك القــــــــروض داخليــــــــة وبالتالي 
فان التاخيــــــــر الحاصل في توزيع 

الرواتب غير مبرر». 
توزيــــــــع  «ترتيبــــــــات  ان  واضــــــــاف 
الرواتب تحتاج الى اسبوع لتكتمل 
لكــــــــن في حال كان لــــــــدى الحكومة 
اصالحات عليهــــــــا ان تعلنها وان 

تكون بموافقة البرملان».
ورجــــــــح كوجــــــــر ان «يكون ســــــــبب 
التاخيــــــــر هــــــــو مزدوجــــــــو الرواتب 
الذين تســــــــعى الحكومة لتدقيقهم 
الحكومة  داعيا  وايقاف رواتبهم»، 
الى «توضيح اســــــــباب التأخير  ال 
ســــــــيما ان املوظف لديــــــــه التزامات 

كثيرة“.
مــــــــن جانبــــــــه، اكــــــــد عضــــــــو اللجنة 
النائب محمد الدراجــــــــي، في بيان 
تلقــــــــت «الصباح»، نســــــــخة منه أنه 
«ال صحة لتأخر الرواتب بســــــــبب 

تأخــــــــر تحويــــــــل العملــــــــة، فالبنــــــــك 
املركــــــــزي يقوم يوميــــــــا بالتحويل، 
كمــــــــا أن قانــــــــون االقتــــــــراض الذي 
يغطــــــــي الرواتــــــــب يتضمــــــــن (فــــــــي 
إحدى نقاطه) االقتراض الداخلي»، 
مبينــــــــا انــــــــه «علــــــــى أســــــــاس ذلــــــــك 
فــــــــإن الســــــــيولة النقديــــــــة املوجودة 
لــــــــدى البنــــــــك املركزي قــــــــد أطلقت 
للمصــــــــارف الرئيســــــــة (الرافديــــــــن 
واملفــــــــروض   (TBIو والرشــــــــيد 
ورود إشــــــــعار من وزارة املالية إلى 
رواتب  املذكورة إلطالق   املصارف 

املوظفني».
واضــــــــاف انه «لن تحدث مشــــــــكلة 
خالل األشهر الثالثة املقبلة لوجود 
االقتــــــــراض الداخلي»، مشــــــــيرا الى 
«اننا ننظر بأسعار النفط والخطة 
اإلصالحيــــــــة التي وعد وزير املالية 

بتقديمها».
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وكان الحكيم قد أعلن تشــــــــكيل 
تحالف برملاني شــــــــعبي باســــــــم 
«عراقيون»، مؤكــــــــدًا أن التحالف 
يســــــــعى لـ «تقديــــــــم نموذج جديد 
الواعية  السياســــــــية  االدارة  فــــــــي 

واملسؤولة للدولة».
الحكيــــــــم، بحســــــــب بيان  وقــــــــال 
ملكتبه اإلعالمي خالل استقباله 
املمثلة األممية: ”ناقشنا تطورات 
العراق  في  السياســــــــي  املشــــــــهد 
واملنطقة واالزمــــــــة الصحية التي 
يواجههــــــــا العالــــــــم، حيــــــــث اكدنا 
ضرورة تكثيف الجهود ملواجهة 
جائحة كورونــــــــا ومعالجة الواقع 
االقتصادي الذي فرضته اسعار 

النفــــــــط املتراجعة، وبّينــــــــا اهمية 
وتفعيل  الدخــــــــل  تنويع مصادر 
والزراعــــــــة  الســــــــياحة  قطاعــــــــات 
«بحثنا  مضيفــــــــًا  والصناعــــــــة»، 
ايضا ملــــــــف االنتخابات املبكرة 
وضرورة حسم القوانني املتعلقة 
بهــــــــا ودعونا االمم املتحدة ايضا 
الى املساعدة في التدريب وتبادل 

الخبرات».
تحالــــــــف ”عراقيون“، ذكر  وعن 
الحكيــــــــم «قلنا انه تحالف عراقي 
يسعى لدعم مسار الدولة واعادة 
الثقة بالنظام السياســــــــي واكدنا 
ان ابوابه مفتوحة لكل من يؤمن 

بهذه األهداف“.
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ت العالقة ملتبسة  بني الشيعة والدولة في العراق، مشحونة باسئلة الحقوق 

ّ
ظل

والرؤية والنظرية والقدرة والكفاءة واالستعداد، فقد ترسخ في الثقافة السياسية 
ان الشيعة كانوا االكثر مغبونية- وهم االكثرية السكانية في البالد - وان ثورة 
العشرين التي قادوها واصبحت ثورة وطنية لم تنجدهم في ان يكونوا من صناع 
السياسات والقرارات والتوجهات في الدولة التي أنشئت الحقا بعد اقل من عام 
ووطنية وعشائرية  دينية  وقيم  بمبادئ  ثــورة  الشيعة  لقد صنع  (اذار 1921)، 
لكنهم لم يكونوا صناع دولة وفق نظرياتهم ورؤاهم وهواجسهم والدروس التي 
البريطاني، لقد  العثماني واثناء االحتالل  العراق  استخلصوها من واقعهم في 
افتقدوا القدرة والزعامة والرؤية والحنكة على تصحيح عالقتهم املرتبكة بالسلطة 
والدولة ومن يصنعهما ويؤثر فيهما من قوى الخارج (بريطانيا) وقوى الداخل، 
فبسرعة ثبت انهم بال مشروع ساعة اخفاقهم في االتفاق على ترشيح الشيخ 
خزعل الكعبي (1863 - 1936) ليكون ملكا على العراق، وأرسلوا مندوبيهم الى 
الشريف حسني القناعه بترشيح احد انجاله ليقوم بمهمة الحكم وادارة السلطة 
والقومية  والدينية  العشائرية  والزعامات  االقــوام واملذاهب وامللل  بلد متنوع  في 
املتنافسة . لقد عرف االنگليز - مؤسسو الدولة - كيف يديرون لعبة السلطة في 
االتجاه الذي رسموه في مؤتمر القاهرة عام 1921، وانتهت االمور بالعراق الى 
السياسية  بمناسباتها  وتظهر  تختفي  طائفية  بقيم  قومي  ذات جوهر  سلطة 
تناسلتها  الشيعة  الدولة غصة في حلوق  واالجتماعية واملذهبية، فكان مسار 
اجيالهم ورضة نفسية وصدمة سياسية لم يفيقوا منها، وترتب عليها دخول 
الـــعـــراق الــحــديــث بــتــقــلــبــات وانـــقـــالبـــات واحــــزاب 
مــتــصــارعــة وصــــراعــــات دامــــيــــة  عــلــى الــســلــطــة 
والـــدولـــة، كــانــت تــأخــذ شــكــل مــشــاريــع سياسية 
وايديولوجية لم يكن البعد الطائفي غائبا عنها، 
باستبداد  التحتية  وبناها  الــدولــة  ارهــقــت  حتى 
ادخـــلـــهـــا حــــروبــــا دمــــويــــة دمــــــرت مــؤســســاتــهــا 
اقتصاديا ونفسيا  املجتمع  وافقرت  ومواردها  
وثــقــافــيــا وعــالئــقــيــا وانـــتـــهـــت االمــــــور بــســقــوط 
 الدولة باحتالل غربي جديد (اميركي) ومنظور 

تأسيسي جديد .
بني العراق البريطاني والعراق االميركي اكثر من 
عــالقــة مشتركة، فكال االحــتــاللــني مــســؤول عن 
التأسيس الذي تاله، وكالهما بذر عيوبا وافكارا 
ومشاريع كان لها وقع مخرب على شكل الدولة 
وبـــنـــاهـــا، رغــــم الــنــجــاح الــنــســبــي فـــي الــتــأســيــس 
االول مقارنة بالتاسيس الثاني، الفرق الظاهري 
الشيعة  بحاكمية  السنة  حاكمية  استبدال  كــان 
لتصحيح الخلل املزمن  كما قيل، بيد ان ذلك  لم 
يأت بنتيجة ذات قيمة ايجابية للدولة واالمة، فالعهدان لم يبنيا االمة ولم يؤسسا 
بحقوق  ليذكر  والسياسي  االجتماعي  االنــقــســام  وعـــاد  جـــادا،  دمــجــا  لدمجها 
واستعيض  واقلوية،  طائفية  باحزاب  الديمقراطية  واديــرت  واملكونات،  الطوائف 
الدولة  فعجزت  املكونات،  بحقوق  الوطني  والفضاء  باملحاصصة،  التعددية  عن 
الى طوائف واعراق  عن ان تكون حاضنة لالمة ومجسدة لها، وانقسمت االمة 
وعمق  السلطة،  فــي  وتمثيلها  ومصالحها  حقوقها  لتاكيد  منها  كــل  تسعى 
االرهاب والكيد السياسي واالرتباط بالخارج من عدم الثقة، الى ان وصلت الدولة 
انــجــاز، وال طاقة بها على  قــادرة على تحقيق  الشامل، غير  العجز  الــى مرحلة 
حل مشكالتها دونما مساعدة من اهل النفوذ، صار الشيعة متهمني بانهم لم 
يثبتوا جدارة في الحكم وال خبرة في ادارة الصراعات واالزمــات، وال يمتلكون 
يــريــدون  الــشــيــعــة  ال  الــتــأهــيــل الدارة مجتمعات مــتــعــددة ودولــــة مــعــقــدة، طبعا 
الثاني، ويرفضون  التأسيس  املسؤولية وحدهم عن مسار 17عاما من  تحمل 
الــبــالد ادارة غــيــر  نــاجــحــة كــمــا يــقــول خصومهم  يــتــهــمــوا بــأنــهــم مــن ادار  ان 
ومنافسوهم، اكثر من ذلك ان النقد الذاتي صار يحذر بان املسار الحالي ينحدر 
ان يتصرفوا قبل  التصحيح  ارادوا  ان  الشيعة  الى نهاية مخيفة وعلى   بسرعة 
فوات االوان.  القوى الشيعية السياسية تدرك في قرارة نفسها انها امام لحظة 
واالمنية،  االقتصادية  والعوامل  والــدولــي،  املحلي  الظرف  وان  عصيبة،  اختبار 
الوطني تنذر ببوارق وعواصف خطيرة،  واملــزاج الشعبي، والعالقة مع الشريك 
املشكلة اذن  في القرار الشيعي، فما لم يصحح املهيمنون على القرار السياسي 
االمـــور سائرة  فــان  وعقالنية  بحكمة  املــوقــف  تقدير  ويعيدوا  الــرؤيــة،  الشيعي 
المحالة الى االسوأ، وان الثورة االجتماعية وانفجار الشارع تحت ضغط الفقر 
والحرمان والوباء والسالح املنفلت والكراهية الشديدة للطبقة السياسية وانعدام 
القوى -  الداخلي - عبر مراكز  الخارجي والتبني  الثقة بها، واستمرار الضغط 
لالستمرار بمنهج ثنائية الدولة -املقاومة ، كل ذلك يعد وصفة مثالية لتقويض 

السلطة ومن يهيمن على مقدراتها .

لرئيس  اإلعـــالمـــي  للمكتب  بــيــان  وأفـــــاد 
ــــــــــــــــــوزراء، تـــلـــقـــتـــه ”الـــــــصـــــــبـــــــاح“، بــــأن  ال
الـــكـــاظـــمـــي ”افـــتـــتـــح مــســتــشــفــى الــعــطــاء 
فـــي مــديــنــة الـــصـــدر، الـــخـــاص بــاملــرضــى 
ـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، والـــــذي  املـــصـــابـــني ب
تــــم تــأهــيــلــه وإنـــــجـــــازه مــــن قـــبـــل ســـرايـــا 
الــصــحــة  مـــع وزارة  بـــالـــتـــعـــاون   الــــســــالم، 

والبيئة».
املستشفى  «ردهــــــات  الــكــاظــمــي  وتــفــّقــد 
واطلع على أقسامه، وحّيا الجهد الكبير 
الذي ساهم في إنشاء املستشفى في هذا 
الظرف الصعب، إذ تتكاتف فيه الجهود 
الــحــكــومــيــة والــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة في 
سبيل مواجهة جائحة كورونا، من أجل 
مشيدًا  املواطنني»،  معاناة  من  التخفيف 
بـــ“تــعــاون أبــنــاء مدينة الــصــدر مــع وزارة 

الصحة».
وقال رئيس الوزراء: ”أنا سعيد لتواجدي 
وسط أهلي وناسي وأحبائي وأصدقائي 
فــــي مـــديـــنـــة الـــــصـــــدر»، مــثــمــنــًا «مــــبــــادرة 
ســـرايـــا الـــســـالم، وجــهــودهــم فـــي إنــشــاء 
الــــذي ســيــقــّدم خــدمــاتــه  هـــذا املستشفى 

للمواطنني».
السيد  لسماحة  ”شكره  الكاظمي  وقــدم 
مقتدى الصدر، الــذي وّجــه بتحويل أحد 
مـــقـــار ســـرايـــا الـــســـالم وتــأهــيــلــه لــيــكــون 
املصابني  الستقبال  خاصا  مستشفى 
«التكامل  أن  مــؤكــدًا  كــورونــا»،  بفيروس 
فــي مــيــاديــن العمل فــي املــرحــلــة الــراهــنــة، 
ســيــوحــد الـــجـــهـــود ويـــزيـــد مـــن مــســاحــة 
العمل في تطويق جائحة  األمــل ووتــيــرة 
الصحة  الكاظمي وزارة  كــورونــا». ودعــا 
والــبــيــئــة الـــى تــقــديــم كــل الــدعــم واإلســنــاد 
ملثل هذه املبادرات، وتكثيف الجهود من 
أجل السيطرة على جائحة املرض وإنقاذ 

املصابني.
وقــــــّدم وزيـــــر الــصــحــة والــبــيــئــة، بحسب 
املستشفى  البيان، «شرحا مفصال عن 
الــــــــــــذي يــــتــــســــع ألكــــــثــــــر مـــــــن ثـــالثـــمـــئـــة 
ســريــر مـــع ردهـــــات لــلــعــنــايــة املـــركـــزة تم 
تــجــهــيــزهــا بـــاملـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة مــن 
تهيئة  تــمــت  كــمــا  الـــصـــحـــة،  وزارة  قــبــل 
للعمل  والــتــمــريــضــيــة  الــطــبــيــة   املــــالكــــات 

في املستشفى».
لرئيس  األول  النائب  ثمن  السياق،  وفــي 
الـــبـــرملـــان حـــســـن كـــريـــم الـــكـــعـــبـــي، وفــقــًا 
مشاركته  لــدى  اإلعــالمــي،  مكتبه  لبيان 
بــحــفــل االفـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي ملــســتــشــفــى 
الــعــطــاء بــمــديــنــة الـــصـــدر، لــحــجــر وعـــالج 
مــصــابــي كـــورونـــا بــســعــة 325 ســريــرا، 
والذي حضره باالضافة لرئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي، كل من مقرر 
خلية االزمة جواد املوسوي والنائب عالء 
ووزيــر  العقابي  امــجــد  والــنــائــب  الربيعي 
املــبــادرة  ”هـــذه  التميمي،  حسن  الصحة 
االنــســانــيــة لــســرايــا الــســالم بتخصيص 
املقر الرسمي للمعاونية الجهادية كموقع 
لحجر وعــالج مرضى كورونا، والتكفل 
بــتــهــيــئــتــه وتـــجـــهـــيـــزه بــــأحــــدث االجـــهـــزة 
اسناد  ملــبــادرات  انموذجا  ليكون  الطبية 
الــقــطــاع الــصــحــي وتــقــديــم خــدمــة جليلة 
لعالج وحجر مصابي فيروس كورونا“.
وطــــالــــب الــكــعــبــي الـــحـــكـــومـــة بــــ“الـــتـــحـــرك 
الـــــجـــــاد الســــتــــغــــالل جـــمـــيـــع االراضـــــــــي 
واملواقع الحكومية غير املستغلة من قبل 
الدوائر الحكومية لتحويلها ملواقع حجر 
الفترة الحرجة ومــن ثم  صحي في هــذه 
للمواطنني“،  دوائــر خدمية  الــى  تحويلها 
مشيرا الــى ان ”تــزايــد اعـــداد االصــابــات 
الــيــومــي يــنــذر بــانــهــيــار الـــواقـــع الصحي 
ـــتـــحـــرك الـــســـريـــع لــتــهــيــئــة   ويـــســـتـــدعـــي ال
مـــبـــاٍن لــلــحــجــر“. وكـــشـــف الــكــعــبــي عن 
ـــنـــواب العــــداد  ”تـــحـــرك حــثــيــث ملــجــلــس ال
مقترح قانون جديد العتبار املتوفني من 
كــورونــا   بــمــرض  البطلة  الطبية  املــالكــات 
(شــــهــــداء) لــهــم جــمــيــع حـــقـــوق الــشــهــيــد، 

تــثــمــيــنــا لــــدورهــــم الــبــطــولــي واالنـــســـانـــي 
بالتصدي لهذا الوباء الفتاك».

للنائب  اإلعالمي  للمكتب  ثان  بيان  وفي 
«الصباح»،  تلقته  البرملان،  لرئيس  األول 
ميدانية  والكعبي، جولة  الكاظمي  أجــرى 
ــــصــــدر االولـــــى  شـــمـــلـــت بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة ال
لــــالطــــالع عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــخـــدمـــي فــيــهــا 
يعانون  الــذيــن  املــواطــنــني  مطالب  وتلبية 

جراء االهمال الكبير للخدمات.
لــلــبــيــان، مطالبته  الــكــعــبــي، وفــقــا  وجــــدد 
الــحــكــومــة بـــ»تــقــديــم الــدعــم الــــالزم لــدائــرة 
ـــــصـــــدر مـــــن مـــيـــزانـــيـــة  بــــلــــديــــة مــــديــــنــــة ال
الــنــظــافــة والـــخـــدمـــات األخـــــرى، والــتــحــرك 
النـــــقـــــاذ مــــنــــاطــــق مــــديــــنــــة الـــــصـــــدر مــن 
تــراكــم الــنــفــايــات ألكــثــر مــن شــهــر وذلــك 
كافية  مــالــيــة  وجـــود تخصيصات   لــعــدم 
لرئيس  األول  النائب  وبــّني  الــشــأن».  لهذا 
لــم  الـــتـــحـــويـــلـــيـــة  املــــحــــطــــة  ان»  املــــجــــلــــس 
تخصص فــقــط لــنــفــايــات مــديــنــة الــصــدر 
بــل عــمــوم مناطق الــرصــافــة، االمـــر الــذي 
انعكس سلبا على الواقع الخدمي وتلكؤ 

عمليات التدوير».
على  بـ»العمل  الكاظمي  وعــد  جهته،  مــن 
إنــــهــــاء هـــــذه املـــشـــكـــالت وتـــقـــديـــم خــدمــة 
افـــضـــل ألبـــنـــاء مــديــنــة الــــصــــدر»، مــؤكــدا 

ــــصــــدر تــســتــحــق الــكــثــيــر  ال ـــنـــة  ان «مـــدي
ـــخـــدمـــات لــســنــوات   وعــــانــــت مــــن ســـــوء ال

طويلة».
وفــــي مــؤتــمــر صــحــفــي حــضــرتــه وكــالــة 
االنباء العراقية (واع)، قال وزير الصحة 
حسن التميمي: إنه «تم افتتاح مستشفى 
العطاء وتجهيزه وتوفير األجهزة الطبية 
انه  مبينا  السالم»،  بمبادرة سرايا  كافة 
«سيخدم مناطق عدة في بغداد، ال سيما 
انــــه يــحــتــوي عــلــى (ســـويـــتـــات) خــاصــة 
املــصــابــة وســتــكــون مخصصة  لـــألســـر 

للحاالت الشديدة واملتوسطة“.
وأوضح التميمي ان ”هذه املبادرة تعد من 
للوزارة“، مضيفا  املبادرات املقدمة  أكبر 
ان ”الجائحة االقتصادية عصفت ببلدان 
عدة من بينها العراق فال بد من تضافر 
الفيروس  مــواجــهــة  ان  السيما  الــجــهــود، 
تــحــتــاج الـــى امــكــانــات خــارجــة عــن قــدرة 

وزارة الصحة“.
التميمي ان ”مشروعا اخر سيبدأ  واكد 
الــعــمــل بــه بالتنسيق مــع ســرايــا الــســالم 
وســيــكــون فـــي جـــانـــب الــــكــــرخ“، مــشــيــدا 
بـ“مبادرات سرايا السالم في ما يخص 
تــوفــيــر الــكــمــامــات واالوكــســجــني والــدعــم 

اللوجستي“.
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أكدت لجنة االمن والدفاع النيابية ان الحل السياسي 
بــانــهــاء األزمــــة مــع تــركــيــا، ووقـــف عملياتها  كفيل 
الـــعـــراق، داعــيــة الـــى تشكيل وفـــد حكومي  شــمــالــي 
نــيــابــي للتفاهم مــع تــركــيــا، مــشــددة عــلــى ضـــرورة 

توحيد الخطاب بني املركز واالقليم.
وسلمت الحكومة العراقية الجانب التركي رسالتي 
احــتــجــاج مــن خـــالل ســفــيــرهــا  فــي بــغــداد رفضت 
خاللهما هذه االعتداءات الحاصلة في شمالي البالد 
منذ ايــام.  واكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية 
سعران االعاجيبي ان «االستنكارات لم تعد تجدي 

التركية  االعـــتـــداءات  ملف  انــهــاء  يجب  وعليه  نفعا 
على االراضــي العراقية عن طريق الحل السياسي، 
للتفاهم مــع تركيا». وقــال  الــى تشكيل وفــد  داعــيــا 
سياسي  حل  الــى  «نحتاج  لـ»الصباح»:  االعاجيبي، 
النــهــاء هــذا املــلــف مــن خــالل تشكيل وفــد برملاني 
وحكومي من بغداد واالقليم يتفاهمون في ما بينهم 
املــوضــوع  االمـــر الن  الــى تركيا لحل  ثــم يتوجهون 
اصبح سياسيًا اكثر مما هو عسكري». واضاف ان 
«تركيا لديها حجة بان هناك جماعات معادية لها 
تستخدم االراضي العراقية في ضرب مصالحها، 
لــذلــك يــجــب اخــراجــهــا»، مــنــوهــا بــانــه «قــبــل التوجه 
نــحــو هـــذا الــخــيــار يــجــب ان تــكــون هــنــاك تفاهمات 

بــني حــكــومــة املــركــز واالقــلــيــم وبــعــدهــا يــتــم التوجه 
السالح  باستخدام  «التلويح  ان  وبــني  تــركــيــا».  الــى 
االقــتــصــادي والــتــجــاري يــعــد ورقـــة ضــغــط ناجحة 
التجاري  التبادل  ان مقدار  الفترة، خاصة   في هذه 

بني الطرفني كبير» . 
من جانبه قــال عضو لجنة االمــن والــدفــاع النيابية 
لـ{الصباح}:  الــركــابــي، فــي تــصــريــح  نــجــمــان  كــاطــع 
«منذ اليوم االول من االعتداءات التركية على الجانب 
املمكنة  الــوســائــل  بــاســتــخــدام كــل  الــعــراقــي، طالبنا 
غير الــســالح ومنها املــلــف االقــتــصــادي». واوضــح 
ان «اكثر من 20 مليار دوالر سنويا حجم التبادل 
الــتــجــاري بــني الـــعـــراق وتــركــيــا وتــوجــد الــكــثــيــر من 

املنتوجات  اكثر من نصف  ان  اذ  املنافذ املشتركة، 
فـــي االســـــواق حــالــيــا هـــي مــنــتــوجــات تــركــيــة». هــذا 
في  التركي  السفير  العراقية  الحكومة  وقــد سلمت 
بغداد رسالتي احتجاج رسميتني شديدتي اللهجة 
الــعــراق في  لتثبيت حــق  أنها ستلجأ  فيهما  اكــدت 
رفض هذه االعتداءات ووقفها ضمن إطار القانون 
واملواثيق الدولية.وقال أحمد مال طالل الناطق باسم 
رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي: ان «القوات 
الــتــركــيــة تــقــوم مــنــذ مـــدة بــاعــتــداءات مــتــكــررة تجاه 
األراضي العراقية، ففي الوقت الذي ندين فيه بشدة 
هذه األعمال التي تسيء للعالقات الراسخة وطويلة 
األمد بني الشعبني الصديقني فاننا نطالب بالوقف 

الفوري لهذه االعتداءات التي تسيء للسلم اإلقليمي 
فضال عما تشكله من اعتداء على السيادة واألرواح 

واملمتلكات العراقية».
واضــــاف انــنــا «نــحــمــل الــجــانــب الــتــركــي املــســؤولــيــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة واألخـــــالقـــــيـــــة عـــــن كـــــل مـــــا يــــقــــع مــن 
خــســائــر بــشــريــة ومــــاديــــة، إضـــافـــة الــــى مـــا يمثله 
الـــتـــجـــاوز واالعــــتــــداء مـــن انـــتـــهـــاك لـــســـيـــادة الـــعـــراق 
واســتــقــراره ووحـــدة أراضــيــه وأمـــن شــعــبــه»، داعيا 
«املــجــتــمــع الـــدولـــي الـــى اتــخــاذ خــطــوات مــن شأنها 
تـــعـــزيـــز االســــتــــقــــرار فــــي املـــنـــطـــقـــة وإســـــنـــــاد حــق 
ــــعــــراق الــــســــيــــادي  فــــي حـــمـــايـــة أراضــــيــــه وحــفــظ   ال

سالمة شعبه».

وزارتها  ان  زايــد،  هالة  املصرية،  والسكان  الصحة  وزيــرة  أكــدت 
ســتــرســل خــــالل االيــــــام املــقــبــلــة، مـــســـاعـــدات طــبــيــة عــاجــلــة الــى 
الــعــراق للمساهمة فــي دعمه ملواجهة وبــاء كــورونــا. وقــالــت زايــد 
لدى  الدائم  العراق في مصر، ومندوبها  لقائها مع سفير  خالل 
العون  يد  ان «تقديم  الدليمي:  نايف  العربية، أحمد  الــدول  جامعة 
لــلــعــراق الــشــقــيــق ومــســاعــدتــه وحــمــايــتــه بغية الــتــغــلــب عــلــى هــذه 
الــجــائــحــة، هــو حــمــايــة لإلنسانية جــمــعــاء». واضــافــت زايـــد انها 
شأنه  العراقي  املــواطــن  بمعاملة  املعنية  الجهات  بتوجيه  «قامت 

 شـــأن شــقــيــقــه املـــصـــري فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ملــواجــهــة 
فــيــروس كـــورونـــا». مــن جــانــبــه، نــقــل الــســفــيــر الــدلــيــمــي، تــحــّيــات 
وتقدير وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، الى وزيرة 
العربية،  مصر  لجمهورية  ُمتمنيًا  املــصــريــة،  والــســكــان  الصحة 
دوام التقدم والرفعة واالزدهــار، ُمثمنًا للشقيقة مصر مبادرتها 
األخوية، واستعدادها إلرسال مساعدات طبية عاجلة الى العراق 

للمساهمة في دعم جهوده ملواجهة وباء كورونا».
واوضـــــح الــســفــيــر انـــه «جــــرى خـــالل الــلــقــاء بــحــث الــعــالقــات بني 
منها،  الصحية  سّيما  ال  كــافــة،  املــجــاالت  فــي  الشقيقني  البلدين 
الــعــالــم، بسبب جائحة  يواجهها  الــتــي  الحالية  الــظــروف  ظــل  فــي 
كورونا، واإلجراءات الوقائية والعالجية التي تم اتخاذها ملجابهة 

هذه الجائحة». وبني، ان « اللقاء ناقش طلب العراق إمكانية دعمه 
في مجال توفير األدوية الخاصة بعالج وباء كورونا خالل هذا 
الصحة  «بــإنــجــازات وزارة  الدليمي،  السفير  وأشـــاد  األســبــوع».  
الوقائية والعالجية بأعلى  التدابير الصحية  املصرية في تطبيق 
الحكومة  «دور  مثمنا،  كورونا،  فيروس  مواجهة  في  املستويات 
العراقية  الجالية  رعــايــة  فــي  والــســكــان  الصحة  ووزارة  املصرية 
البعض  املقيمة وغير املقيمة في مصر، بعد العرض ملا يواجهه 
املصابني بفيروس كورونا من صعوبات مادية  أبنائها من  من 
في املستشفيات الخاصة من ناحية التكاليف، وذلك باالستجابة 
السريعة بأن يعامل املواطن العراقي معاملة شقيقه املصري من 

خالل التعامل مع املستشفيات الحكومية في عموم مصر».

العليا  اللجنة العراقية - املصرية  وشــدد على «اإلســراع في عقد 
املشتركة في أســرع وقــت ممكن، واملقرر عقدها في بغداد، كي 
تتمكن الجهات ذات العالقة من تفعيل مذكرات وملفات التعاون 

الثنائي ملا فيه خدمة ومصلحة الشعبني الشقيقني».
بدوره، ذكر مصدر في السفارة العراقية في القاهرة، لـ»الصباح»، 
ان « اجـــهـــزة تــنــفــس وقـــيـــاس درجـــــة الــــحــــرارة وادويــــــة عــالجــيــة 
الجانب  مــن  مقدمة  املقبلة  االيـــام  ستصل  اخـــرى،  ومستلزمات 
مؤتمر  عقد  على  والتنسيق  االتــفــاق  مــؤكــدا  الشقيق،  املــصــري 
مشترك بني وزارتي الصحة املصرية والعراقية عن طريق تطبيق 

(زووم) االسبوع املقبل».
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اكــــــــدت مـــحـــافـــظـــة بـــــغـــــداد ان 
االربعة  املستشفيات  مشروع 
في الحرية، الشعب ، الفضيلية 
والــحــســيــنــيــة ســيــنــجــز خــالل 
عــام ونصف العام حــال توفر 

السيولة املالية.
واوضح النائب الفني ملحافظة 
بـــــغـــــداد عـــلـــي الــــعــــيــــثــــاوي فــي 
تصريح خــص بــه «الــصــبــاح»، 
املــســتــشــفــيــات  مـــــشـــــروع   ان 
بتنفيذه  بــــدأت  الــــذي  االربـــعـــة 
يعد  املحافظة منذ عام 2014 
مـــن املـــشـــاريـــع الــســتــراتــيــجــيــة 
املـــهـــمـــة ضـــمـــن خـــطـــة تــنــمــيــة 
االقــــالــــيــــم والــــــــذي يــــهــــدف الـــى 
الــوعــي الصحي  رفــع مستوى 
ــــى انــه  بــالــعــاصــمــة، مــشــيــرا ال
الــحــريــة،  مستشفيات  يشمل 
الـــحـــســـيـــنـــيـــة   ، الــــفــــضــــيــــلــــيــــة 
مشروع  عن  فضال  والشعب، 
اخـــــــر مــــهــــم يـــشـــمـــل تـــوســـيـــع 
وتطويره،  النعمان  مستشفى 
ادت  املالية  االزمـــة  بــأن  منوها 
الـــــــى تــــوقــــف هـــــــذه املــــشــــاريــــع 
الــوزراء  بموجب قــرار مجلس 
بــايــقــاف  الــــخــــاص   347 رقـــــم 

املـــشـــاريـــع نـــظـــرا لـــعـــدم وجـــود 
تخصيص مالي لها .

واضــــاف ان املــحــافــظــة ونــظــرا 
الهــــــمــــــيــــــة هـــــــــــذه املــــــشــــــاريــــــع 
اســتــحــصــلــت مـــوافـــقـــة امـــانـــة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مــــــن اجــــل 
اســتــئــنــاف الــعــمــل مــنــذ الــعــام 
املـــــــاضـــــــي، مــــشــــيــــرا الــــــــى ان 
مستشفى الحرية حقق نسبة 
انــجــاز 36 بــاملــئــة وهـــو مكون 
من 400 سرير ، عــالوة على 
مكون  الحسينية  مستشفى 
ونـــســـبـــة  ســــــريــــــر   200 مـــــــن 
بــيــنــمــا  بــــاملــــئــــة،   60 انــــــجــــــازه 
الفضيلية  مستشفيا  حــقــق 
والــشــعــب املــؤلــفــان مـــن  200 
ســـريـــر ايـــضـــا نــســبــة انـــجـــاز 
نـــحـــو 45 بـــاملـــئـــة، الـــــى جــانــب 
مستشفى  تــوســيــع  مـــشـــروع 
الـــنـــعـــمـــان فــــي االعـــظـــمـــيـــة مــن 
خالل اضافة ردهــات واقسام 
املحافظة  ان  مؤكدا  وتطويره، 
تعكف على التنسيق مع وزارة 
التخطيط ومجلس الوزراء من 
ــيــة  اجــــــل صــــــرف دفــــعــــات مــال
ـــهـــذه املـــشـــاريـــع،  مــخــصــصــة ل
املنفذة  الــشــركــات  ان  الســيــمــا 
لــهــا اســتــأنــفــت الــعــمــل بسعي 

عـــــاٍل مـــن املـــحـــافـــظـــة، اال انــهــا 
مستحقاتها  بتسديد  ملزمة 
كــــي ال تـــتـــعـــرض إلشــــكــــاالت 
الــــى ان خطة  قــانــونــيــة، الفـــتـــا 
املــحــافــظــة تــتــضــمــن انــجــازهــا 
خــالل عــام ونــصــف الــعــام في 
ــيــة  حـــــال تـــوفـــر الـــســـيـــولـــة املــال

الالزمة.
هذه  اهمية  ان  العيثاوي  وبــني 
املستشفيات في الوقت الحالي 
تـــكـــمـــن فـــــي انــــهــــا ســتــضــيــف 
الصحي  الــرصــيــد  الــى  الكثير 
ببغداد كون العقد الذي ابرمته 
منذ  املــشــاريــع  لــهــذه  املحافظة 
الـــشـــركـــات  يـــلـــزم   2014 عـــــام 
املستشفيات  بانشاء  املنفذة 
ان يكون  بــشــرط  وتــجــهــيــزهــا 
التسليم  بعام  االجــهــزة  شــراء 
يـــتـــم  ان  لــــــضــــــمــــــان  نـــــفـــــســـــه 
تـــعـــزيـــزهـــا بــــاحــــدث االجـــهـــزة 
الــطــبــيــة املــــوجــــودة وال تــكــون 
ـــتـــصـــريـــف  مــــــجــــــرد مــــــكــــــان ل
االجـــهـــزة الــطــبــيــة، اضـــافـــة الــى 
التي شيدت عليها  املناطق  ان 
هـــذه املــســتــشــفــيــات مــحــرومــة 
وبالتالي  الطبية  الخدمات  من 
فان ذلك سيرفع من مستواها 

الصحي والطبي.
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الــصــحــة والــبــيــئــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  ويـــقـــول 
الــــدكــــتــــور ســـيـــف الـــــبـــــدر فـــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
«الصباح»:  إن هناك ضوابط صارمة على كيفية  لـ
رفع املخلفات الطبية وعملية التخلص منها قبل 
الى  جائحة كورونا، وذلك وفق معايير خاضعة 
رقابة الصحة العامة والسيطرة على التلوث، الفتا 
الـــى ان تــلــك الــنــفــايــات تقسم الـــى نــفــايــات عــاديــة 
واملتعلقة  الــتــعــبــيــر  اذا صــح  بــيــولــوجــيــة  واخــــرى 
بــــاإلجــــراءات املــخــتــبــريــة والـــتـــي تــوضــع بــأكــيــاس 
وحاويات خاصة بحسب درجة خطورتها والتي 
الــعــلــمــيــة، منوها  املــعــايــيــر  تــعــالــج وتــقــيــم بحسب 
النفايات  تلك  حــرق  على  مدربة  مالكات  بوجود 
في محارق داخل املستشفيات واخرى مناطقية 
تشرف تلك املالكات على عملية االتالف، فضال 
عن وجــود ثرامات بتقنيات حديثة بحسب نوع 

املخلفات الطبية.

اجراءات احترازية 
الدكتور  الصدر  الشهيد  ويرى مدير مستشفى 
فــي تصريح  املـــوســـوي  عــبــاس  مصطفى حــاتــم 
الطبية تقسم  املــخــلــفــات  ان  «الــصــبــاح»،  لـــ خـــاص 
الــــى عــــدة اقـــســـام مــنــهــا الـــجـــارحـــة كــــــادوات غــرز 
الــحــقــن و(الــــنــــيــــدالت) والـــتـــي تــجــمــع فـــي بــوكــس 
لحماية  كارتونية  او  بالستيكي  االغــالق  محكم 
عمال النظافة من التعرض الى االصابة او انتقال 
التهاب  ومنها  ااملعدية  االمـــراض  لجميع  الــعــدوى 

االيـــدز، مضيفا ومــا يخص  او  الفيروسي  الكبد 
املــخــلــفــات غــيــر الـــجـــارحـــة كـــالـــشـــاش والــكــفــوف 
والــكــمــامــات واملـــنـــاديـــل الــورقــيــة وقــنــانــي الــعــالج 
الفارغة وبقايا الطعام تجمع في كيس بالستيكي 
وكل تلك املخلفات توضع في كيس بلون اصفر 
دليل على ان هذه مخلفات طبية وليست نفايات 
عادية. واشار الى ان النفايات تذهب الى محارق 
خــاصــة وال تــرمــى فــي الــســاحــات الــعــامــة، مؤكدا 
هناك  الصدر  الشهيد  مستشفى  الــى  وبالنسبة 
مـــحـــرقـــة فــــي داخـــلـــهـــا واخـــــــرى فــــي مــســتــشــفــى 
الفتا  النفايات،  لتلك  (الــجــوادر) خاصة  الــرشــاد 
منهم  واملتوفني  يتعلق بمصابي كورونا  ما  الــى 
يعزل كل ما يخصهم واملشرفني على معالجتهم 
ـــدفـــن وتـــوضـــع فـــي اكــيــاس  ـــني عــلــى ال واملـــســـؤول

وتتلف عن طريق املحرقة.وبني املوسوي ان خلط 
عليها  والطبية جريمة يحاسب  العادية  النفايات 
العاملون وقد تصل الى حد العقوبات،  لذا ارتأى 
السيطرة  ووحــدة  العامة  الصحة  قسم  مسؤولو 
على التلوث في املستشفى اقامة دورات تدريبية 
ومحاضرات بشكل يومي لعاملي الخدمات على 
كيفية التعامل مع املخلفات خاصة ونحن ال نعلم 
او  الجسم  على  الفيروس  فيه  يبقى  الــذي  الوقت 
االســـطـــح الــخــارجــيــة، لـــذا نــتــعــامــل مـــع املــخــلــفــات 

املتعلقة بفيروس كورونا معاملة خاصة.

مخلفات الحجر املنزلي 
الــقــيــســي اخــتــصــاص  ـــدكـــتـــورة وداد  ال وتــشــيــر 
تتعلق  و  باالهتمام  نقطة جديرة  الــى  فيروسات 

التخلص منها  املنزلي وكيفية  الحجر  بمخلفات 
النفايات  املــريــض بجمع  يــقــوم  ان  بــالــقــول: يجب 
تعفير  االغــالق وتجري عملية  في كيس محكم 
املـــاء بنسبة 30  الــكــلــور مــع  بسيطة بخلط مـــادة 
ووضـــعـــه فـــي كــيــس اخـــر وايـــضـــا يــحــكــم اغــالقــه 
واخراجه خارج غرفة الحجر وتركه لفترة مناسبة 
يذهب  ان  ثــم يفضل  ومــن  الشمس  اشــعــة  تحت 
املخلفات من  كــانــت  مــا  املــحــرقــة، مبينة واذا  الــى 
 البالستيك يفضل جمعها ايضا في كيس وترش
بـــالـــقـــاصـــر املـــخـــفـــف حـــتـــى ال تـــكـــون ســبــبــا فــي 
الــعــدوى.  ويـــروي احــد مصابي كورونا  انتشار 
املواطن محمد عادل لـ»الصباح»، كيفية تعامله مع 
الى   الفتا  املنزلي،  الحجر  الطبية خالل  املخلفات 
فضال  الشخصية،   بالنظافة  االهتمام  ضــرورة 

عن التعامل بحذر مع املخلفات الطبية، التي تكون 
احـــد اســـبـــاب انــتــشــار الــفــيــروس بـــني املــواطــنــني، 
مــضــيــفــا وفـــي مـــا يــتــعــلــق بكيفية الــتــخــلــص من 
والــفــراش،  الــطــعــام  وبــقــايــا  البالستيكية  االوانــــي 
اضــافــة الـــى الــكــمــامــات الــتــي يــتــم اســتــبــدالــهــا كل 
ست ساعات بحسب توصيات االطباء والكفوف 
بـــالـــقـــول: وضـــعـــت فـــي اكـــيـــاس خـــاصـــة محكمة 
االغالق ومن ثم جمعها في اكياس كبيرة ورميها 
في الحاويات وابالغ عمال النظافة بأن الحاويات 
تحتوي على مخلفات مصابي كورونا ليتسنى 
استبدال  على  عـــالوة  بــحــذر،  معها  التعامل  لهم 
االفرشة بشكل يومي مع تعقيم سرير املصاب 
ووضعها تحت اشعة الشمس للتعقيم خوفا من 

انتشار الفيروس داخل اركان املنزل.

دعــــت مــؤســســة الـــشـــهـــداء، ابــنــاء 
الى  الطائفة األيزيدية في سنجار 
االبـــتـــعـــاد عـــن الــنــبــش الــعــشــوائــي 
رئيس  وبـــني  الــجــمــاعــيــة.  للمقابر 
املؤسسة كاظم عويد في تصريح 
خص به «الصباح»، ان مؤسسته 
هــــــي الــــجــــهــــة الـــــوحـــــيـــــدة املـــعـــنـــيـــة 
الجماعية،  املــقــابــر  عــن  بالتنقيب 
الـــتـــي خــلــفــهــا الـــنـــظـــام املـــقـــبـــور او 
عــصــابــات داعـــش االرهــابــيــة كــون 
املــــــالكــــــات املـــتـــخـــصـــصـــة لـــديـــهـــا 
الــخــبــرة فـــي الــحــفــاظ عــلــى معالم 

الـــتـــي  االدوات  وحــــفــــظ  الــــــرفــــــات 
يــتــم الــعــثــور عــلــيــهــا، داعــيــا اهــالــي 
ســـنـــجـــار مــــن االيــــزيــــديــــني الـــذيـــن 
عــادوا الى مناطقهم  الى ضرورة 
ابالغ دائرة شؤون وحماية املقابر 
الجماعية في حال العثور على اي 
العشوائي،  النبش  وتجنب  مقبرة 
الذي يخفي معالم الرفات ليتسنى 
للمالكات املختصة باملؤسسة من  
وقانونيا  فنيا  وتوثيقها  فتحها 
حقوقهم،  ضــيــاع  دون  والحيلولة 
الفــتــا الــــى انــهــا خــصــصــت الــرقــم 
 ،   07835715725 الــــهــــاتــــفــــي 
فـــضـــال عــــن الـــبـــريـــد االلـــكـــتـــرونـــي 

الـــــخـــــاص بـــاملـــؤســـســـة لــتــســهــيــل 
الـــى املؤسسة  ايــصــال االبـــالغـــات 
وعـــــــــدم تـــحـــمـــيـــل املــــــواطــــــن عـــنـــاء 
الــذهــاب الــى مديرياتها. ونــوه بان 
املـــؤســـســـة تـــجـــري الــتــنــســيــق مــع 
من  الحكومية  والــجــهــات  الــبــرملــان 
نص  الــتــي  مطالباتها  تنفيذ  اجــل 
نظام  القانون وهي تجريم  عليها 
حــزب البعث واعــطــاء حقوق ذوي 
ـــشـــهـــداء وتــطــبــيــق املـــــــادة 7 مــن  ال
الــدســتــور واملــتــمــثــلــة بــقــانــون رقــم 
حــظــر  بـــشـــان    2016 لــســنــة   32
واالحــزاب  والكيانات  البعث  حزب 
والتكفيرية  االرهــابــيــة  واالنــشــطــة 

وكــــــذلــــــك تـــنـــفـــيـــذ حــــكــــم االعـــــــــدام 
الــذيــن اكتسبت  ضــد االرهــابــيــني 
واكد   . القطعية  الدرجة  احكامهم 
عــويــد ان املــؤســســة تــعــكــف على 
لتخليد  حقيقية  اجـــــراءات  اتــخــاذ 
النصب  اقامة  خــالل  من  الشهداء 
التي توثق تضحياتهم،  التذكارية 
الــــــى جــــانــــب تــــعــــاون مــؤســســتــي 
الــــشــــهــــداء والـــســـجـــنـــاء مــــع لــجــنــة  
السياسيني  والــســجــنــاء  الــشــهــداء 
في البرملان من اجل تفعيل جميع 
الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة إلإيـــصـــال 
الــحــقــوق املـــاديـــة واملــعــنــويــة  جميع 

للمشمولني.

االتــصــاالت،  وزارات  مع  التربية  وزارة  نسقت 
ــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي  الـــصـــحـــة، ال
الوزارية،  االمتحانات  سير  النجاح  والكهرباء 
الـــ8 من آب املقبل،  التي من املؤمل ان تبدأ في 
التأشير  مــن  املــدرســيــة  االدارات  منعت  بينما 
عــلــى الـــدفـــاتـــر االمــتــحــانــيــة الــخــاصــة بنصف 
السنة  للعمل بقرار العشر درجات الذي صدر 

مؤخرا.
ــــوزارة حيدر  وبــني املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم ال
ـــصـــبـــاح»، ان الــــــوزارة  فــــــاروق الـــســـعـــدون لــــ «ال
الــعــالــي والــبــحــث  الــتــعــلــيــم  نــســقــت مـــع وزارات 
العلمي، الصحة، الكهرباء واالتصاالت إلنجاح 
ســيــر االمــتــحــانــات الــــوزاريــــة لــطــلــبــة الــســادس 
الحالي  الــدراســي  للعام  االول  الـــدور  االعــــدادي 
تبدأ في  ان  املؤمل  التي من  و   2020 -  2019
الـ8 من آب املقبل، منوها بأن التنسيق تم معها 
من اجــل االعــداد لخطة اجــراء االمتحانات في 
ظــل جــائــحــة كــورونــا والــتــي ســتــكــون مختلفة 
عن االعوام املاضية لكونها ستكون مصحوبة 

باجراءات وقائية غير مسبوقة . 
وافاد بأن الوزارة على اتم االستعدادات الخاصة 
باالمتحانات من اجل ضمان نجاحها لتوفير 
اجواء مالئمة للطلبة واملالكات التربوية داخل 
املـــراكـــز االمــتــحــانــيــة لــضــمــان ســالمــة الجميع 
باكمال  الـــدراســـي  مستقبلهم  عــلــى  وحــفــاظــا 
للتأهل  تــوقــفــهــا  وعــــدم  التعليمية  مسيرتهم 

الى الحياة الجامعية، مضيفا ان الوزارة اعدت 
االمتحانات  اجـــراء  عند  الطلبة  لسالمة  خطة 
مــن خــالل تخصيص  بينهم  االحتكاك  وعــدم 
الذي  واليوم  االدبــي  الفرع  لطلبة  امتحاني  يوم 
للفرع  بعده  الــذي  واليوم  التطبيقي  للفرع  يليه 
الخاصة   الصحية  للشروط  تطبيقًا  االحيائي، 
بــــــوزارة الــصــحــة وخــلــيــة االزمـــــة مـــن جــانــب و 
الــقــاعــات  داخـــل  الطلبة  تــواجــد  زخـــم  لتخفيف 

االمتحانية .
ــــوزارة وجــهــت املــديــريــات  واكـــد الــســعــدون ان ال
املــدرســة  مــديــر  يــقــوم  ان  املــدرســيــة  واالدارات 
بالرجوع الى سجل الدرجات الخاص باملدرسة 
الــتــي هــي( 40) فما  الطالب  وتسجيل  درجـــة 

فوق ليتم تعديلها الى ( 50)، مبينا ان درجة 
الـــقـــرار تــضــاف فــي ســجــل الـــدرجـــات الــخــاص 
التالعب  الــوســطــي) وعــدم  بــاملــدرســة (السجل 
بالدفتر االمتحاني للطالب ووجهت الوزارة منع 
التدوين او التأشير على دفتر التلميذ والطلبة 
ألي سبب كان، مردفا ان اضافة العشر درجات 
بــحــســب اخـــر قــــرار لـــلـــوزارة يــتــم عــلــى اســاس 
الغاء اي درجة قرار سابقة ليتم اعتماد درجة 
القرار الحالية باضافة (10 درجات) للتالميذ 
والــطــلــبــة مــن (الــصــف الــخــامــس االبــتــدائــي الــى 
تالميذ  وبضمنهم  اعـــدادي)  الخامس  الصف 
الصف السادس االبتدائي وطلبة الصف الثالث 

متوسط .
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نــظــم مــحــتــجــون مــســلــحــون أغــلــبــهــم مـــن الــســود 
مــســيــرة فــي مــتــنــزه قـــرب مــديــنــة أتــالنــتــا بــواليــة 
السبت،  األول  أمــس  مــســاء  األميركية  جــورجــيــا 
مطالبني بإزالة منحوتة يعتبرها نشطاء الحقوق 

املــدنــيــة نــصــبــا تـــذكـــاريـــا لــلــعــنــصــريــة، وأظــهــرت 
التواصل  وســائــل  على  منشورة  فيديو  لقطات 
الذين  املتظاهرين  من  كبيرة  أعـــدادا  االجتماعي 
ارتـــــدوا مــالبــس ســــوداء شــبــه عــســكــريــة وغــطــوا 
وجــوهــهــم وهـــم يــســيــرون فــي هــــدوء فــي طريق 

داخل املتنزه.

وحمل جميع املحتجني بنادق وارتــدى بعضهم 
املشاركني  أكتافهم، ومعظم  أحزمة ذخيرة على 
في املسيرة كانوا من ذوي البشرة السمراء، لكن 
أعــراق مختلفة ونساء  كان هناك محتجون من 

ورجال على حد سواء.
لم  للمتظاهرين  زعــيــم  فيديو  مقطع  فــي  وظــهــر 

للصوت  مكبر  عبر  يصيح  وهــو  هويته  تتحدد 
في تحد ملن يؤمنون بتفوق العرق األبيض ودأبوا 
على التظاهر في ستون ماوننت دعما ألفكارهم، 
هنا  نحن  بــيــضــاء،  ميليشيا  أي  أرى  «ال  وقـــال: 
األميركي األســود  أنــتــم؟». وساهمت وفــاة  فأين 
جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله بمدينة 
منيابوليس في مايو، في إحياء صراع يمتد منذ 
تماثيل  بــإزالــة  تطالب  جماعات  بني  طويلة  فترة 
ومــنــحــوتــات الــكــونــفــدرالــيــة، والــتــي تعتبر رمــوزا 
للعبودية، ومن يعتقدون أنها تمثل تقاليد وتاريخ 
الجنوب األميركي. وتوجد منحوتة متنزه ستون 
ماوننت على ارتفاع تسعة طوابق ومساحة ملعب 
كــرة قــدم وهــي عــبــارة عــن نحت غــائــر فــي جبل 
بعد  على  ريــف جورجيا  على  صخري يشرف 
إلى الشرق من أتالنتا وتعد  نحو 40 كيلومترا 
النصب الــتــذكــاري األكــبــر مــن نــوعــه فــي واليــات 
ــيــة. وتـــصـــور املــنــحــوتــة جــيــفــرســون  الــكــونــفــدرال
ديفيس رئيس الكونفدرالية التي ضمت 11 والية 
واثنني من جنراالته هما روبرت إي. لي وتوماس 
ســتــونــوول جــاكــســون. فــي الــســيــاق نــفــســه قــام 
متظاهرون في مدينة بالتيمور بوالية ماريالند 
األميركية، برمي تمثال لكريستوفر كولومبوس 
مـــن قـــاعـــدتـــه، وبــعــد ذلــــك قـــامـــوا بــدحــرجــتــه إلــى 

الخليج ورموه في مياه املحيط األطلسي.
حـــدث ذلـــك عــلــى خلفية إطــــالق األلـــعـــاب الــنــاريــة 
املدينة، بمناسبة عيد االستقالل، ويعد هذا  في 
الــتــمــثــال، أحـــد تــمــاثــيــل كــولــومــبــوس الــثــالثــة في 
املدينة، وفي واشنطن بالقرب من البيت األبيض، 
ـــواليـــات املــتــحــدة بعد  أحــــرق مــتــظــاهــرون عــلــم ال

خطاب احتفالي للرئيس دونالد ترامب.
املتظاهرين قرب  وأظــهــرت شبكة «إن بي ســي» 
الــبــيــت األبــيــض، وهـــم يــحــرقــون الــعــلــم ويــــرددون 

هـــتـــافـــات ضـــد «الـــعـــبـــوديـــة واإلبــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
والحرب»، و»أميركا لم تكن عظيمة على اإلطالق».

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال تـــرامـــب فـــي حـــديـــث احــتــفــالــي 
املتحدة  الــواليــات  إن  االســتــقــالل:  عيد  بمناسبة 
ـــنـــازيـــني والـــشـــيـــوعـــيـــني، وســــرعــــان ما  هـــزمـــت ال
ستهزم اليساريني، وأضــاف، «نحن اآلن بصدد 
هــزيــمــة الــيــســاريــني الــراديــكــالــيــني واملــاركــســيــني 
ـــــفـــــوضـــــويـــــني واملــــــحــــــرضــــــني والـــــلـــــصـــــوص،  وال
األشخاص الذين ال يدركون في كثير من الحاالت 
أن  الرئيس األميركي، على  ما يفعلونه». وشــدد 
بهدم  الغاضب»  «الحشد  لـ  تسمح  لن  السلطات 
العنف  التاريخ» وكذلك ترويج  التماثيل و «محو 
بــني األطــفــال. مــن جــانــب آخـــر، أعلنت السلطات 
األميركية وفاة امرأة وإصابة أخرى جراء حادث 
دهس بسيارة لحشد من املتظاهرين في مدينة 

سياتل أمس األول السبت.
وأكدت املتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي، 
سوزان غريغ، وفاة املرأة املدعومة سامر تايلور 
(24 عــامــا)، فيما ال تــزال األخـــرى املــدعــوة ديــاز 
لــوف (وهــي ناشطة ومــدونــة في سن 32 عاما) 

في حالة حرجة جراء الحادث.
وكــانــت لــوف تعمل على تغطية املــظــاهــرات ضد 
العنصرية في سياتل عبر «فيسبوك»، ويختتم 
آخـــر تــســجــيــل عــلــى صــفــحــتــهــا بــصــور مــروعــة 

توثق لحظة الدهس من وجهة نظر الضحية.
وال يــزال منفذ العملية، داويــت كيليت، وهــو من 
املــقــرر أن  الــحــبــس، ومــن  الــســكــان املحليني، قيد 
اليوم االثنني أمام القضاء، واقتحم كيليت  يمثل 
بــســيــارتــه طــريــقــا مغلقة ودهــــس مــجــمــوعــة من 
املتظاهرين بسرعة جنونية ثم حاول الفرار من 

موقع الحادث.
وفي ملف آخر، أعلن زوج نجمة تلفزيون الواقع، 
كــيــم كــــارداشــــيــــان، مــغــنــي الــــــراب كـــانـــي وســـت، 
ترامب، ترشحه  الرئيس دونالد  «صديق» عائلة 
النتخابات الرئاسة األميركية ومنافسته له على 

هذا املنصب في تشرين الثاني املقبل.
ـــذي يعتبر مــن أنــصــار تــرامــب،  وأعــلــن املــغــنــي ال
تــرشــيــح نــفــســه فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 2020 
فــي تــحــد واضـــح لــلــرئــيــس األمــيــركــي ومنافسه 
الديمقراطي املفترض نائب الرئيس السابق جو 

بايدن.
وقــــال وســـت عــلــى تــويــتــر: «عــلــيــنــا اآلن تحقيق 
ــلــه وتــوحــيــد رؤيــتــنــا  وعـــد أمــيــركــا بــالــثــقــة فـــي ال
وبناء مستقبلنا، أرشح نفسي لرئاسة الواليات 

املتحدة».
ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست جادا في 
أشهر من  أربعة  قبل  الرئاسة  انتخابات  خوض 
موعدها املقرر في الثالث من تشرين الثاني، أو 

ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية.

اتهم حزب «املؤتمر الشعبي» املعارض في السودان 
الــحــكــومــة بــاإلخــفــاء الــقــســري لــلــمــعــارضــني، مــنــددا 
بحملة االعتقاالت التي طالتهم، معتبرا ذلك انتهاكا 
للحريات وحقوق اإلنسان. وجاء في بيان للمؤتمر 
أمــــس األحــــــد، أن «املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي يــتــابــع حملة 
االعــتــقــاالت الــســيــاســيــة غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي طالت 
مــالكــات وقـــيـــادات أحــــزاب ونــشــطــاء سياسيني في 
اإلنــســان، وخــرق  للحريات وحــقــوق  انتهاك واضـــح 

شركاء الفترة االنتقالية لكل عهودهم ومواثيقهم».
وأضــــــــاف: «تـــفـــضـــح تـــلـــك االعــــتــــقــــاالت الــســيــاســيــة 

لبناء دولة  الحكومة في سعيها  ادعــاءات  التعسفية 
املؤسسات وسيادة حكم القانون ومجانبتها البائنة 
لــشــعــارات الـــثـــورة الــســودانــيــة فــي الــحــريــة والــســالم 
والعدالة». وأشار املؤتمر إلى تلقي معلومات من أسر 
املعتقلني بتعرض بعضهم لإلخفاء القسري، وعدم 
معرفة أماكن احتجازهم، معتبرا ذلك «انتهاكا لكل 

القوانني واألخالق».
ــــرأي الــعــام وكـــل مــنــظــمــات حــقــوق اإلنــســان  ودعــــا ال
الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة للقيام بــواجــبــهــا في 
الكشف عن انتهاكات حقوق االنسان في السودان، 
والــضــغــط عــلــى الــســلــطــات إلطـــالق ســـراح املعتقلني 

السياسيني ومعتقلي الرأي.

طالب الزعيم الدرزي اللبناني و رئيس الحزب التقدمي 
الدكتور  باستقالة حكومة  وليد جنبالط  االشتراكي 
حــســان ديـــاب مــؤكــدًا «ان  حــريــة التعبير  مــقــدســة، و 

الــحــزب االشــتــراكــي  فــي مقدمة املطالبني فــي اسقاط 
هذه  الحكومة  لذا صححوا املسار»

وحـــذر جنبالط فــي شــأن آخـــر  مــن «حــالــة التراخي 
العامة التي جعلت اللبنانيني بشكل عام واهل الجبل 
واالقــلــيــم بــشــكــل خـــاص يــتــنــاســون خــطــر  الــكــورونــا  
الذي يعود بقوة، لذا اناشد الجميع بالعودة الى اتخاذ 
واملحلل  الكاتب  عــد  بينما  الــضــروريــة»  االحتياطات 
الــســيــاســي املـــحـــامـــي  جـــوزيـــف أبــــو فـــاضـــل ، أن ثمة 
استهدافا واضحا لحزب الله من قبل أطراف داخلية 
وخارجية مشددًا على ان «حزب الله هو حزب لبناني 
وحــــزب الــلــه لــديــه ســـالح وقــاتــل  االرهـــــاب  واســرائــيــل 
فهل يعطي  السالح  لكي ُيقتل به؟ وتوجد مجموعة 
كبيرة فــي البلد يــريــدون إقــالــة حــزب الله مــن  الحياة  
وهناك  للسعودية)  (سني  انتماء  وهناك  السياسية 
انتماء  مسيحي  لكل الدول واذا كان حزب الله مربوطا 
ستراتيجيًا بايران فهذا االمر طبيعي جدًا»، مستدركًا 
ان « الحكومة  فشلت في هذه املرحلة الحساسة ويجب 

ان ترحل هذه الحكومة اليوم وليس غدًا»
اللبناني  ــــــوزراء  ال أن مــجــلــس  الــصــبــاح  هـــذا وعــلــمــت 
الــثــالثــاء  ـــــاب ســيــعــقــد ظهيرة   بـــرئـــاســـة حـــســـان دي
املــقــبــل جــلــســة مــهــمــة فـــي قــصــر بــعــبــدا لــلــتــداول في 
اللبنانيون  يعيشها  التي  الشائكة  املعاشية  القضايا 

والـــســـعـــي لـــوضـــع حـــلـــول عــمــلــيــة عــاجــلــة لــهــا حيث 
الكهرباء  إزمـــة  املجلس  اعــمــال  ســيــدرج على جـــدول 
الخبز  فــي موضوعة سعر  النظر  و  املــالــي  والتدقيق 
ـــلـــدوالر وانــهــيــار  بــعــد مــوجــة االرتـــفـــاع الــهــســتــيــري ل
 الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مـــا خــلــق حــالــة غـــالء شـــديـــدة طــالــت

 السلع الضرورية. 
الى ذلك حذر رئيس حركة اإلصالح والوحدة الشيخ  

مــاهــر عــبــد الـــــرزاق ، األحـــد «الــلــبــنــانــّيــني مــن االنــجــرار 
اللبنانّيني  لــتــجــويــع  فــي مــشــروعــه  األمــيــركــي  خــلــف 
ونــشــر الفتنة املــذهــبــّيــة والــطــائــفــّيــة بــني أبــنــاء الــوطــن 
الــــواحــــد» و طــالــب عــبــد الــــــرزاق  الــحــكــومــة ، بـــ»تــحــّمــل 
مــســؤولــّيــاتــهــا، فــالــشــعــب لــم يــعــد قـــــادًرا عــلــى تحّمل 
ترف  الحكومة  أمــام  هناك  وليس  والتقصير،  الجوع 
مــن الــوقــت»، مــشــّدًدا على أّن «املــطــلــوب وقــف انهيار  
ــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة  وتــوقــيــف تـــّجـــار الــطــمــع والــتــجــويــع  ال
إلى  املــواطــن»، مشيًرا  بلقمة عيش  يتحّكمون  اّلــذيــن 
ــة اّلـــذيـــن يــشــاركــون في  أّن «مــجــرمــي املـــــواد الــغــذائــّي
 تــجــويــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي وإذاللــــــه يــجــب أن يــحــالــوا 

على  القضاء}. 
وأوضــــح أّن «هــنــاك قـــوى ســيــاســّيــة وحــزبــّيــة تــراهــن 
وتعمل في الداخل والخارج إلفشال الحكومة وإحداث 
فوضى وانهيار اقتصادي، ونقول لهم إذا حدث ذلك 
ا على 

ً
وانهار لبنان، ماذا يبقى لكم من لبنان؟»، مرّكز

ُيشارك  أن  يجب  وطنّية  مسؤولّية  لبنان  «إنــقــاذ  أّن 
الخالف  لتسعير  ليست  اآلن  فاملرحلة  الجميع،  فيها 
جــانــًبــا،  الــخــالفــات  لنضع  الــحــســابــات.  لتصفية  وال 

ا إلنقاذ ما تبّقى من لبنان». ولنعمل سوّيً

شــهــد الــبــرملــان اإليـــرانـــي أمـــس األحــــد، ســجــاًال 
حادًا بني وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
ونواب في البرملان، حيث دافع ظريف عن نفسه 
السيد علي  األعــلــى  املــرشــد  مستشهدًا بكالم 
خامنئي بعد أن قاطعه نواب البرملان متهمينه 
بشأن  إحــاطــة  تقديمه  عند  والــكــذب  بالتلفيق 
السياسة الخارجية للحكومة وخصوصًا في 

ملف االتفاق النووي مع الغرب.
وفي كلمته أمام البرملان أمس األحد رد ظريف 
بــالــكــذب قــائــال: «أنــتــم تتهمونني  اتــهــامــه  على 
بــالــكــذب لــكــنــي أتــرفــع عــن إهــانــتــكــم، واملــرشــد 
األعلى وصفني بالشجاع»، وأضــاف، «كل ما 
قلته سمعه سابقا املرشد األعلى، وإذا كذبت 
فــقــد ســمــع ذلــــك أيـــضـــا، لــكــنــه قــــال إن ظــريــف 

صادق، وشجاع وثوري».
وشدد ظريف على أن «الواليات املتحدة ليست 
قوة كبرى، لقد فرضنا االتفاق النووي عليها 
وسيسجل التاريخ أن االتفاق هو وسام فخر 
على صدر إيران». وأكد ظريف أن إيران نجحت 
«فـــي مــقــايــضــة الــســلــع مــع بــعــض الــــدول ألجــل 
مواجهة العقوبات األميركية والحد من التعامل 
بالدوالر»، مضيفا أن «أميركا تشن على إيران 
حربا بكل املقاييس وتهدف لتقديمها كتهديد 
أمـــنـــي ونـــــزع الــشــرعــيــة عــنــهــا»، وهــــي تسعى 
أيــضــا «الســـتـــهـــداف أصـــدقـــاء إيـــــران وضـــرب 
املــصــالــح اإليــرانــيــة فــي املــنــطــقــة». رئــيــس لجنة 
األمـــن الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة مجتبى 
ذو النوري، قال خالل جلسة االستماع لوزير 
الخارجية: إن «مسار السياسة الخارجية الذي 

اتبعه السيد ظريف كان خطأ منذ البداية، وإن 
هــذه السياسة لم تحقق أيــا من األهـــداف التي 

يتطلع إليها شعبنا».
وأضـــاف ذو الــنــوري، أن «املــرشــد األعــلــى أكد 
على اتباع سياسة االعتماد على الداخل وحل 
املشكالت عن طريق الداخل والتعاون مع دول 
بأميركا،  الثقة  عــدم  مبدأ  على  وبــنــاء  املنطقة، 
«تــرك  تــمــامــا»، حيث  العكس  اتبع  لكن ظريف 
وأميركا  الغرب  على  واستند  واملنطقة  الداخل 
فــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة». وقـــال ذو الــنــوري: 
«مـــا تــشــهــده الــبــالد مــن ظـــروف قــاســيــة ناجم 
عن ثقة ظريف بمن كان ال ينبغي الثقة بهم»، 
وتابع: «نحن ال نعارض الدبلوماسية النشطة 
القضايا  بترك  ننادي  وال  العالم  مع  والتعاون 
اتبع  لكن ظريف  الدولية،  الساحات  في  الهامة 
املـــســـار األعـــــوج، ولـــم يــأخــذ ضــمــانــات فـــي ما 
يخص االتفاق النووي». واعتبر ذو النوري أن 
ظريف «لم يهتم بمالحظات املرشد األعلى التي 
كررها مرارا أثناء مفاوضات االتفاق النووي»، 
وقـــال: «ظــريــف فقد قــدرتــه على املــســاومــة مع 
أميركا أثناء مفاوضات االتفاق النووي ألنه لم 

يهتم بالشروط الـ 11 التي أعلنها املرشد».
ووصف ذو النوري االتفاق النووي بأنه «مجرد 
خسارة للشعب اإليراني ألنه لم يؤد إلى رفع 
املــرشــد». وفي  أوصــى  العقوبات مثلما  جميع 
ســيــاق متصل، وقــع أكــثــر مــن 100 نــائــب في 
الــبــرملــان اإليـــرانـــي، أمــس األحـــد، على مشروع 
الرئيس حسن روحــانــي، بشأن  قــرار ملساءلة 
عـــدد مــن املــلــفــات. وذكــــرت وكــالــة «فــــارس» أن 
ما  يشمل  اإليــرانــي  الرئيس  مساءلة  مــشــروع 
ــنــووي،  اعــتــبــروه أخــطــاء فــي تــوقــيــع االتـــفـــاق ال

بــاإلضــافــة إلــى ارتــفــاع سعر الــــدوالر، وارتــفــاع 
أســعــار الــعــقــارات والــســيــارات. وقــالــت الــوكــالــة: 
ـــنـــواب الـــذيـــن وقـــعـــوا عــلــى مــشــروع  إن عــــدد ال
الــعــدد تجاوز  أن  نــائــبــا، أي  املــســاءلــة بلغ 120 
ــقــانــونــي املــطــلــوب لـــذلـــك. ونــشــرت  الــنــصــاب ال
الخمسة،  االسئلة  نص  إيرانية  إعــالم  وسائل 
الــتــي يــعــتــزم الـــبـــرملـــان طــرحــهــا عــلــى الــرئــيــس 
حــســن روحـــانـــي، حــيــث ســتــكــون أمــامــه مهلة 
شهر للحضور واإلجابة عنها. وقالت وسائل 
الخمسة،  األسئلة  قائمة  :إن  اإليــرانــيــة  اإلعـــالم 
ارتفاع  سبب   - تتضمن:  البرملان  أعــدهــا  التي 
سعر العمالت األجنبية وهبوط العملة الوطنية. 
العقارات  أسعار  في  الكبير  التضخم  - سبب 
والــــســــيــــارات، وملــــــاذا لـــم تــقــم الــحــكــومــة خــالل 
لتأمني  خطوات  بــأي  املاضية  السبع  السنوات 
املسكن للشعب بأسعار مناسبة وزيادة جودة 

السيارات محلية الصنع؟
- مــا هــو الــخــطــأ الــســتــراتــيــجــي الــــذي ارتكبته 
الحكومة في االتفاق النووي الذي جعل أميركا 
ــنــووي  تــتــمــكــن مـــن االنــســحــاب مـــن االتـــفـــاق ال
وجـــعـــل أوروبــــــا تــتــنــصــل مـــن الــتــزامــاتــهــا في 
االتفاق وفي آلية انستكس املالية من دون دفع 

أي ثمن؟
الـــحـــكـــومـــة قـــروضـــا  تــــدفــــع  املــــقــــرر أن  - مــــن 
للوحدات اإلنتاجية التي تضررت جراء تفشي 
كورونا، إال أن التجار يعترضون، فماذا فعلت 

الحكومة؟ وكم قدمت من مساعدات؟
للمستوردين بسعر  الــدوالر  تقدم  الحكومة   -
42000 ريال، فكم مليار دوالر قدمت وملن وما 
مصير هذه الــدوالرات وما تأثير ذلك في كبح 

التضخم؟

 { }
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تبون،  املجيد  الــجــزائــري عبد  الــرئــيــس  أصـــدر 
مرسوما يتضمن عفوا عن نحو 4700 سجني، 
حــســب بــيــان صـــدر عــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
وجـــاء فــي الــبــيــان «بــمــنــاســبــة الــذكــرى الثامنة 
أصدر  والشباب،  االستقالل  لعيد  والخمسني 
مــرســومــا يتضمن عفوا  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
املحبوسني  األشــخــاص  لــفــائــدة  للعقوبة  كليا 
وغـــيـــر املــحــبــوســني املـــحـــكـــوم عــلــيــهــم نــهــائــيــا 
بــاقــي عقوبتهم  أو  تــســاوي عــقــوبــتــهــم  الــذيــن 
ستة أشــهــر أو أقـــل». كــذلــك تضمن املــرســوم، 
لــلــعــقــوبــة ملـــدة ســتــة أشــهــر،  تخفيضا جــزئــيــا 
يــزيــد عــن ستة أشهر،  العقوبة  بــاقــي  كــان  إذا 

يــقــل، واستثنى  أو  أو يــســاوي عــشــريــن ســنــة 
وجرائم  والتخريب  اإلرهـــاب  جرائم  العفو  من 
الــخــيــانــة والــتــجــســس وجـــرائـــم أخــــرى، وكــذلــك 
املحكومون وفق القضاء العسكري. من جانب 
آخر، شبه الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون، 
الوضع في ليبيا بالوضع السوري، وحذر من 

أن ليبيا قد تتحول لـ»صومال» جديد.
وقال تبون في مقابلة مع قناة «فرانس 24»: إن 
ليبيا تتواجد اليوم في وضع مماثل ملا يحدث 
األجنبية،  التدخالت  تعدد  بسبب  سوريا  في 
القبائل  الجزائري من أن حمل  الرئيس  وحذر 
إلى  ليبيا  يــحــول  قــد  للسالح،  بــدورهــا  الليبية 
«صومال» جديد وينعكس سلبا على أمن كل 

املنطقة.
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   مـــن شــــاء مــمــارســة الـــتـــواضـــع واســـتـــخـــالص الـــــدروس 
الـــراهـــن كحال  الـــواقـــع  والــتــجــربــة والــصــبــر فــي تشخيص 
الــعــراق الــيــوم واليــجــاد مــخــارج مــن األفــخــاخ واملــــآزق بعد 
اخــفــاق الــنــظــريــات او اســتــهــالك الـــــدروس والــنــمــاذج عليه 
ومعقدة  متشابكة  باتت  واملصائر  املصالح  ان  يعرف  ان 
كاسالك الكهرباء في قواطع املولدات الخاصة، والتنوير هو 
محل املواطن واملسؤولية عن نفسه وممارسة استقالليته 
الفكري ذلك باستخدامه رؤى متفتحة صادقة في تبرير 
وجـــوده وإدارة شــؤونــه مــن غير مــصــادرة او وصــايــة من 
الشراكة  امــا   . االنانية  او سلطة  العقد  جانب ال تستهويه 
فــهــي ال تــعــنــي ســـوى فـــك رمــــوز الــوصــايــة عــلــى الــهــويــات 
والقيم ما دام تأمني املصالح وصنع املصائر هو صناعة 
انــســان، ذلــك مــن خــالل اهميته  مشتركة يسهم فيها كــل 
وتوافقه االجتماعي من غير ادعــاءات تضيق الخناق على 
عن  الــدفــاع  يشهرون سيف  فالذين   .. العمومية  االهـــداف 
الشعب والوطن بعقلية ( الفوقعة)  واملحافظة انما يدافعون 
في الحقيقة عن اسوأ التقاليد واكثرها عمقا لتبرير املزيد 
من املأسي واألخطاء واالستحواذ على املال غير املشروع  
وافــتــراس  الحاضر  تدمير  هــو  انما  املفسدين  ..وشــراســة 
الــعــراقــي  الــواقــع  الــحــاضــر االن فــي  .. كــمــا هــو  املستقبل) 
منذ العام 2003 ) ولذلك ال نرى بديال من غير (الشراكة 
 ( الوطني  الشمل  لجمع   .. الشوائب  مــن  السليمة  الوطنية 
للحفاظ على مصالح الوطن والحفاظ على خيراته وثرواته 
..ورفاه الشعب وخالصه من واقع مأساوي خطير جحود 
على  بــشــرف  والــحــرص  العمومية  املصلحة  اجـــل  ومـــن   ..
(املــواطــنــة العراقية الــصــادقــة) مــن اجــل أن العـــودة للعراق 
الجديد نستثمر للمربع االول والذي اعنيه هو( مربع الفتنة 

الطائفية الضالة) .
املستجد  االنتقال  وفــي ضــوء  اآلن  حالنا  يستوجب  انما 
للحكومة االنتقالية وبعد مضي أكثر من عقد عجاف الى 
الوطني  لوعاء  اعماقها  قيادة سياسية مجردة تحمل في 
الوضع  وتــوطــني  الــعــام  االســتــقــرار  لتأمني  فاعلة  الشريف 
االجتماعي نحو مساره السليم .. كما يتطلب العمل على 
ازالة مخلفات عقلية الطوائف املتخلفة والتي ال تتواكب مع 

التطور امام الدول والشعوب .
كما تطرأ جاهدة من اجل الشراكة الحقيقية بروح االخاء 
والتوافق املوضوعي لخير الوطن وشعبه الكبير وااللتزام 
الحالية  بنوده  في  القصور  بعض  وجــود  رغــم  بالدستور 
والذي تضمن شكال ملفاهيم الحرية والديمقراطية واحترام 
حـــقـــوق املــــواطــــن وبـــنـــاء مـــؤســـســـات الــــدولــــة وفــــق مــنــظــور 
حضاري معاصر .. مع احترام مبدأ سيادة القانون العام 
..ومـــن هــذا البعد جــاء الــدســتــور الــعــراقــي وهــو مــا يخالفه 
البعض منهم في االستحواذ السياسي او الرسمي اذ ما 
زالت (لغة االحزاب) والتي قادت الوطن في متاهات خطيرة 
.ان  اجــل تأمني مصالحها غير املشروعة  .. من  الــوضــوح 
من   .. الصفر  نقطة  مــن  االن  الحاصل  بالتغيير  الــشــروع 
التوزيع  اشكالية  الحديثة يضمن حــل  الــدولــة  إعــالن  أجــل 
العادل لألداء والثروة وفق إطار مؤسسات تشريعية ذات 
تــوازن  تحقيق  على  بجدية  تعنى  سليمة  وطنية  صياغة 
الشامل  املصيري  الوطني  والتالحم  املواطنة  في  انساني 
املجتمع  بناء  في  (الرصينة  الزاوية  يعدان) حجر  واللذين 
العراقي والحفاظ على االخوة العراقية بني ابناء هذا الوطن 
الحضاري العريق .ان التحاور االمني يبدأ بمخاطبة الشارع 
املعزول قبل مخاطبة من هم في قيادات عالية ومتسلطة .. 

وها نحن ما زلنا في متاهات وضياعات) اوراق التسويات 
والكلمات املبعثرة في التخاطب السياسي  . (اذن علينا ان 
ندرك باي نمط من التفعل نقارب الواقع املتردي .. ويحل 
فــي مــوضــعــه شــكــل مــن اشــكــال الــديــمــقــراطــيــة االنــســانــيــة 
الــدولــة .. ويــأتــي فــهــوم مــمــارس الحريات  تـــدار  املتحضرة 
ويأتي نظام للعدالة االجتماعية توزع الواجبات بروح الثقة 
اليوم  مــا نحتاجه  وانــمــا   : اجــل   .. الـــذات  بالنفس ونــكــران 
الكفر  دواعـــش  االقـــدام  يقاتل حفات  اطيافه  بكل  والــوطــن 
اراء  ونستثمر  نستلهم  الــوقــت  ذات  وفــي   .. واالغــتــصــاب 
الفقهاء والبلغاء في السلم والحرية والديمقراطية االنسانية 
وعلى نحو جديد .. واتنرك شعارات كهول وتخلف بالية 
والذين  السياسية  الــقــوى  على  .ان  الــوجــود  عديمة  جاهلة 
..يتطلب ( كسر  الجمة  امامهم براهني وتجارب اخطائهم 
قواقعها  مــن  تــخــرج  لكي  الضيقة)  والشرنقة   النرجسية 

املظلمة ..
ـــعـــراق مـــا زال كــبــيــرا عــالــيــا بــشــعــبــه الــكــريــم  لــتــجــدد ان ال
وبــأحــســن حـــال امـــام املجتمع الــدولــي وشــعــوب املــعــمــورة 
القاتل على  الــوهــم  عــن ســرطــان  االبتعاد  .. ويتطلب منها 
وفــق املــســتــجــدات والــتــطــورات واالحــــداث الــدولــيــة املتطورة 
واعــادة قناعات ( باجتراح لغة جديدة مع الــذات واالغيار) 
فــي الــتــحــاور الــخــالق املــبــنــي عــلــى ثــقــة الــنــفــس بــاالخــريــن 
واملرحلة  يتطلب  كما   . العظيم  الــعــراقــي  الشعب  ملصلحة 
ــــوقــــوف مــــع الـــنـــهـــج الـــجـــديـــد لــلــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة  هـــــذه ال
رغـــم مـــا يــتــعــرض لـــه الـــوطـــن مـــن جــائــحــة كـــورونـــا الــفــتــاك 
..أمــلــنــا وطــيــد بــالــخــيــر واالنــفــتــاح بــــروح عــراقــيــة صميمة 
 لــكــبــح جــمــاح الــتــشــرذم الــســيــاســي والــتــبــعــثــر االجــتــمــاعــي 

واالقتصادي ..

التزال العبارة التي أطلقها الفيلســــــــوف أرســــــــطو (القرن الرابع قبل امليالد) "اإلنســــــــان 
حيــــــــوان ناطق" صامدة برغــــــــم كل ماطرأ من متغيرات على البشــــــــرية منذ ذلك الوقت 
حتى اليوم. املتغيرات شــــــــملت كل شيء  سواء على مستوى األديان أو الحضارات أو 
األفكار أو املفاهيم.  وبرغم كل هذا التطور املذهل وأهمه وربما أكثره شموال وإتساعا 
ماحصل في القرنني العشــــــــرين والحادي والعشــــــــرين على صعيد الثورة الصناعية 
فالتكنولوجية فثورة اإلتصاالت واملعلومات بدءا من األتمتة الى الســــــــيبرانية وصوال 
الى عصر السوشــــــــيال ميديا وأهم تجلياته (الفيس بوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام، 
ســــــــنا بشــــــــات) وما ســــــــيأتي في قابل األيام.  مازال اإلنســــــــان حيوانا ناطقا على حد 

تعبير أرسطو.
 ربما في عرف أرسطو أن املشتركات البيولوجية والفسلجية 
بني اإلنســــــــان والحيوان تكاد تكون واحــــــــدة ماعدا النطق. لكن 
يبدو أن صفة النطق ليســــــــت ميزة في فهم أرسطو بقدر ماهي 
مجرد فرق في التوصيف بني اإلنســــــــان والحيوان.  صحيح أن 
أرســــــــطو عاش في ظل ظروف وأوضاع لم تكن فيها البشــــــــرية 
حــــــــازت من التقــــــــدم والرقي مايفوق العقــــــــل والتصور لكن هذا 
اليبدو مبررا كافيا لكي يجد أن الفرق بني اإلنســــــــان والحيوان 

هو في النطق فقط. 
 على مدى كل تلك القرون لم يفلح الفالسفة واملناطقة وعلماء 
النفس واالجتماع من فك االشــــــــتباك مــــــــرة واالرتباط مرة بني 
اإلنســــــــان والحيــــــــوان بوصفهمــــــــا مخلوقــــــــني اليختلفــــــــان عن 
النبــــــــات الذي هو مخلوق هو اآلخر، وبــــــــني النطق الذي تميز به 
اإلنســــــــان.  وطاملا حظي البشــــــــر بهذه امليزة وهي النطق فلماذا 
حيونتــــــــه؟ هل هــــــــذا التوصيف إهانة لإلنســــــــان أم تكريم.  هذا 
اإلنســــــــان الذي برغم ميزته الهائلــــــــة التي جعلته يركب  البحار 
بالســــــــفن واألجواء بالطائرات ويبني ناطحات السحاب ويغرد 
على تويتر ليل نهار كأي دونالد ترمب يجد نفسه حيوانا في 

النهاية حتى وإن كان ناطقا، الحمد الله ليس رسميا. 
وفــــــــي املقابــــــــل هل هــــــــو تكريم للحيــــــــوان الذي لــــــــم يركب بحرا 
ولم يمخر عباب الســــــــماء ولم يِنب طابوقة وليســــــــت لديه مواقع 
تواصــــــــل وال هواتف ذكية أم إهانة له من منطلق إنه ليس أكثر 
من "بشــــــــر صامت"؟ الحقيقــــــــة أنا ال أعرف، لكــــــــن لدى الفنانة 
أليســــــــا رأي اليقل خطورة عن رأي أرســــــــطو في سياق العالقة 
الجدلية بني نطق اإلنســــــــان وصمت الحيــــــــوان وما بينهما من 
مقاربات ومفارقات.  اليســــــــا تقول في تغريدة على تويتر هذه 
التي يفتقــــــــر اليها زميلنا الحيوان "اليوجــــــــد حيوان في العالم 
أكثــــــــر وحشــــــــية من اإلنســــــــان". ال أعرف أيضا الســــــــبب الذي جعل اليســــــــا تطلق هذه 
العبارة.  لكنها تبقى عبارة دقيقة جدا من حيث مصفوفة املفاهيم التي عبرت عنها.  
فاإلنســــــــان  من وجهة نظرها حيوان، بينما هو من وجهة نظر أرسطو حيوان أيضا 
لكنه ناطق.  وهذا اإلنســــــــان الناطق أرسطيا الرســــــــميا هو من وجهة نظر اليسا أكثر 
وحشــــــــية من أي حيوان آخر.  ال أســــــــتطيع كيف أنهي هذا الجدل ســــــــوى اللجوء الى 
ماوجدنا أنفسنا فيه نحن البشــــــــر الناطقني بسبب كورونا.  فكورونا الذي صنعناه 
نحن بني البشر وإن كان مصدره الحيوان حجرنا في املنازل بينما أطلق الحيوانات 
تســــــــرح وتمرح ألنها لم يعد يخشى منها وال عليها.  قبل عقود قال غارودي "لم يعد 

الصمت ممكنا". إطمئن حجي .. صار الصمت حتميا..  وخليها سكتة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

أكــثــر الــقــضــايــا خــطــورة بــاملــجــتــمــعــات عــدم 
والتهديد  األمني،  واإلنفالت  السالح،  ضبط 
االجتماعي ..ُعرف العراق بالسلم املجتمعي، 
ــتــعــايــش، والـــتـــآخـــي، والــــتــــآزر، والــتــكــافــل  وال
سلبية  ظواهر  لكن  بــاألزمــات..  االجتماعي 
ربك املشهد اليومي ..وتستغلها 

ُ
هنا وهناك ت

كمقاطع  تنشر  ..أو  ــحــرضــة 
ُ
امل الفضائيات 

باليوتيوب ليشاركها اآلالف تعكس صورة 
ثقل  بكل  بخالفتها  العشائر  نــزول  سلبية 
أسلحتها، وهذا مايتكرر بني الفينة واألخرى 
داخــــــل مــخــتــلــف املــــــدن الـــعـــراقـــيـــة ..وظـــيـــفـــة 
التبصير  التنبيه  واملــرئــي  املــقــروء  اإلعــــالم 
أخطر   

ّ
.لــعــل الــظــواهــر  تلك  بسلبية  التذكير 

االجــتــمــاعــّي،  للسلم  الــحــقــيــقــّيــة  الــتــهــديــدات 
أو  بمناسبة،  بــالــســالح  العبث  هــو  واملـــدنـــّي، 
دونها باألفراح واألحزان والرمي العشوائي 
الــنــاريــة بشكل مفرط ومقرف،  لــالطــالقــات 
طــاملــا حــصــل عـــشـــرات الــضــحــايــا االبـــريـــاء 
الــقــدم، أو  جــراء ذلــك بالفوز بمباريات كــرة 
االعـــــراس، وبــاملــآتــم، وحــــاالت الــقــتــل الــعــمــد، 
والـــغـــدر، والــتــفــخــيــخ، والــتــفــجــيــر..  وحـــاالت 
الــســالح، كــل ذلــك يعد من  غــدر باستخدام 

..وقضايا  والقانونّية  الشرعّية،  خالفات 
ُ
امل

ُمريبة، إن حصر السالح بيد الدولة هو الحل 
األنــجــع لــضــبــط األمــــن، فــالــدولــة وأجــهــزتــهــا 
العسكرّية بجميع أصنافها، وكل مايرتبط 
بالدولة والقانون من كل الذين قاتلوا داعش، 
واإلرهـــــــاب، مـــن رجـــــاالت الــحــشــد الشعبي 
األشداء املنضوين تحت راية العراق املنتمني 
للعراق فقط دون أجندة أخرى .هناك قضية 
أخــرى ضبط األمــن املحلّي، والحرص على 
وأد اإلرهــاب وعدم تكرار تلك الحاالت التي 
من حاالت  وبعده،  وقبله  برمضان،  حدثت 
حررة من دنس داعش 

ُ
إرهابية في املناطق امل

بقايا  مــن  األمــنــيــة،  بــالــقــوات  بالتحرش  كما 
اإلرهاب البعثي والوهابي الذين اليروق لهم 
بعمليات  تارة  املقدسات،  بعراق  االستقرار 
داعــــش..  حصر الــســالح بيد الــدولــة ُيمكن 
قــواتــنــا األمــنــيــة والــجــهــد االســتــخــبــاري من 
مــراقــبــة ومــتــابــعــة كــل الــتــحــركــات املشبوهة 
بــل ضــبــط الــســلــم االجــتــمــاعــّي، إن مظاهر 
الــدولــة  كــيــان  تستفز  العشائر  فــي  التسلح 
الكبرى  التحديات  مــن  ــعــد 

ُ
وت واملــواطــن معًا 

بـــأي نـــزاعـــات عــشــائــرّيــة الــتــي يــفــقــد السلم 

والوداعة  والسكينة  واالطمئنان  االجتماعّي 
القانون  لــذا من يحترم  الــعــراقــّي؛  في ريفنا 
السالح  التخلي عن  للشريعة عليه  ويمتثل 
بالعراق  ذلــك  وقــد حــدث مثل  للدولة،  ببيعه 
حني  الشعبانّية  الشعبّية  االنــتــفــاضــة  بعد 
الشارع  السالح من  أن يجمع  الالنظام  قرر 
العراقي ُمقابل األموال وبالنتيجة فرغ البيت 
العراقّي من السالح، أو ضمانات مشروطة 
لــلــحــمــايــة الــشــخــصــيــة فــقــط ، لــيــس لــلــرمــي 
بـــأي مــنــاســبــة ُيـــصـــادر فــيــهــا الــســالح فــورًا 
ويتعرض للمساءلة القانونّية كل من يتجاوز 
األمــن، واليحصل  القانون ومن ثم يستتب 
 قضية 

ّ
ـــعـــل ..ل عــنــف  أو  قــتــل،  أو  أي خــــرق، 

أخـــرى تشغل بــال املــواطــن الــعــراقــّي وتهدد 
السلم االجتماعي قضية أزمة املياه بسبب 
سد اليسو الذي يحجب الحصة املائية عن 
الجنوب  يباب في  إلــى  األرض  ليحيل  بلدنا 
وتجف األهوار مجددًا رغم أن العالم صّوت 
محمّية  ــعــد 

ُ
وت اليونسكو  ضمن  بــإدخــالــهــا 

دولّية للتنوع اإلريكولوجّي واإلحيائّي بتلك 
املــنــطــقــة بــوصــفــهــا مــوطــن اإلنـــســـان األول، 
بجنوب  وتقع  والــزراعــة  والــحــيــوان،  والطير، 

 من شح املياه خالل 
ً
العراق الذي يعاني أصال

بسبب  العجاف  السنوات  من  األخير  العقد 
قطع اإلمــدادات املائية والروافد واألنهار من 
إيران، وشحتها من تركيا بعد بناء عشرات 
الــعــراقــي بالجنوب  الــفــالح  الـــســـدود يــجــعــل 
مــهــاجــرًا ألرضـــه وهــنــا يــجــب تــدخــل وزارة 
الهدر  إيقاف  األنهار،  بتبطني  املائية  املــوارد 
باملياه الصالحة للشرب، وقف زراعة الشلب 
التي تحتاج كميات كثيرة من املياه بالفرات 
التنقيط بالزراعة والطرق  ، اعتماد  األوسط 
صعوبات  ســيــواجــه  فــالــعــراق  وإال  الحديثة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ونـــــزاعـــــات غـــيـــر ســلــمــّيــة عــلــى 
النفط بجائحة  املياه  بعد انخفاض أسعار 
الكورونا ليس أمامنا إال الزراعة، على العالم 
الــحــر والـــجـــوار املــســلــم أن يــقــف مــع الــعــراق 
الخير  العراق كان يحمل  لطاملا  ليس ضده 
للبشرية بطوال تاريخه . التدخل التركي منذ 
لتدمير  أدى  الــذي  الــعــراق  يومًا بشمال   25
العراقية  الــحــدود  ..واخــتــراق  الكردية  القرى 
.هذا االعتداء السافر لألتراك كما بتدخلهم 
دولة  من  اليطاق  والليبي  الــســوري   بالشأن 

جارة ..

وقد تجسدت تلك االيديولوجبا السياسية عن الدولة في خطابات 
مــتــقــاطــعــة؛ الن الــتــاريــخ الــفــكــري الــســيــاســي االســـالمـــي الــحــديــث 
مع  قطيعة  يمثل  التكفير  قــطــائــع. فخطاب  تــاريــخ  هــو  واملــعــاصــر 
خطاب الحاكمية االخواني، وخطاب والية الفقيه يمثل قطيعة مع 

الخطاب الشيعي االصالحي أي خطاب املشروطة.
القرن ونصف  لقد غطى كتاب ( بلقزيز) حقبة تزيد قليال على 
لـ  باريز)  االبريز في تلخيص  ( تلخيص  القرن ممتدة من كتاب 
للقرضاوي.  الشرعية"  "السياسة  كتاب  الــى  الطهطاوي"  "رفــاعــة 
وقــد انــصــرف الــكــاتــب، فــي املــقــام االول، الــى البحث فــي الكيفيات 
االيديولوجية املختلفة لوعي مسألة الدولة في خطابني اسالميني 
االحيائية  وخطاب  االسالمية  االصالحية  هو خطاب  معاصرين 
االسالمية . وتناول مسألة رئيسة في حقل الفكر النظري والفكر 
السياسي هي عالقة الديني بالسياسي في وعي النخب الفكرية 

االسالمية الحديثة املعاصرة.
ولــعــل مايثير الــبــاحــث فــي نــصــوص املــفــكــريــن االســالمــيــني، منذ 
هو  العشرين  الــقــرن  خواتيم  الــى  التاسع عشر  الــقــرن  ثالثينيات 

خلوها من أي بناء معرفي نظري.
فــإذا كــان االصــالحــيــون االســالمــيــون يقسمون العالم الــى عاملني 
هما عالم التقدم والتمدن وعالم االنحطاط والتخلف فإن االحيائية 
تقسيم  يشبه  أخالقيًا  دينيًا  تقسيمًا  العالم  قسمت  االســالمــيــة 
الى  الواليات املتحدة االميركية السابق جــورج بوش االبــن  رئيس 
محور الشر ومحور الخير الذي يستوجب الصدام في معركة بقاء 

او فناء ال مكان فيها لحلول وسط.
وبــيــنــمــا تــوســلــت االصــالحــيــة االســالمــيــة بـــاالطـــروحـــة والــكــتــاب، 
واملنشور  بالفتوى  الجهادية  االســالمــيــة  االحيائية  توسلت  فقد 
العسكري. وتعود اولى املساجالت االسالمية الحديثة واملعاصرة 
حول الدولة الى " جمال الدين االفغاني" في رده على الدهريني في 

الهند، والى مساجلة " محمد عبده" لفرح انطون.
واليمكن فهم الضجة الكبرى التي أثيرت حول الشعر الجاهلي لـ 
" طه حسني"، او حول كتاب االســالم واصــول الحكم لـ "علي عبد 
الرزاق" من طرف علماء االزهر، اال بوصفها لحظة تأسيسية في 

صراع طويل بني دعاة الدولة االسالمية ودعاة الدولة العلمانية.

وقـــد تــصــدت خمسة أجــيــال مــن املــفــكــريــن االســالمــيــني املحدثني 
ايديولوجيا سياسية  بوصفها  الدولة  لبحث مسألة  واملعاصرين 
ال نظرية سياسية، الجيل االول ابرزهم رفاعة الطهطاوي وآخرون، 
والجيل الثاني وابرزهم النائيني وآخرون، والجيل الثالث وأبرزهم 
الرابع وابرزهم محمد قطب وآخرون،  الخميني وآخــرون، والجيل 
والــجــيــل الــخــامــس وابـــرزهـــم الــغــنــوشــي، محمد عــمــارة وآخــــرون. 
جميعهم جعلوا السلطة الحاكمة بمسمياتها املختلفة (االمامة – 
الخالفة  ..الـــخ) من الــفــروض والــواجــبــات، بينما جعلوا الــدولــة من 
نظرية  ال  ايديولوجيا سياسية  معها بوصفها  ليتعاملوا   النوافل 

سياسية. 
بــدون دولة  الــدولــة الن ال ديمقراطية حقيقية  أطــروحــة  نكتب عن 
ونريد للعراق أن ينتقل من كيان الى دولة، وال نريد دولة بال احترام 
التنوعات كما هو حال العراق ماقبل 2003  وال نريد احترام تنوعات 
بال دولة، كما هو حال عراق اليوم، بل نريد للعراق دولة مستقلة حرة 
 قوية، دولة تحترم تنوعاتها وتقر بحريات وحقوق مواطنيها بالعدل 

والتساوي.

في العام  2016، كشفت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية، في تقرير 
لها، ان 62" شخصا يملكون ما يساوي ما يملكه النصف األشد فقرا من سكان 
العالم". وما جاءت به هذه املنظمة لم يكن مفاجئا للعديد من املراقبني، فقد سبق أن 
أشار ستيفن سي كورتن في كتابه "عندما تحكم الشركات العالم" ان واحدا باملئة 
العديد  الباقني". فيما تشير  الـ 99 باملئة  العالم يملكون أكثر من  اثرياء  أثــرى  من 
من الدراسات والتقارير املنتشرة على مواقع االنترنت الى هيمنة أسرة روتشيلد 
روكفلر  أســـرة  تليها  األرض،  كــوكــب  ثـــروة  نحو نصف  على  املتطرفة  الــيــهــوديــة 
األميركية. وازاء ذلك، ليس لنا اال أن نصدق بوجود ادارة عليا معنية بتدبير شؤون 
هـــؤالء وراء  وقـــوف  البسطاء متمسكني بحقيقة  ومــا يجعلنا نحن  الــعــالــم.   هــذا 
سلسلة التداعيات االقتصادية واألمنية والصحية، هو احتكارهم القتصاد املعرفة 
الكوكب،  هــذا  على  البشري  الفكر  لتطور  يعد خالصة  الــذي 
ســــواء فــي تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات أو عــلــوم الــنــانــو أو علوم 
التقانات االحيائية، اذ يقف العالم بمنأى من اقتصاد املعرفة 
بوصفه اقتصادا صفريا على بعد قرون من الزمن. واملطلع 
على أبجديات هذا االقتصاد يجد اننا ال نجافي الحقيقة، وهنا 
ال نستدل بمنطق الشك القائم على سوء الظن، حيال ما تنقله 
لنا وسائل االعالم ومؤلفات األبناء البررة لهذه الطائفة الذين 
فهذا  العاملي.  االقتصاد  على  هيمنتها  تطور  مراحل  واكبوا 
"صامويل هنتغتون" صاحب كتاب صراع الحضارات، الذي 
الطائفة، يصف مجموعة منتدى دافوس  لهذه  بــاّرا  ابنا  كان 
"بأنها ثقب لسقي النخبة"، وهنتغتون هذا الذي غادر الحياة، 
الــوصــف، يكون قد منحنا  حني يصف منتدى دافــوس بهذا 
ما  عــادة  التي  للعوملة  املناهضة  االحتجاجات  لسر  تفسيرا 
تنشط سنويا بالتزامن مع انعقاد املنتدى النخبوي"دافوس"، 
يتقاطر  اذ  العالم،  في  الكبار  باألغنياء  تحف  البذخ  ومالمح 
الباذخة  الحفالت  وتتواصل  الخاصة،  باملروحيات  الضيوف 
على مدار الوقت، بدعوى مناقشة شؤون العالم مع الحكومات.

وبالنتيجة نسأل هنا املتشبثني دوما بترنيمة "نظرية املؤامرة" 
الثقافية  العوملة  مؤسسات  جاهزة صنعتها  تهمة  بوصفها 
املنهج  تسفيه  بــهــدف  الطائفة  هــذه  أمـــوال  تقف خلفها  الــتــي 
العقلي الذي يفسر األحداث والظواهر، وتجيير الثقافة لصالح 
ــنــص، خــــارج حــــدود الـــواقـــع، وتــســفــيــه الــتــســاؤالت  يــوتــوبــيــا ال
التي تبحث عن سر هذا الكم الهائل من األحــداث التي تصب 
مــخــرجــاتــهــا لــصــالــح هــيــمــنــة األثــــريــــاء، فــهــل مـــن تــفــســيــر ملا 
التهرب  مـــالذات  (حيث  الضريبية؟   الجنات  بعصر  يسمى 
الضريبي ألمــوال هــؤالء، وسرية هوية الشركات املحمية من 
فرض  وعــدم  الكبرى،  الصناعية  الـــدول  حكومات  مالحقات 
أي قيود على دخــول وخــروج األمـــوال) فيما تكبل الشركات 
بمتواليات  تصاعدي  نظام  على  وقائمة  صــارمــة،  بنظم ضريبية  لها  تابعة  غير 
الطائفة،  هذه  تقرر تشكيالتها  التي  الصناعية  الــدول  لصالح حكومات  هندسية 
هذه  بذيل  لالمساك  جاهدة  تسعى  التي  الفقيرة؟  الــدول  بشأن حكومات  ومــاذا 
الطائفة من خالل التوقيع على االتفاقيات واملعاهدات التي تكبل مستقبل القرار 
ظنا  أو  السلطة،  رأس  على  للبقاء  بدعم  هــؤالء طمعا  لصالح  بلدانها  في  الوطني 
برفاهية يمكن أن يمنحها هؤالء لبلدانهم، ومجمل الوقائع التي تتعرض لها هذه 
البلدان هي نتاج لهذه االتفاقيات، وبحسب أوكسفام فإن نصف البشرية األشد 
فقرا، حصلوا على أقل من واحد باملئة من الزيادة االجمالية للثروات العاملية خالل 
العاملية،  املنظمات  تقود  التي  الطائفة  هذه  تقاسمت  فيما  املاضية،  عاما  عشرين 

نصف هذه الزيادة.

{ }



 
ُ
ــْت نتيجة

َ
فــي 26 حــزيــران املــاضــي، كــشــف

فحص مسحة كورونا أني ُمصاٌب بكوفيد. 
ـــحـــُت 

ّ
ـــنـــفـــِس وتـــســـل فـــذهـــبـــُت إلـــــى حـــجـــِر ال

 بــمــا يــلــزم فــي مــواجــهــة فــايــروس كــورونــا.
فــي 5 نــيــســان املـــاضـــي، كــتــبــُت مــقــالــة عن 
الرابعة  ــة 

ّ
"املــذل عنوانها  كــورونــا  فــايــروس 

لــنــرجــســيــة اإلنـــــســـــان"، تــكــلــمــت فــيــهــا عن 
الكبرى  النرجسية  والجروح  البشر  غــرور 
 واملــفــكــرون مع 

ُ
الــتــي يلهج بــهــا الــفــالســفــة

وفــرويــد،  ودارويــــن  نــظــريــات كوبرنيقوس 
وعــن الجرح الــرابــع فــايــروس كــورونــا الذي 
حظر النشاط البشري املعتاد، وجعلنا أمام 
نعهد  لم  واجتماعي  اقتصادي  تحدٍّ  أكبر 
مثله من قبل. وقد طالبُت في تلك املقالة بأن 
نتصالح مع الكورونية لنتعافى منها، وها 
أنا في 26 حزيران 2020 أصــاُب بكوفيد 
وأتــعــافــى مــنــه. دخـــل الــفــايــروس جــســدي، 
وبــــدأ اإلعـــيـــاء والـــصـــداع وفـــقـــدان الــشــهــيــة، 
على  يتبّدى  الــرابــع  النرجسي  الجرح  وبــدأ 

ــه. كــم كــّمــمــُت فــمــي وأنــفــي، لكن 
ّ
كــيــانــي كــل

ة. وكم أحطُت 
ّ
الوعد يجب إنجاُزُه، وعد املذل

ـــازات واقـــيـــة، وكـــم غــســلــُت يـــدّي 
ّ
يـــدي بـــقـــف

ــهــا بــاملــطــهــرات، لــكــن الـــوعـــد يجب 
ُ
وطــّهــرت

إنجاُزُه، وعد الجرح. وكم احتفظُت بمسافة 
اجتماعية وعزلة فردية وخشية مصيرية، 
لــكــن الــوعــد يــجــب إنـــجـــاُزُه، وعـــد التجربة.

 

قال لي الطبيب، مع الفيتامينات، سي و دي 
الشجاعة.  أهــّم: هو  فيتامني  والزنك، هناك 
وطفقُت أراقب شجاعتي في املعركة، فقد 
 ونهارًا، استمّر 

ً
 ليال

ً
كان الهجوم متواصال

أربعة أيام بلياليها، أعيا أحدنا اآلخر، فُعقدت 
الــفــايــروس، هــي هــدنــة نهارية،  اتفاقية مــع 
صــار النهار راحـــة بعض الــشــيء، ومــا أن 
ُه حتى تبدأ املعركة من 

َ
 سدول

ُ
الليل ُيرخي 

جديد. تذكرُت قصيدة املتنبي في الحّمى:
 

وزائــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــأّن بـــــــــهـــــــــا حـــــــــيـــــــــاًء  
الـــــــــظـــــــــالِم فـــــــــــي   

ّ
إال تـــــــــــــــــــــزوُر   فــــــلــــــيــــــس 

ــُه، كــالنــا شهد 
ُ
الــفــايــروس وأنــهــكــت أنهكني 

تحّوالت، هو تحّوالت كوفيد وأنا تحّوالت 
أوفـــيـــد، كــالنــا أعــــاد الــنــظــر فـــي أســـاطـــيـــِرِه، 
ورمــــــــوزه، كـــالنـــا مــــّر بـــنـــوع مـــن الــســكــيــنــة 

ــــا انــــتــــفــــض ضـــــــّد اآلخـــــــر،  ـــــزائـــــفـــــة، كــــالن ال
كـــالنـــا مـــحـــتـــدٌم، وثــــائــــٌر، يـــائـــٌس، ومــثــابــٌر، 
كــنــُت أســمــُعــُه فـــّي، وأشــعــر أّنـــه يسمعني، 
كــوفــيــد وأوفـــيـــد، نــلــعــُب مــعــًا، عــلــى مــقــربــٍة 
وبــــتــــالمــــٍس خــــشــــٍن. لــكــنــه أخـــــيـــــرًا، وبــعــد 
واختفائه.  بسكونه  فــشــعــرُت  سكن  أيـــام، 
 لـــقـــد انـــتـــهـــى صـــــــراُع املــــرئــــي والــــالمــــرئــــي.

منا فوكو أّن املريَض 
ّ
منذ "مولد العيادة"، عل

عــن هويته  فــي عالجه  ينعزل  املحجوَر ال 
 الــطــبــيــب 

ُ
الـــشـــخـــصـــيـــة، ولــــــم تـــعـــد ســـلـــطـــة

جّو  ُيطيق  يعد  لــم  فاملريض  عليه،   
ً
مطلقة

 الــطــبــيــُب بها 
ُ
ــتــي ُيــحــيــط األلـــغـــاز الــطــبــيــة ال

 
ً
ي كورونا انحالال

ّ
نفَسه، ونشهد مع تفش

في  الشخصية  للهويات  وظــهــورًا  لأللغاز، 
ـــفـــرد املـــريـــض صــار  املــجــتــمــعــات. حــتــى ال
ــُه مــحــجــرًا، ومــعــتــقــداِتــِه عالجًا، 

َ
بــيــت يختار 

فــتــتــرافــُق األدويــــة والــتــعــاويــذ، والــوصــفــات 
الــطــبــيــة واألدعـــــيـــــة. وتـــلـــك مـــســـافـــة أخــــرى 
تقتضيها  الــتــي  االجتماعية  املسافة  غير 
شــــراســــة الــــفــــايــــروس، إنـــهـــا املـــســـافـــة بــني 
التي   

ُ
املــســافــة املــــرة،  املــريــض وطبيبه هـــذه 

تؤسس تحوالت كوفيد في قرننا املهووس 

هـــذا، وهــي املــســافــة الــتــي تناشد أوفــيــد أن 
التأسيسية،  أســاطــيــره  فــي  التفكير  يعيد 
وعنجهيِتِه. عــجــرفــِتــِه   

َ
تــعــريــف ُيــعــيــَد  وأن 

 

األمــــــراُض أعــــــراٌض، واألعـــــــراُض عـــالمـــاٌت، 
والــعــالمــاُت ال تــقــول الــشــيء نــفــَســُه دائــمــًا، 
فــنــراهــا بعيون مختلفة،  لــنــا،  تــتــبــّدى  إنــهــا 
 امتحانًا 

ً
نــراهــا مــرة تــهــديــدًا مــرعــبــًا، ومـــرة

يعّزز فينا العزَم والقوة. في األولى ُيضعفنا 
ويــفــتــك بــنــا، وفـــي الــثــانــيــة يــرّمــُم صــدوَعــنــا 
لــُيــحــيــيــنــا. بــنــفــســي قـــــرأُت هــــذه الــعــالمــات 
كوفيد،  يقرأ  أوفيد  أوفيدية، فصار  برؤيٍة 
ــِه بــال رؤيـــة طبية أســـراريـــة،  ويــفــّك شــفــراِت
وال رؤيــا أرواحــيــة، ألّن كوفيد ال عــالج له، 
له، وقد كان. 

ّ
غير أن تقرأه فتهضمه وتتمث

، وتــالشــى الــصــداُع، 
ُ
فها قــد عــادت الشهّية

، وتـــبـــّدد اإلعـــيـــاُء، غــيــر أّن 
ُ

ــنــحــول  ال
ّ

وانـــحـــل
كوفيد انطبع في ذاكرة أوفيد جرحًا، وفي 
 ،

ً
نزيال تاريخه   

ّ
، وفي سجل

ً
خالياه شفرة

بعد  الجهل، ومكشوفًا  بعد  فبات معروفًا 
ـــدرُس فيه أّن اإلنــســان أقــوى  االســتــتــار، وال
لقّوِتِه، وأّن   

ٌ
ُه َمثابة

َ
من جروِحِه، وأّن ضعف

ُه تأسيٌس لقيامِتِه.
َ
سقوط
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املحافظات  وإدارة  حــكــم  طــريــقــة  ــْت 
ّ
شــكــل

الــعــراقــيــة بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة (بـــغـــداد) 
وفق أسلوب اإلدارة الالمركزية وانتخاب 
 
ً
مباشرة املحلية  وحكوماتها  مجالسها 

مـــن قــبــل ُســـكـــان تــلــك املــحــافــظــات (عــبــر 
املنفصلة  املحافظات  مجالس  انتخابات 
ْت 

ّ
شكل العامة)..  النيابية  االنتخابات  عن 

واحـــدًا مــن مالمح صــورة الــعــراق الجديد 
الــذي نشأ  النظام السياسي  الــذي حــاول 
وتــكــّون بــعــد الــعــام 2003 أن يــرســم تلك 
 
ً
وإطــار جديد، خاصة بمكونات  الصورة 

وأنَّ عملية هدم البناء الدكتاتوري القديم، 
ومحاولة بناء النظام الديمقراطي الناشئ، 
لــم تــكــن حــدثــًا عــابــرًا فــي حــيــاة املجتمع 
الـــعـــراقـــي؛ بــــل  كـــانـــْت مــنــعــطــفــًا تــاريــخــيــًا 
صعبًا أتى على كامل بنية الدولة العراقية 
ــْت في 

ّ
الــحــديــثــة الــتــي ســبــق لــهــا أن تــشــكــل

 ،1921 الــعــام  البريطاني  االستعمار  ظــل 
وَشــهــَد، هــذا املنعطف، فــي الــوقــت نفسه، 
ـــة جــديــدة عــلــى أنــقــاض  مــحــاولــة بــنــاء دول
التاريخية  وحقبها  بمراحلها  الدولة  تلك 

املتعددة.
ومـــــا زلـــنـــا بـــعـــد مــــــرور 18 عـــامـــًا عــقــب 
ذلـــك املــنــعــطــف الــتــاريــخــي نــشــهــُد تبعات 
وإفرازات وتداعيات أسلوب إدارة مجالس 
املــحــافــظــات، وفـــي املحصلة  وحــكــومــات 
الــنــهــائــيــة الــعــامــة خـــرجـــْت تــلــك الــتــجــربــة 
بخيبة أمل كبيرة وفشل ذريــع في إدارة 
ملجتمعات  العامة  الحياة  نــواحــي  ملفات 
في  والتفاوت  التباين  مع  املحافظات  تلك 
االداري  الفشل  وذلــك  الخيبة،  تلك  نسب 
وتمايزها  نفسها  املحافظات  لعدد  تبعًا 
والــســمــات،   الخصائص  بعض  حيث  مــن 
نهاية  الــنــواب في  أْن ُيصدر مجلس  قبل 
الــــعــــام املــــاضــــي قـــــــــراَرُه بـــإلـــغـــاء مــجــالــس 
املـــحـــافـــظـــات تـــحـــت ضـــغـــط االنـــتـــفـــاضـــة 
التي  االحــتــجــاجــيــة  والــحــركــات  الشعبية 
اندلعْت في األول من تشرين االول العام 
الــوســط  بـــغـــداد ومــحــافــظــات  فـــي   2019

والجنوب  .وكان ملف الثقافة بتوصيفها 
تضررًا،  القطاعات  أكثر  والــشــامــل  الــعــام 
وكـــــان لـــذلـــك املـــلـــف الــنــصــيــب األكـــبـــر من 
واإلنـــــجـــــاز،  واإلدارة  الــتــخــطــيــط  غــــيــــاب 
الثقافي،  املنجز  مــع  التعاطي  وعشوائية 
وضعف التفاعل والتواصل ومزاجيته مع 
بجميع  الثقافي  الفعل  ومــجــاالت  نواحي 

أنواعه وصنوفه.
بــمــفــهــومــهــا  (الــــثــــقــــافــــة)  مـــوضـــوعـــة  إنَّ 
الـــعـــام وخــصــوصــيــة تــوجــهــهــا مـــع األخـــذ 
بـــنـــظـــر االعــــتــــبــــار الـــطـــبـــيـــعـــة الـــســـســـيـــو - 
ثــقــافــيــة لــتــلــك املــحــافــظــات عــلــى مستوى 
الــفــرد والــجــمــاعــات، أصــبــحــْت موضوعة 
الثقافية  االســئــلــة  تثير  ومــعــقــدة  شــائــكــة 
املــتــوالــيــة بــوجــه تــلــك اإلشــكــالــيــة الــقــائــمــة 
الثقافية  والحياة  املحلية  الحكومات  بــني 
ــتــي تــشــهــدهــا تــلــك املــحــافــظــات،  الــعــامــة ال
 فــي ظــل الــنــتــائــج املخيبة لــآلمــال 

ً
خــاصــة

الـــتـــي جــــــاءْت بــهــا الــتــجــربــة الــطــويــلــة من 
ُيفترض  والــتــي  املحلية  الحكومات  حكم 
الــــشــــارع  نـــبـــض  إلــــــى   

ً
قــــريــــبــــة تــــكــــون  أْن 

األخيرة  الصيغة  وبهذه  املتدفق.  الثقافي 
تعاني  التي  الثقافية  اإلشكالية  ُد  تتجسَّ
 
ُ
مــنــهــا املـــحـــافـــظـــات فـــفـــي جــــانــــٍب تــنــشــط
بإنجازات  الفاعلة  العامة  الثقافية  الحياة 
ابها، وفي 

ّ
ت
ُ
وأسماء مثقفيها وأدبائها وك

فيه  اإلشكالية تظهر  مــن  اآلخـــر  الــجــانــب 
التام،  بالشلل  املحلية ُمصابة  الحكومات 
ملعطيات  االستجابة  في  الكلي  العجز  أو 
معها،  والــتــفــاعــل  والــتــجــاوب  الثقافة  تلك 
ومن هنا تنبثق طبيعة العالقة الضرورية 
املفترضة التي يجب أن تكون عليها بني 
الحكومة املحلية ومثقفيها، وما ينبغي أن 
للثقافة  رعاية  الحكومات من  تلك  تقدمُه 
في محافظاتها والعناية بها والعمل على 
الثقافة  برموز  واالستعانة  بها  النهوض 
ووجــوهــهــا وإشــراكــهــم فــي رســـم مالمح 
جـــديـــدة لـــوجـــه تــلــك املــحــافــظــات فـــي ظل 
طـــرح وإشــاعــة مــفــهــوم (الـــعـــراق الــجــديــد) 
الدكتاتوري  النظام  بعد زوال  ــِرَح 

ُ
ط الــذي 

الشائك  الــوضــع  هـــذا  وازاء   .2003 الــعــام 
املحافظات  لتلك  الذاتية  اإلدارة  ظــل  وفــي 

ملــجــتــمــعــاتــهــا، هـــل يـــّحـــُق لــنــا أن نــتــســاءل 
عن املحصلة الثقافية التي خلصْت اليها 
تلك الحكومات ومجالسها بعد 18 عامًا 
التاريخية.  املــرحــلــة  هــذه  فــي  مــن عمرها 
الثقافة  ملفهوم  املهني  الطرح  وفــي صلب 
نتساءل هل نشطْت وبرزْت لجنة ثقافية 
املحافظات؟  تلك  وحكومات  مجالس  في 
الــعــامــلــني؟ وما  أبـــرز أعضائها  ُهــم  وَمـــْن 
بالثقافة  هـــي حــــدود وطــبــيــعــة عــالقــتــهــم 
مثقفًا  اســتــشــاروا  هــل  الثقافي؟  والعمل 
في عملهم؟ هل عمدوا الى تشكيل هيئة 
اســتــشــاريــة ثــقــافــيــة فــاعــلــة؟ هـــل فــتــحــوا 
الــحــوار مع مثقفيهم؟ وهــل عملْت  أبــواب 
تلك اللجان على إقناع حكوماتهم املحلية 
عــلــى تــبــنــي مــشــاريــع الــثــقــافــة واملــثــقــفــني 
كمنجزات  الواقع  أرض  على  وتجسيدها 

مادية .
يـــتـــوجـــُب - والــــحــــال هـــــذه بـــكـــل الــنــتــائــج 
الثقافية  املــؤســســات  - على  واملــالبــســات 
ــيــاتــهــا وعــنــاويــنــهــا وعــلــى  بــجــمــيــع ُمــســمَّ
ـــاب 

ّ
ـــت

ُ
رأســـهـــا فـــــروع اتـــحـــاد األدبـــــــاء والـــك

املنظمات  مــن  والعديد  الفنانني  ونقابات 
واالتـــــــــحـــــــــادات والــــجــــمــــعــــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
الــنــاشــطــة في  املــدنــي  ومــنــظــمــات املجتمع 
املـــحـــافـــظـــات، ان تـــبـــدأ مـــمـــارســـة فــعــلــهــا 
كذلك،  وتمارس،  واملؤثر،  الفاعل  الثقافي 
ـــحـــافـــِظـــني 

ُ
ضـــغـــوطـــهـــا الـــنـــوعـــيـــة عـــلـــى امل

اليهم  وكلت 
ُ
أ الذين  اإلداريـــني  ومعاونيهم 

إلــغــاء  إدارة شــــؤون مــحــافــظــاتــهــم (بــعــد 
مــجــالــس املـــحـــافـــظـــات) مـــن أجــــل حثهم 
على تبني التفكير، والفعل الثقافي، الذي 
امللموس، ومن  النوعي  اإلنجاز  إلى  يقود 
ثـــم تــعــزيــزِه بــأنــشــطــة وفــعــالــيــات ثقافية 
عـــامـــة تــعــيــد لــلــفــعــل الــثــقــافــي الــنــخــبــوي 
ُه 

َ
وشعبيت الواسعة  ُه 

َ
جماهيريت التقليدي 

 من انتظار إتخاذ مثل هذه 
ً
املــؤثــرة، بــدال

الثقافي من (أصحاب  الحراك  أو  املبادرة 
أنــفــســهــم،  والــتــنــظــيــمــي)  اإلداري  ـــقـــرار  ال
 انــــتــــظــــار مـــثـــل هــــــذا املـــوقـــف 

َ
فـــقـــد طــــــــال

عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــطــويــلــة املــاضــيــة 
 وأثــبــتــْت الــتــجــربــة عـــدم جــــدوى مــثــل هــذا 

االنتظار.

  

1. فـــي الـــنـــقـــاش املــــتــــداول حـــالـــّيـــًا فـــإّن 
األســتــرالــّي  للشعر  الثقافّية  الــتــعــددّيــة 
تـــبـــدو مــســألــة جـــديـــرة بـــاملـــراجـــعـــة. إذ 
املكتوب في يومنا  الشعر  ينبغي على 
هذا أن يعكس حياتنا املتخطّية للحدود 
عن  فضال  ــة 

َ
ــَعــومل

ُ
امل وهمومنا  القومّية 

من  ولكْن  العرقية.  سكاننا  اختالفات 
الشعرية  الــتــقــالــيــد  يــعــكــس  أال  املــحــزن 
ــتــي جــئــنــا بــهــا كــمــهــاجــريــن أو أبــنــاء  ال

مهاجرين إلى حياتنا األدبية.
فـــي املــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة: (ثـــّمـــة خــطــأ) 
الـــديـــن- وهـــي مجموعته  ألديــــب كــمــال 
الـــثـــانـــيـــة املـــكـــتـــوبـــة بـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، وقـــد 
 ككل- فإّن 

ً
 شعرية

ً
أصدر 24 مجموعة

لنا  يجلب  العراقي-األسترالي  الشاعر 
 غــيــر مــعــهــودة فــي الشعر 

ً
رومــانــســيــة

ر 
ّ
ذك

ُ
اإلسترالّي املكتوب في يومنا هذا. أ

إ.  الكبير  األدبــي  الناقد  بمقولة  نفسي 
أ. ريــشــاردز الــذي قــال: "إّن الشعر هو 
أنا  الغالبة".  للفوضى  األمــثــل  الوسيلة 
(ثّمة  لكتابة  الحافز  هو  ذلــك  أّن  أعتقد 
خــطــأ). فــفــي هـــذه املــجــمــوعــة ُعــِرضــْت 
الــتــي هــي بكلمة  الــعــالــم،  علينا كــــوارث 

أخرى الوضع البشري.
 
َ
 يــرى أديـــب كــمــال الــديــن بعمق تــرابــط

اإلنـــســـان إلــــى الــطــفــل إلــــى الــطــائــر إلــى 
أفّضله شخصيًا)  العناصر و(هــذا ما 
إلى الحرف. هكذا فــإّن أحــزان ومباهج 
وألــــغــــاز عــاملــنــا هـــي شــبــيــهــة بــأحــزانــه 
ومباهجه وألغازه هو أي الشاعر. فنراه 
 ثــقــال مــســاويــًا، مــعــطــيــًا معنى 

ً
حـــامـــال

لــفــوضــانــا- بــعــظــمــتــهــا املــتــأّصــلــة- من 
به.  الــخــاص  الشخصّي  خــالل فضائه 
هذه القصائد  املكتوبة عن الحب واملوت 

والقبول هي مواضيع كبيرة بحيث 
من املمكن تخطئتها في أحايني 

كثيرة كحافٍز عــادّي بسبب 
عظمتها املتأّصلة.

ــــشــــاعــــر  ال يــــســــبــــر   
هــــــذه املـــواضـــيـــع 

عبر  الــنــظــريــة 
احـــــــــــــســـــــــــــاس 

سحرّي دائرّي 
مـــــمـــــهـــــدًا الــــطــــريــــق 

إلــــــى تـــركـــيـــب يــــدعــــم تــــطــــّورًا 
اســـتـــدارّيـــًا. هــكــذا فـــإْن بــدأنــا مــع طائر 
أبــيــض فــنــحــن غــالــبــًا مــا سننتهي مع 
بشكل  منطقّي  فالعالم  أبــيــض:  طــائــر 
مطلق (رغم فوضاه) وهو لذلك مثلما 
اإلضـــاءة  لــهــذه  تبعًا  يــكــون.  أن  ينبغي 
التكرار يبدو طبيعيًا ومرغوبًا به  فإّن 
املذهل  العنوان  ذات  القصيدة  في  كما 

(ثّمة خطأ):
ثّمة خطأ في السرير/ وفي الطائِر الذي 
َق فوق السرير/ وفي القصيدِة التي 

ّ
حل

ِتَبْت
ُ
ك

املفاجأِة  السرير/ وفي  مباهج   
َ

لتصف
التي تنتظُر السرير/ في آخِر املطاف.

ـــســـريـــر" مـــا بـــني الــفــاعــل  2. يــتــنــقــل "ال
 شــيٍء ال 

َ
واملفعول بــه. إنــه يأخذ شكل

حــيــاة فــيــه ثـــّم فــي الــســطــر األخــيــر من 
 

َ
شكل يبدو،  ما  على  يأخذ،  القصيدة، 

ــــــه مــجــرد  الــــشــــيء فـــــوق الـــطـــبـــيـــعـــي. إّن
ســريــر. إنـــه الــرغــبــة. إنـــه الــجــنــس وهــو 

مل.
َ
هالك محت

 ليس سّرًا أّن التكرار قد أصبح أسلوبًا 
 أيَّ 

ْ
غــريــبــًا فـــي ثــقــافــتــنــا. فــقــط الــتــقــط

أنــطــولــوجــيــا حــديــثــة الـــصـــدور واحـــِص 
عدد القصائد التي تجّسد هذه الوسيلة 
الدين  أديــب كمال  تقرأ منجز  وعندما 
ســـوف تــتــســاءل ملــــاذا. الــــذي  قــد حــدث 
إذن بشكل واضــح لدرجة األلــم هو أّن 
خسارة عميقة قد تّمت، وتلك الخسارة 

هــــــــي فــــــقــــــدان 
الـــــقـــــصـــــيـــــدة 
الــــغــــنــــائــــّيــــة. 
هــــــــل هــــنــــاك 
فعلّية  بــســاطــة 
تــــــخــــــيــــــفــــــنــــــا فــــي 
الغنائّية؟  الــقــصــيــدة 
(رغم أنني أعترف أنني 
وجــدت نفسي أعيد قراءة 
التي تنتهي بعالمات  املقاطع 
انتهت  قــد  أنها  لــو  كما  التعجب 
ـــك شيئًا  بــالــنــقــاط. رّبـــمـــا يــكــون ذل
الشعرية  والثقافة  الدين  لكمال  مؤذيًا 
ـــتـــي يــقــتــرحــهــا لـــكـــّنـــه يـــســـاعـــد عــلــى  ال

استرضاء مداركي الغربّية).
(ثــّمــة خطأ) مجموعة شعرية سوف   
قرأ فيه، لكّنها 

ُ
م ت

َ
تترك أثرًا في أّي عال

مــجــمــوعــة شـــعـــريـــة جــــديــــرة بـــالـــقـــراءة 
ليست  فهي  أستراليا.  فــي  خصوصًا 
انتاج  في  بعيدًا  ذهبنا  كم  ترينا  فقط 
مـــعـــنـــى الـــشـــعـــر ووســـــائـــــلـــــه، بـــــل مــثــل  
تــطــور حضارتنا يمكن  ملــدى  اخــتــبــار 
طبيعة  فــي  راغــبــني  رّبــمــا،  يجعلنا،  أن 
لمس، وهي– أي (ثّمة خطأ) 

ُ
أصيلة لم ت

رنا كذلك باملكان الذي جئنا منه. 
ّ
– تذك

وذلك أمر قّيم.
 Dr. Heather د. ِهثر تايلر جونسن *
وشـــاعـــرة  نـــاقـــدة   Taylor Johnson
أسترالية، تعمل أستاذة ملادة الشعر في 
جامعة فلندرز بوالية جنوب أستراليا. 
وهــــذه تــرجــمــة لــلــمــقــالــة الــتــي نشرتها 
د.ِهـــــثـــــر تـــايـــلـــر جـــونـــســـن  فــــي مــجــلــة 
Rochford Street Review  وقرأتها 
في حفل توقيع مجموعة الشاعر أديب 
قيم في 

ُ
كمال الدين: (ثّمة خطأ) الذي أ

اب جنوب أستراليا.
ّ
اتحاد كت

  Something Wrong  ثّمة خطأ  *
  Salmat شعر: أديب كمال الدين، دار
-  أستراليا.

دون كيشوت: لم يرسم أحــٌد هــذي الطواحني. ال بيكاسو وال فان 
كوخ. أليس ذلك باألمر العجيب يا سانشو؟

سانشو: أجل يا سيدي الدون. وقد يحّز ذلك بالنفس كثيرا  !!
الفنانني  الكارثة، وتراسل  لتلك  تتنبه  أن  دون كيشوت: كان عليك 
وتحثهم على تالفي مثل تلك الحماقة. فنسيان الطواحني، نسياٌن 
للعضالت هذا الرمح املجاهد في الحروب التي خضناها بالعرض 

وبالطول وباالرتفاع أيضًا .
 تعنيك. 

ً
سانشو: لقد كتبت للسيد سلفادور دالي، وأرسل لي لوحة
قال هذه صورة السيد الدون كيشوت األفضل في التاريخ.

دون كيشوت: ولكنك لم تخبرني بذلك أيها األحمق. ملاذا فعلت ذلك 
بحق الشيطان يا سانشو؟

سانشو: خفت عليك من الصدمة يا سيدي الدون .
أو تحطم رمحي،  االستهزاء  دون كيشوت: وهل حــاول سلفادور 

فأتاَك الخوُف على مخي من االنفجار يا سانشو ؟
ســانــشــو: أجــل يــا ســيــدي الــــدون. كــان دالـــي وقــحــًا. فهو لــم يرسم 
الطواحني، بل رسم الحروب التي كانت تتصارع بداخله. وجعل منك 
شخصًا نحيل القامة ومتهالكا على وشك االنقراض. لذلك خبأت 

عنك تلك اللوحة كي ال تثور على أعظم رموز الفن التشكيلي !
دون كيشوت: وهل تعتقد أنني أعاني من حروب داخلية، ما تزال 
 بحروب دالي الجنونية وهوسه بأعماله 

ً
تتفاعل في أعماقي أسوة

؟  التي ال يحّدها حدٌّ
سانشو: ال عالقة لي بتفكير سلفادور يا سيدي، بل كنت أعتب 

على زوجته (غاال) التي لم تحسن تربيته بشكل الئق.
دون كيشوت: ال تأتي على ذكر تلك املرأة املتسلطة الخبيثة. فأنا ال 

أحب غاال مثل قطعان الثيران. 
سانشو: معك حق يا سيدي الدون. فتلك امرأة سبق وان استحوذت 
على عقول كثيرين سواه، ولم تكن سوى متسلطة شمطاء وقبيحة.
قبضة  مــن  سلفادور  انتزعها  فحينما  ذلــك.  أدرك  كيشوت:  دون 
يدها  ما حطت  أنفه، سرعان  عن  رغمًا  وتزوجها  بريتون  أندريه 

على عقل الرسام ومنتوجات مرسمه السوريالي كامال.
سانشو: ربما لذلك هربت من الشاعر املفلس إلى حضن الرسام 
بــرؤوس  الدبس  لتأكل  بــاردو،  بريجيت  ليس ألنها شبيهة  الثري. 

ركاب سفن اإلبداع الخاصة بأهل الفن !! 
دون كيشوت: ها أنت قلتها بعظمة لسانك.

سانشو: وإذًا.. فلَم تعّول على دالي بأن ينشغل بمعاركك يا سيدي 
التي تركته  العجوز  لــم ينتِه مــن مشاكله مــع زوجــتــه  الـــدون، وهــو 
مسجى على فراش املوت في املستشفى وذهبت لتعيش مع املغني 
ينهش  مما جعل سلفادور  فينهوليت)  العشريني (جيف  الشاب 

وجهه بأظافره ويترك في وجهه أنهارا للدم.
دون كيشوت: ما يهمني اآلن يا سانشو هو تحرير السوريالية من 

اثنني : شاعر اسمه بريتون. ورسام اسمه دالي.
سانشو: كيف يمكن تحريرهما، وكانا من أبطال الجنون؟

التشكيلية  وأعمالهم  نصوصهم  أرواح  بهتت  لقد  كيشوت:  دون 
بظهور موجات جديدة من الشعراء والرسامني.

سانشو: ليتك تفعل ذلك بحق يا سيدي الدون. فال يجوز تكريس 
الفن أو الشعر للعبودية.

دون كيشوت: هل رأيت كيف أزيحت تماثيل األساطني ممن تاجروا 
بالبشر، وجعلوا منهم عبيدًا في أميركا وأوروبا ؟ 

سانشو: أجل. لقد مألت عيني الدموُع من نشوة فكرة االنتقام من 
ُنصب أولئك التجار الذي كانوا يحملون الزنج بالسفن إلى القارة 
األميركية في قديم الزمان، ليكونوا مخلوقات ال تصلح إال للخدمة 
والجلد والتعذيب  واملوت بفضل قوانني العبودية والعنصرية التي 

جعلتهم زنوجًا أقل شأنًا من الحيوانات.
لتجار  تماثيل  الــطــواحــني  هــذه  لــو وجــد فيما وراء  كــيــشــوت:  دون 

العبيد، لقمت أنا بطعنها برمحي حتى املوت. 
سانشو: أعرف شجاعتك يا سيدي جيدًا. ولكن متى تحرر عبدَك 

األبيض سانشو؟

{ }

قبول هي مواضيع كبيرة بحيث 
 املمكن تخطئتها في أحايني 

يي

ّعــادي بسبب  يرة كحافٍز
متها املتأصلة.

ٍ
لل ّ ٍٍ

الــــشــــاعــــر  ســــبــــر 
ذه املـــواضـــيـــع

عبر  ظــريــة 
ـــــــــســـــــــــــاس

ّدائري حرّي
مـــــهـــــدًا الــــطــــريــــق 

ي ي

ررى تـــركـــيـــب يــــدعــــم تــــطــــورًا  ّ
ـــًا. هــكــذا فـــإن بــدأنــا مــع طائر 

م
ْ ــــتـــداري ّ

مع سننتهي مــا غــالــبــًا فــنــحــن ض
ع إ

هــــــــي
الـــــقـــ
الــــغ

هــــــــل
بــســاط
تــــــخــــــيــــــفــ
ا الــقــصــيــدة 
أنني أعتر (رغم
وجــدت نفسي أع

ي

التي تنتهي  املقاطع 
قــ أنها  لــو  كما  التعجب 
ي يي

ــــبــالــنــقــاط. ربـــمـــا يــكــون ذل ّ
والثقافة الدين لكمال مؤذيًا
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نمو اإليرادات
وفــــــــي النصــــــــف األول مــــــــن العــــــــام الحالــــــــي، أنفق 
املســــــــتهلكون 50.1 مليار دوالر في جميع أنحاء 
العالم عبر متجري (آب ســــــــتور) App Store من 
آبــــــــل و(غوغل بــــــــالي) Google Play – وهو رقم 
ارتفع بنســــــــبة 23.4 % عن النصف األول من عام 

.2019
وفي الســــــــابق، نمت اإليرادات بنســــــــبة 20 % بني 
النصف األول من 2018 و 2019. وباإلضافة إلى 
ذلك، ارتفعت عمليات تثبيت التطبيقات ألول مرة 
بنســــــــبة 26.1 % على أساس سنوي في النصف 
األول من عام 2020 لتصل إلى 71.5 مليار عملية 

تنزيل.
وشــــــــكل متجر التطبيقــــــــات من آبــــــــل 18.3 مليار 
مــــــــن تلك التنزيالت، بزيادة 22.8 % على أســــــــاس 
ســــــــنوي، في حــــــــني أن (غوغل بــــــــالي) حقق 53.2 
مليار تثبيت لتطبيق جديد، وذلك بزيادة 27.3 %. 

ومع ذلك، شــــــــهد متجر (غوغل بــــــــالي) عدًدا أكبر 
من عمليات تثبيت التطبيقــــــــات، إال أنَّ متجر (آب 
ســــــــتور) اســــــــتمر في التفوق على منافسه في ما 

يتعلق بإنفاق املستهلكني.
وخالل النصف األول من العام، حقق (آب ستور) 
32.8 مليــــــــار دوالر مــــــــن عمليــــــــات الشــــــــراء داخل 
واأللعاب  والتطبيقات  واالشــــــــتراكات،  التطبيقات، 
املتميزة، وذلك حســــــــب تقديرات (سنسور تاور). 
وارتفــــــــع هذا الرقم بنســــــــبة 24.7 % على أســــــــاس 
نفقــــــــت خــــــــالل 

ُ
ســــــــنوي مــــــــن 26.3 مليــــــــار دوالر أ

النصــــــــف األول من العــــــــام 2019. وهــــــــو أيًضا ما 
يقرب من ضعف إجمالــــــــي اإليرادات املقدرة على 
(غوغل بــــــــالي)، التــــــــي كانت 17.3 مليــــــــار دوالر، 

بزيادة قدرها 21 % على أساس سنوي.

يوتيوب ثانيا
وكان يوتيــــــــوب فــــــــي املرتبــــــــة الثانيــــــــة بــــــــني أعلى 

التطبيقــــــــات ربًحا خالل النصــــــــف األول من العام 
2020، إذ حقــــــــق ما يقّدر بنحو 431 مليون دوالر 
على مســــــــتوى العالم، ثم تبعــــــــه تطبيق (تيك توك) 
TikTok بمبلغ 421 مليون دوالر. وفي املركزين 
الرابع والخامس، جاء تطبيقا (تينســــــــنت فيديو) 

Tencent Video و(نتفليكس)، على التوالي.
وفي الوقت نفســــــــه، كان املستهلكون العالقون في 
لون التطبيقات واأللعاب  منازلهم أثناء الوبــــــــاء ُينزِّ
بأعداد كبيــــــــرة. فخالل النصــــــــف األول من العام، 
ثّبت املســــــــتهلكون 71.5 مليــــــــار تطبيق ألول مرة، 
وذلك بزيــــــــادة 26.1 % عن النصف األول من عام 

.2019
 في 

ً
وكان (تيــــــــك توك) هو التطبيــــــــق األكثر تنزيال

النصــــــــف األول مــــــــن العام، إذ بلغ عــــــــدد التنزيالت 
626 مليونــــــــًا، ولكن ُيعتقد أن الوضع لن يســــــــتمر 
كما هو خــــــــالل النصف الثاني مــــــــن 2020، وذلك 
بالنظر إلــــــــى التغييرات األخيرة فــــــــي الهند، حيث 

حظــــــــرت الحكومــــــــة اآلن 
صينًيــــــــا،  ــــــــا 

ً
تطبيق  59

ومنها: (تيك توك).
وجاء تطبيقا واتساب و(زوم) 

Zoom في املركز الثانــــــــي والثالث، على التوالي – 
وهذا األخير يشير إلى التحول السريع إلى العمل 
والدراســــــــة من املنزل، واضطرار املستهلكني إلى 
استخدام تطبيقات مؤتمرات الفيديو. وباإلضافة 
ــــــبوك املراكــــــــز الرابع،  إلى واتســــــــاب، حجزت فيســ
والخامــــــــس، والســــــــادس مــــــــع تطبيقهــــــــا الرئيس، 
وإنســــــــتاغرام، ومســــــــنجر. ثم جاء تطبيقا سناب 
شــــــــات، و Likee في املركزين الســــــــابع، والثامن. 
لتطبيقــــــــي  والعاشــــــــر  التاســــــــع،  املركــــــــزان  وكان 

نتفليكس، ويوتيوب.

األلعاب املحمولة
ووجدت (سنســــــــور تــــــــاور) أن األلعــــــــاب املحمولة 

زيادة  أيًضــــــــا  شــــــــهدت 
ب خــــــــالل الوبــــــــاء، إذ ارتفــــــــع إنفاق  لعــــــــا أل ا

بنسبة 21.2 % على أساس سنوي لتصل إلى ما 
يقدر بـ 36.6 مليار دوالر خالل النصف األول من 
العام. ونما اإلنفاق على (آب ستور) بنسبة 22.7 
% على أســــــــاس ســــــــنوي ليصل إلى 22.2 مليار 
دوالر، في حــــــــني زاد اإلنفاق علــــــــى ألعاب (غوغل 
بالي) بنسبة 19 % ليصل إلى 14.4 مليار دوالر.

{ }

شهد (تيك توك) TikTok، وهو تطبيق شهير 
ملشــــــــاركة الفيديو، تطوًرا كبيًرا في السنوات 
املاضية، لكن يبدو أن الشــــــــركة تواجه صراًعا 

كبيًرا اآلن.
وذكرت التقارير أن التطبيق قد يواجه خسائر 
فادحــــــــة تزيد علــــــــى 6 مليــــــــارات دوالر، وذلك 
بفضل مجموعــــــــة "Anonymous" للقرصنة 
التــــــــي تقول: يجب حــــــــذف التطبيق على الفور، 

إلى جانب الحظر الهندي للتطبيق الصيني.
Anon-  ننشــــــــرت مجموعة القرصنة الشــــــــهيرة "أنونيموس"
ymous تغريــــــــدة وجهــــــــت مــــــــن خاللهــــــــا تحذيًرا إلــــــــى جميع 
 ،TikTok (تيك توك) مســــــــتخدمي التطبيق الصيني املعروف
طالبــــــــة من املســــــــتخدمني حذفه من هواتفهــــــــم قبل حدوث أي 

شيء لبياناتهم.
وقالت مجموعة القرصنة: التطبيــــــــق عبارة عن برنامج ضار 
صيني يجب تحذير الجميع بشــــــــأنه؛ ألنه يجمع بيانات حول 
نوع وحــــــــدة املعالجة املركزية واســــــــتخدام الذاكرة ومســــــــاحة 

فات األجهزة بالنسبة لجميع مستخدميه. القرص ومعرِّ
وذكرت مجلــــــــة (فوربس) أن تغريدة املجموعــــــــة، التي تنصح 

ا ملنشور 
ً
الناس بالتوقف عن استخدام التطبيق، تتضمن رابط

يوضح على نطاق واسع كيفية عمل التطبيق كجهاز قرصنة 
ضد جميع ضحاياه.

وُيزعــــــــم أن الحكومة الصينية تســــــــتخدم تيك 
توك إلدارة منظمة تجسس ضخمة تستخدم 

املعلومات التي تحصل عليها من التطبيق.
Anon-  ححازت تغريدة مجموعة "أنونيموس"

ymous علــــــــى إعجاب نحو 80 ألف شــــــــخص، 
ومــــــــا يقرب مــــــــن 45 ألــــــــف إعــــــــادة تغريد على 
منصة تويتر. وبدأت الهند بفحص التطبيقات 
 “Anonymous” الصينية قبل نشر مجموعة
للتغريــــــــدة، حيــــــــث أعلنــــــــت الحكومــــــــة الهنديــــــــة 
ــــــــا صينًيا، من بينها 

ً
بتاريــــــــخ  30 يونيو عن حظر 59 تطبيق

(تيك تــــــــوك) TikTok، واتهمــــــــت الهند هــــــــذه التطبيقات بأنها 
تهــــــــدد األمن القومي للبالد. وأفادت مجلــــــــة فوربس بتاريخ 4 
تموز أن التطبيق الصيني قد يواجه انهياًرا كبيًرا بالنظر إلى 
تغريدة مجموعــــــــة "Anonymous" وحظــــــــر الهند للتطبيقات 
الصينية، وقــــــــد تنخفض مبيعــــــــات (TikTok) ببطء. ويدعي 
املوقــــــــع اإلخباري الصيني املحلي "جلوبال تايمز" أن شــــــــركة 
(ByteDance) – املطــــــــورة لتطبيق تيك توك – قد اســــــــتثمرت 
أكثر من مليار دوالر للتوســــــــع في الســــــــوق الهندية، لكنها لم 

ا معاكًسا على وشك الحدوث.
ً
تكن تعرف أن هناك شيئ
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استخدمت شركة آبل لوحة مفاتيح الفراشة لنماذج حواسيب 
(ماك بوك) MacBook لبضع سنوات، لكنها واجهت العديد 
من املشكالت، ودفعها ذلك إلى إدخال العديد من التغييرات 

الستعادة ثقة املستخدم، وقد قامت باملهمة إلى حد ما.
مفاتيح  للوحات  ا جديدة 

ً
اآلن خطط الشركة  لــدى  أن  ويبدو 

أجــهــزة مـــاك بـــوك، إذ تعمل آبـــل عــلــى تــطــويــر لــوحــة مفاتيح 
ا ألحدث براءة 

ً
بأزرار زجاجية لجعلها أكثر متانة، وذلك وفق

اختراع للشركة املصنعة لهواتف آيفون.
ـــواليـــات املــتــحــدة لــلــبــراءات  ـــى مــكــتــب ال ـــبـــراءة إل وتـــم تــقــديــم ال

 (USPTO) التجارية  والــعــالمــات 
في عام 2019.

وتــــكــــشــــف الــــــــبــــــــراءة عــــــن فـــكـــرة 
لــتــحــســني مــتــانــة لـــوحـــة املــفــاتــيــح، 
والحصول على مظهر أكثر تميًزا 
عبر صنع جسم املفتاح من مادة 
زجــاجــيــة شــفــافــة أو الــبــولــيــمــرات 
الشفاف  السيراميك  أو  الشفافة 

 من البالستيك.
ً
بدال

ـــظـــهـــر بـــــــراءة االخـــــتـــــراع أيـــًضـــا 
ُ
وت

ــــا رســـومـــيـــة مــطــبــوعــة في 
ً
حــــروف

مفاتيح  لوحة  من  السفلي  الجزء 
 من األعلى، 

ً
أجهزة ماك بوك بــدال

الــرســومــيــة  الــــحــــروف  تـــتـــآكـــل  إذ 

املطبوعة من الخارج مع االستخدام الطويل بمرور الوقت.
وتــذكــر الـــبـــراءة أنـــه سيتم اســتــخــدام مـــادة مــانــعــة للضوء 
وجود  إمكانية  مع  الرسومية،  والــحــروف  النقوش  لتحديد 

إضاءة ملونة مختلفة خلفها.
وبحسب براءة االختراع، فإن ذلك يؤدي إلى إضاءة املفاتيح 
املوجودة على لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك لتكون لوحة 

املفاتيح واملحارف مرئية.
أو  اللون  الثنائية   LED مصابيح  استخدام  أيًضا  ويمكن 
RGB لإلضاءة الخلفية التي يمكن أن تغير السطوع ولون 

لوحة املفاتيح بصرف النظر عن الحروف الرسومية.
وتـــؤكـــد بـــــراءة اخـــتـــراع آبـــل عــلــى إضـــــاءة املــفــاتــيــح ولــيــس 
الرسومية ستكون  الحروف  أن  الرسومية، وبما  الحروف 
فــــي األســــفــــل، فـــلـــن تـــتـــآكـــل مــع 
التصميم  يؤدي هذا  الوقت.وقد 
إلى ظهور جهاز ماك بوك أقوى 
من جميع النواحي، مع مستوى 

أقوى من مقاومة املاء.
 
ً
آبــل تقدم عــادة يذكر أن شركة 

الــكــثــيــر مـــن بـــــــراءات االخــــتــــراع، 
لـــكـــن لـــيـــس مــــن املــــؤكــــد دائــــًمــــا 
الـــشـــركـــة تنفيذ  مــتــى ســتــقــرر 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وقــــد تــســتــغــرق 
الــتــكــنــولــوجــيــا املــذكــــــــــــــــــــــــــــــــورة في 
بــــــــراءة االخـــــتـــــراع ســــنــــوات فــي 
الــتــطــويــر مــا لــم تــكــن آبـــل تعمل 

عليها بالفعل.

{ }

تســــــــتعد اململكة املتحدة لبــــــــدء التخلص 
التدريجي من اســــــــتخدام تقنية شــــــــركة 
هــــــــواوي في شــــــــبكات الجيــــــــل الخامس 
(5G) فــــــــي وقــــــــت قريــــــــب من هــــــــذا العام 
ا لتقرير 

ً
بسبب مخاوف أمنية، وذلك وفق

صــــــــادر عن صحيفــــــــة ديلــــــــي تليغراف 
البريطانية.

وقــــــــد يبــــــــدأ رئيــــــــس الــــــــوزراء البريطاني 
بالتخلص التدريجي من استخدام تقنية 
هــــــــواوي الصينيــــــــة العمالقة فــــــــي مجال 
شــــــــبكات الجيل الخامس 5G البريطانية 

هذا العام.
وقال التقرير: من املقرر أن يقوم رئيس 
الــــــــوزراء، (بوريس جونســــــــون)، بتغيير 
كبير في السياســــــــة بعد أن أعادت وكالة 
االستخبارات البريطانية املعروفة باسم 

 GCHQ "مقــــــــر االتصاالت الحكوميــــــــة"
تقييــــــــم املخاطر التي تشــــــــكلها شــــــــركة 

التكنولوجيا الصينية.
التــــــــي  ومــــــــن املفتــــــــرض أن الدراســــــــة – 

ســــــــتقدم إلى جونســــــــون هذا األســــــــبوع 
– ســــــــتعلن أن العقوبات األميركية على 
هواوي ســــــــتجبر الشركة على استخدام 
تكنولوجيا غير موثــــــــوق بها، ما يجعل 

من املستحيل السيطرة على املخاطر.
وتســــــــبب القــــــــرار البريطاني بالســــــــماح 
لهواوي بلعب دور محدود في شــــــــبكات 
(5G) فــــــــي حــــــــدوث توتــــــــرات بــــــــني لندن 
وواشــــــــنطن في األشــــــــهر األخيــــــــرة، لكن 
القــــــــرار املتوقع صدوره يمثل انعكاًســــــــا 

دراماتيكًيا للقرار السابق.
كما تســــــــببت مشاركة الشركة الصينية 
في شــــــــبكات الجيل الخامس البريطانية 
بحالة من القلق بني عدد من الشخصيات 

البارزة في املقاعد الخلفية املحافظة.
وأفــــــــاد تقريــــــــر صادر عــــــــن مركز األمن 
الســــــــيبراني الوطنــــــــي (NCSC) التابــــــــع 
البريطانيــــــــة  االســــــــتخبارات  لوكالــــــــة 
(GCHQ) بأن العقوبات األميركية التي 
تمنع هواوي من استخدام التكنولوجيا 

الفكريــــــــة  امللكيــــــــة  التــــــــي تعتمــــــــد علــــــــى 
األمريكيــــــــة كان لهــــــــا تأثير شــــــــديد على 

الشركة.
وقالت صحيفة التلغراف: إن املسؤولني 
يقومون بصياغة مقترحات ملنع تركيب 
 (5G) أجهزة هواوي الجديدة في شبكة
خالل أقل من ســــــــتة أشــــــــهر، مع تسريع 
إزالــــــــة التكنولوجيــــــــا املوجــــــــودة بالفعل. 
 The Mail on" صحيفــــــــة  وذكــــــــرت 
Sunday" أن مركــــــــز األمن الســــــــيبراني 
الوطني (NCSC) تلقى تعليمات بإجراء 
ــــــــا للصحيفــــــــة، 

ً
مراجعــــــــة للحالــــــــة، ووفق

فــــــــإن مركز األمــــــــن الســــــــيبراني الوطني 
(NCSC) وجــــــــد أن العقوبات األميركية 
كان لهــــــــا تأثير كبير في الشــــــــركة، التي 

غيرت حساباتها بشكل كبير.

النصــــــــف األول من العام 
بنحو 431 مليون دوالر ر

 تبعــــــــه تطبيق (تيك توك) 
يون دوالر. وفي املركزين 
طبيقا (تينســــــــنت فيديو) 

يي

ليكس)، على التوالي.
املستهلكون العالقون في 
لون التطبيقات واأللعاب 
ي لزِّ
لنصــــــــف األول من العام، 
مرة، ألول تطبيق ار ملي

حظــــــــرت الحكومــــــــة اآلن
صينًيــــــــا،  ــــــــــــا  ً

ً
تطبيق ــــ59 

ومنها: (تيك توك).
وجاء تطبيقا واتساب و(زوم) 

Zoom في املركز الثانــــــــي والثالث، على التوالي – 
وهذا األخير يشير إلى التحول السريع إلى العمل 

ي ي ي

والدراســــــــة من املنزل، واضطرار املستهلكني إلى 
استخدام تطبيقات مؤتمرات الفيديو. وباإلضافة 
إلى واتســــــــاب، حجزت فيســــــــبوك املراكــــــــز الرابع، 
الرئيس، ا تطبيقه ع م ادس والس س، زيادةوالخام ا أيًض هدت ًش
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أطفال ومراهقون
فــــرح مــحــمــد ام لــثــالثــة اطــفــال 
تعاني من مشكلة بقاء االطفال 
داخـــــل املـــنـــزل بــســبــب انــتــشــار 
وباء كورونا اذ تقول: «بعد ان 
اعتاد اطفالي على قضاء وقت 
لــيــس بــالــقــصــيــر فـــي الـــروضـــة 
والــحــضــانــة بــالــلــعــب مـــع بــاقــي 
يقضون  االن  بـــاتـــوا  االطـــفـــال، 
وقتهم في املنزل، دون الخروج 
العطل،  في  اعتادوا  للتنزه كما 
ونـــحـــن نــســكــن فــــي شـــقـــة وال 
تــوجــد مــســاحــة كــافــيــة لتفريغ 
طـــاقـــاتـــهـــم املـــكـــبـــوتـــة كـــاطـــفـــال 

يحبون اللعب والحركة».
فيقول:  الله  عبد  أمــا مصطفى 
انــه  الــبــكــر  ابــنــي  «مشكلتي مــع 
فــــي عـــمـــر املــــراهــــقــــة وتــصــعــب 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، يــــخــــرج مــن 
املــــنــــزل مــــع اصــــدقــــائــــه ضــمــن 
املــنــطــقــة وهــــذا مـــا يــقــلــقــنــي مع 
وجود الوباء، اما الصغار منهم، 
فـــاألمـــر أصـــبـــح مــمــتــعــًا بعض 

الشيء من خالل قضاء اوقات 
مشاركتهم  أو  مــعــهــم  بــالــلــعــب 
بــبــعــض االعــــمــــال كـــالـــرســـم او 
غيره مــن االمـــور االخـــرى التي 

يمكن ان تسد اوقات الفراغ».

ملل وعزلة
أستاذة علم النفس لبنى قاسم 
تحدثت عن هذا املوضوع قائلة: 
«الوضع الراهن يسبب مشكلة 
وارباكًا في حياة االوالد واولياء 
امورهم، فاملشكلة ال تكمن في 
اجـــبـــارهـــم عــلــى االنــــعــــزال في 
مكان واحد فحسب، بل يقابله 
شــــعــــور االطـــــفـــــال بـــاملـــلـــل مــن 
بقائهم باملنزل وتخوف آبائهم 
مـــن عــــدم الــــقــــدرة عــلــى تــوفــيــر 
ظل  فـــي  معيشتهم  مــتــطــلــبــات 

توقف اغلب االعمال». 
وتــــــتــــــابــــــع: «البــــــــــد مــــــن وضــــع 
برنامج خاص لالطفال ضمن 
مــــدة الــحــجــر املـــنـــزلـــي لــقــضــاء 
الـــــوقـــــت يـــتـــضـــمـــن املــــشــــاركــــة 
فــي االعــمــال املــنــزلــيــة ان امكن 
ان كانت  املــواهــب  ذلــك، وتنمية 
 عن 

ً
ريــاضــيــة او فــنــيــة، فــضــال

االســـتـــعـــانـــة بـــحـــوض ســبــاحــة 
منزلي مطاطي او زراعة بعض 
كـــانـــت مــســاحــة  ان  ـــنـــبـــاتـــات  ال
املــنــزل تسمح بــذلــك، كــنــوع من 
كــســر الـــروتـــني، بــاالضــافــة الــى 
محاولة االهل مساعدة ابنائهم 
فــــي االطــــــــالع عـــلـــى دروســــهــــم 
عــن  االعــــــــــالن  تـــــم  وان  حــــتــــى 
نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي ملـــا لها 
مـــن اثــــر فـــي كــســب مــعــلــومــات 
اضـــافـــيـــة تــنــفــعــهــم فــــي الـــعـــام 
املــــقــــبــــل، وتــــســــتــــطــــرد قــــاســــم: 
بالنسبة لالطفال االجتماعيني 
التواصل  بامكانهم  بطبيعتهم 
مــــــع اقـــــرانـــــهـــــم عــــبــــر الـــهـــاتـــف 
وقــــــضــــــاء بــــعــــض الــــــوقــــــت مــع 
فسح  الــى  باالضافة  زمالئهم، 
املــــجــــال امـــامـــهـــم لــالســتــمــتــاع 

بــبــعــض االلـــعـــاب االلــكــتــرونــيــة، 
فــتــرك االطــفــال لــفــتــرات طويلة 
دون مــتــابــعــة ومــحــاولــة االهـــل 
شغل فراغهم يؤثر سلبًا فيهم 

وفي صحتهم النفسية».
واضــــافــــت: «بــــات مـــن الــصــعــب 
الـــــــخـــــــروج مــــــن املـــــــنـــــــزل، فــمــن 
الجميل االســتــعــاضــة عــن ذلــك 
وجـــدت،  إْن  املــنــزلــيــة  بالحديقة 
الســــتــــنــــشــــاق الــــــهــــــواء الـــنـــقـــي 
والتمتع  ــريــاضــة،  ال ومــمــارســة 
املفيدة لبعض  الشمس  بأشعة 

.“D الوقت وتعويض فيتامني
السلبية  االخـــبـــار  تــأثــيــر  وعـــن 
لفيروس كــورونــا فــي االطــفــال 
فتقول قاسم: ”ال يمكن حماية 
جـــمـــيـــع االطــــــفــــــال مـــــن اخـــبـــار 
الحديث  فهو  كورونا،  فيروس 

املــــتــــداول لــــدى الــجــمــيــع، ولــكــن 
مــــن االفــــضــــل ابــــعــــاد االطـــفـــال 
األقــل مــن 10 ســنــوات عــن تلك 
يــتــعــلــق منها  مـــا  اال  االخــــبــــار، 
بــأســالــيــب الــنــظــافــة او الــوقــايــة 
بــصــورة عــامــة، وهــــذا االمــــر ال 
هم  مــن  عــلــى  بالتأكيد  ينطبق 
باالمكان بث  ان  اال  اكبر سنًا، 
رسائل ايجابية لهم بني الحني 
نــعــدهــم  واالخــــــــر، شـــريـــطـــة اال 
بأشياء ال يمكن تطبيقها على 

هذا الصعيد“.

جانب إيجابي
وتـــــــرى قــــاســــم وجـــــــود جــانــب 
ايجابي ملا نمر به اآلن: «إذ كنا 
ندعو دائمًا الى تفعيل العالقات 
األسرية، إال أنَّ العمل غالبًا ما 

على  األهالي  من  الكثير  يجبر 
االبـــتـــعـــاد عــــن اطـــفـــالـــهـــم، لــكــنَّ 
نقضيها  الـــتـــي  االشـــهـــر  هــــذه 
ضــمــن الــحــجــر املــنــزلــي أتــاحــت 
لــلــكــثــيــر الــتــقــرب مـــن اطــفــالــهــم 
ومــعــرفــة هــوايــاتــهــم ومــيــولــهــم 
للمساهمة  تفكيرهم  وطــريــقــة 
فــــــي تــــوجــــيــــهــــهــــم بــــالــــصــــورة 

الصحيحة».

ة عادات صحيَّ
املــتــخــصــص فـــي طـــب االطــفــال 
الــدكــتــور نـــادر ســيــف دعـــا الــى 
استثمار الحجر املنزلي للوقاية 
من فيروس كورونا وتصحيح 
 :

ً
عادات االطفال الصحية قائال

«عــلــى األم تــعــويــد الــطــفــل على 
بعيدًا عن  غــذائــي صحي  نمط 

مغريات الوجبات السريعة التي 
ارتيادهم  أثــنــاء  عليها  اعــتــادوا 
املــنــزل  الـــى  بطلبها  او  املــطــاعــم 
(دلفري)، وذلك باالعتماد على 
الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة فــي عملية 
لــتــعــزيــز مــنــاعــة الطفل  الــطــهــي 
فــي الــظــرف الــراهــن، كمنتجات 
والفواكه  والخضراوات  األلبان 
مع  هـــذا   ،C بفيتامني  املــدعــمــة 
مــــحــــاولــــة مــــشــــاركــــة االطــــفــــال 
يجدونها  الــتــي  الطهي  بعملية 
مسلية بالنسبة لهم، مع تقليل 
 ســــاعــــات اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف 
ـــعـــاب االلــكــتــرونــيــة  الــذكــيــة واالل
ــــــــعــــــــاب  والـــــــــلـــــــــجـــــــــوء الـــــــــــــى االل
الــفــكــريــة والــتــي تــعــزز املــواهــب 
 والـــــــعـــــــمـــــــل الــــــجــــــمــــــاعــــــي بـــني 

االسرة“.

ذكاء بالفطرة
ويـــلـــفـــت ســـيـــف الـــنـــظـــر الـــــى أن 
«الــطــفــل مــبــدع وذكـــي بالفطرة 
وعليه  االبـــاء،  يعتقد  مما  اكثر 
ال بد من منحه مساحة كافية 
الســـتـــثـــمـــار وقـــتـــه بـــمـــا يــحــب، 
الــى  الــبــيــت  وبــاالمــكــان تقسيم 
اركــــــان تــســاعــد االبــــويــــن على 
تــنــظــيــم وقــــت االبــــنــــاء، عــلــى ان 
تشمل جميع العناصر الحياتية 
الــصــحــيــة والــديــنــيــة واملــعــرفــيــة 
يمكن  اذ  واالبداعية،  والتنموية 
(الصالة،  لـ الــى ركــن  تقسيمها 
االيباد  الطهي،  القراءة،  الفنون، 

والتلفاز وهكذا)».
تـــــواجـــــد االطــــفــــال   : واضـــــــــاف 
بــجــوار الــوالــديــن لــفــتــرات اطــول 
فــــــرصــــــة لــــتــــعــــزيــــز تــــطــــورهــــم 
الـــلـــغـــوي فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة 
اللغوية  الكفاءة  رفــع  او  املبكرة 
فــــي املــــراحــــل االكــــبــــر، مــشــيــرا 
الــقــدرة  ان مشكلة ضعف  الــى 
والكتابي  اللفظي  التعبير  على 
املشكالت  اكــثــر  احـــدى  تعتبر 
املؤثرة في املستوى االكاديمي 
واالجتماعي وفق وجهات نظر 
اولـــيـــاء االمـــــور واملــعــلــمــني على 

حد سواء».

ة توعية صحيَّ
وعــــن ضــــــرورة تــوعــيــة الــطــفــل 
صـــحـــيـــا بــــني الـــطـــبـــيـــب نـــــــادر : 
مهما  دورا  تــلــعــب  االســـــرة  ان 
التوعية  ومــحــوريــا فــي تــعــزيــز 
السلوكيات  باتباع  االبناء  لدى 
واملــــمــــارســــات الــصــحــيــة الــتــي 
الصغر،  تــمــارس منذ  ان  يجب 

يمارسها  ثقافة  تصبح  حتى 
االطـــــــفـــــــال فــــــي ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم 
ــيــومــيــة، وعــلــيــه  وتــعــامــالتــهــم ال
يـــنـــصـــح بــــاتــــبــــاع االرشـــــــــــادات 
كــورونــا،  مــن  للوقاية  الصحية 
ـــيـــديـــن بـــاملـــاء  ومـــنـــهـــا غـــســـل ال
والصابون ملدة ال تقل عن 20 
ثــانــيــة فــي كــل مـــرة، مــع تجنب 
التواصل املباشر مع املصابني، 
وعـــــدم ملـــس الــعــيــنــني او االنـــف 
والــفــم مــن دون غــســل الــيــديــن، 
وتجنب مالمسة االسطح امللوثة 
بد  وال  بــاســتــمــرار،  وتطهيرها 
من تحذير الطفل باالبتعاد عن 
بالسعال  املصابني  االشخاص 
املخالطة  وتــجــنــب  الــعــطــاس  او 
بهم لحني التأكد من سالمتهم 
مــن املــــرض، مــع اهــمــيــة تغطية 
االنف والفم بمنديل والتخلص 
مـــنـــه فــــــــورا بـــعـــد االســــتــــخــــدام 
مخالطة  وعــدم  اليدين،  وغسل 
كـــبـــار الـــســـن واالطــــفــــال لــلــذيــن 
يـــعـــانـــون مــــن امـــــــراض مــزمــنــة 
، مــــع ضــــــــرورة االبــــتــــعــــاد عــن 
تعليقات  اصـــدار  وعــدم  التوتر 
سلبية يمكن ان تشعر االطفال 
بــالــقــلــق، ومــتــابــعــة االخــبــار من 
وســائــل اعـــالم مــوثــوقــة ملعرفة 
املــرض، ومحاولة شد  تطورات 
انـــتـــبـــاه الـــطـــفـــل الـــــى الـــدعـــايـــات 
التثقيفية التي تبث عبر التلفاز 
في كيفية الوقاية من االمراض 
بشكل  تــكــون  مــا  غالبا  كونها 
رسوم متحركة جاذبة للطفل».
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كرة القدم خالل جائحة كورونا ، ليست كالتي كنا نعيشها قبل 
الجائحة . لقد تغّيرت على األقل في مستوى إيقاعها ، تماما مثل 
إيقاع حياتنا الذي تغّير خالل األشهر املاضية ، وستظهر آثار 
هذا التغيير حتى بعد انحسار مد هذا الفايروس الذي يترّبص 

بنا!
الشعور بالصدمة كان رفيقا لكثير من عشاق الكرة في أرجاء 
وباألندية   ، نفسها  بالنجوم  مــبــاريــاٍت  يتابعون  وهــم  املــعــمــورة 
ذاتها ، ولكن من دون أن يحضر األداء املثير الذي فيه االلتحام 
واالشتباك والسعي النتزاع الكرة بكل السبل املتاحة .. املساحات 
بني الالعبني صارت محسوبة ، وألعاب الهواء في املناطق القريبة 
من املرمى لم تعد  تستدعي أو تشترط ذلك االندفاع الشديد الذي 

كانت عليه املباريات قبل نصف سنة من اآلن!
إنها صورة مختلفة عّما كان عليه الحال مثال لدى نهاية العام 
املاضي أي عند انتصاف الدوريات تقريبا .. وهذا ليس اكتشافا 
التي يكتبها  الدراسات  إليه  ، وإنما تتحدث عنه وتفضي  أّدعيه 
املتخصصون .. فقد قرأت في مجلة (تشامبيونز) التي تصدر 
عن االتحاد األوربي لكر القدم - عددها الذي 
صدر قبل نهاية 2019 أن كرة القدم تعيش 
واحدة من أزهى فتراتها ، وقالت بالنص : 
مذهل هذا التوازن العملي واملحسوب بدقة 
، والذي أوجده معظم مدربي األندية الكبرى 
في إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا وأملانيا ، بني 
في  الــلــيــاقــة  ومتطلبات  األداء  مستلزمات 
لــزامــا على  ، بــحــيــث صـــار  الــشــامــل  األداء 
كل فريق يريد تحقيق النتيجة املرجوة أن 
يبلغ أرقى درجة من هذا التوازن ، وإال فإن 
آماله ستتبخر قبل أن تغادر ُمخيلة أو عقل 

مدربه!
املجلة قالت في دراستها : إن اللياقة صارت 
لـــم نقل  ، هــــذا إذا  الـــدعـــامـــة (اإلســمــنــتــيــة) 
الفني  األداء  التي يرتكز عليها  (الفوالذية) 
.. واألمر هنا ليس بجديد ، إذ ال يمكن ألي 
فريق أن يؤدي واجبات معقدة متعددة إال 
إذا امتلك ناصية اللياقة وراح يؤدي املباراة 
البداية  بوتيرة واحــدة منذ انطالق صفارة 

وحتى يعلن الحكم خاتمة اللقاء!
ليست   ، املجلة  عنها  تحدثت  الــتــي  اللياقة 
نشر الجهد والــحــركــة فــي كــل أرجـــاء امللعب دونــمــا تخطيط أو 
القيصر فرانتز بكنباور (لـيـاقة األداء)  .. إنها ما ُيسّميه  درايــة 
.. وهذا تعبير حاذق يلخص كالما طويال في عبارة من كلمتني 
.. واملعنى أن اللياقة توظف ألغراض األداء املرسوم الذي يعرف 
الــتــحــول إلى  ، ثــم كيفية  الــدفــاع  الــفــريــق بــه كيفية التحسب فــي 
الهجوم بنقلة سريعة ّملاحة يرسمها املدرب وكأنه يضغط على 

زر معني لتحدث االنعطافة في التعامل مع املباراة!
هكذا قالها الخبراء ومنهم بكنباور قبل جائحة كورونا .. لم يكن 
أي منهم ينتظر هذا السبات العميق الذي دخلت فيه دورة الحياة 
حول العالم ، وكانت الكرة مظهرا واحدا من مظاهر التراجع فيه 
.. مباريات ما قبل اندالع الفايروس في أوصال املعمورة ليست 
هي مباريات اليوم .. الكل كان شهورا طويال - وما زال - يلتمس 
السالمة أوال .. واملؤكد اآلن أن وقتا ليس قصيرا سيمّر قبل أن 

نستعيد الصورة املعهودة!

أكد مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة املــهــنــدس نــجــم عبد 
الــــواحــــد ارتــــفــــاع وتـــيـــرة الــعــمــل بــمــشــروع 
املحافظة  االوملــبــي شــمــال  قــار  ملعب ذي 
تواصل  ان  مبينا  متفرج،  الــف   30 بسعة 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنــان درجــال  
لــلــوزارة واطــالعــه  الهندسية  املــالكــات  مــع 

الكثير  ذلــل  املــســتــجــدات  اخــر  يوميا على 
انــجــاز املشروع  تــواجــه  التي  مــن الصعاب 
الــــذي يــســيــر عــلــى نــحــٍو جــيــد عــلــى الــرغــم 
ـــــتـــــجـــــوال الـــشـــامـــل  مــــــن فــــــــرض حــــظــــر ال
خلفتها  التي  الصعبة  الصحية   والظروف 

جائحة كورونا.
واوضح عبد الواحد إن  ” الشركة الفرنسية 
إكمال  بأعمال  باشرت  للمشروع  املنفذة 
املشروع املتلكىء منذ سنوات عدة بسبب 

االزمــة املالية عقب حسم جميع متعلقات 
الشركة ومنها تحديد نسبة االندثار على 

خلفية التوقف“ . 
الفـــتـــا الـــــى  ان ” حــجــم االعــــمــــال املــنــفــذة 
تــــمــــخــــض عــــــن املـــــبـــــاشـــــرة بــــصــــب قــطــع 
 (8) اكمال  تم  إذ  للمدرجات،  البريكاست 
قطع واخــذ نماذج املكعبات لغرض اجراء 
الـــفـــحـــوصـــات لــهــا واالســــتــــمــــرار بــاعــمــال 
الـــقـــالـــب لــســقــف الـــقـــطـــاع رقـــــم ٥ لــلــمــلــعــب 

الرئيسي والذي بات جاهزا لتسليح سقفه 
فــضــال عـــن االســـتـــمـــرار بــتــنــظــيــف حــديــد 
التسليح لقطع البريكاست للمدرجات التي 
الرمل  التوقف بواسطة  تم تسليحها قبل 
املغربل وفي جانب الفحوصات املختبرية 
التسليح  املــواد (حديد  تم اخــذ نماذج من 
والتربة)  الحصو  و  الــرمــل  و  االسمنت  و 
الى مختبر شركة بركات السبطني لغرض 

اجراء الفحوصات لها .

بوكسينغ  بالكيك  التأهيلية  الدولية  الـــدورُة  اختتمت 
ـــتـــي نــظــمــهــا االتـــحـــاد  الســــلــــوب «قــــتــــال الــــنــــقــــاط»  ال
ــــن الــــدولــــي  ــــحــــادي ــفــلــســطــيــنــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع االت ال
والــــعــــربــــي، عـــبـــر املـــنـــصـــات االلـــكـــتـــرونـــيـــة (تــطــبــيــق 
فــيــهــا  وشــــــــارك  ــــومــــني،  ي ملــــــدة  واســــتــــمــــرت  زووم)، 
 اكـــثـــر مــــن 150 ريـــاضـــيـــا مـــثـــلـــوا 12 دولــــــة عــربــيــة 

ومن ضمنها العراق.
وخــصــص الـــيـــوم االول لــقــانــون الــتــحــكــيــم بــاشــراف 
الــخــبــيــر الــبــريــطــانــي رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام الــدولــيــة 
لــريــاضــات الــبــســاط «بـــرايـــن بــيــك»، بــمــشــاركــة اكثر 
الـــرجـــال والـــســـيـــدات، وتــرجــم  مــن 100 حــكــم لفئتي 
املــحــاضــرة الــتــي اســتــمــرت 3 ســاعــات نــائــب رئيس 

االتحاد الفلسطيني الدكتور نزار طالب.
اقامة محاضرة عملية  واالخير  الثاني  اليوم  وشهد 

تـــحـــت اشـــــــراف رئـــيـــس لــجــنــة الـــريـــاضـــيـــني الـــدولـــيـــة 
الهنغاري زولــت مــورداي بطل العالم 10 مــرات، الذي 
الــكــيــك بوكسينغ  شـــرح عـــدة مــواضــيــع تــخــص لعبة 
منها اساليب القتال، والتقنيات االساسية، والتخطيط 
والتنفيذ وانهاء الهجمة، والتوازن والسرعة، والركالت 
الزاحفة واملزدوجة، والكونترول خالل تأدية اللكمات 
والركالت، وكيفية الدفاع لرد ضربات املنافس، اضافة 

الى عرض فيديو البطال العالم بقتال النقاط.
واكــــد رئــيــس االتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي وعــضــو املكتب 
التنفيذي لالتحاد العربي سمير عثامنة، اهمية اقامة 
الدورة التي تدرج ضمن الخطط التطويرية للنهوض 
برياضة الفنون القتالية في الدول العربية، من خالل 
استغالل الظروف الراهنة وتحويلها الى حالة ايجابية، 
واستمرار تنظيم البطوالت والنشاطات عبر املنصات 
الــتــي تسهم فــي تعزيز خــبــرة مالكات  االلــكــتــرونــيــة، 

اللعبة من مدربني والعبني وحكام.

كــــــشــــــف مــــهــــاجــــم 
فريق النفط  عبد 
الــــــقــــــادر طــــــارق 
(عـــــــــــــبـــــــــــــودي) 
عــــــــن تـــلـــقـــيـــه 
الـــعـــديـــد مــن 
الــــــعــــــروض 
االحترافية 
خــــــــــــــــــــــــالل 
املــــــــــوســــــــــم 
الـــــــــــكـــــــــــروي 
املـــقـــبـــل، ومــنــهــا 
نـــادي  ادارة  مــفــاتــحــة 
ـــغـــرض ضــمــه  الــطــلــبــة ل
بــتــوصــيــة مـــن املــــدرب 
،فضال  احــمــد خلف 
عــــــــــــن إمــــــكــــــانــــــيــــــة 
تــمــديــد عـــقـــده مع 
فـــريـــقـــه الـــحـــالـــي 
االنــــــتــــــقــــــال  أو 
ـــــــــــدوري  ـــــــــى ال ال

الكويتي.
(الــصــبــاح الـــريـــاضـــي) ان  ـــ وقــــال طــــارق ل
الــى  ” إدارة األنــيــق فــاتــحــتــه لــالنــضــمــام 
صـــفـــوف فــريــقــهــا الــــكــــروي فـــي املــوســم 
الــجــديــد ، بــعــد أن غــــادره متجها صــوب 

النفط ليمثله موسما واحدا“.
وأضـــــــاف ” انـــــه حـــالـــيـــا بـــصـــدد دراســـــة 
ـــم يكشف  ـــــذي ل عــــرض فـــريـــق الــطــلــبــة ال
عن تفاصيله ، مع دراســة عــرض النفط 
الـــــذي يــســعــى هـــو اآلخـــــر لــلــتــجــديــد معه 
مــوســمــا آخـــــرا ، خــصــوصــا ان املــوســم 
 الحالي لم يكتمل بسبب جائحة فيروس 

كورونا“. 
القادمة  القليلة  األيـــام  وأكــد طــارق ان  ” 
املناسب  الــقــرار  بــاتــخــاذ  كفيلة  ستكون 
سواء بالبقاء مع النفط الذي لديه التزامات 
مالية معه يجب تصفيتها بكل األحوال ، 
أو باالنتقال الى فريق الطلبة الذي تربطه 
عالقة حميمة مع إدارتــه وجمهوره الذي 
وصفه بالوفي“ ، مبينا في الوقت ذاته ان 
” مدرب فريق الطلبة الكابنت أحمد خلف 
لديه رغبة كبيرة بتواجده ضمن صفوف 
يمنحه  مــا  وهــذا   ، املقبلة  للفترة  الفريق 

مع  األفضل  لتقديم  كبيرة  معنوي  دافــع 
كــرة األنــيــق الــذي صفق لــه جمهوره من 

قبل“.
ولفت طارق الى ان ” هناك عرض جديد 
مـــن أحــــد األنـــديـــة الــكــويــتــيــة فــضــل عــدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
وستكشف  معه  قائمة  املــفــاوضــات  وان 
اذا ما  العرض  القادمة طبيعة هــذا  األيــام 
تــم االتـــفـــاق بــني الــطــرفــني ســـوف يــرتــدي 
فــانــيــلــة هــــذا الـــفـــريـــق بــعــيــدا عـــن تمثيل 
الفرق العراقية السيما ان أغلب الالعبني 
يــبــحــثــون عــــن فـــرصـــة االحـــــتـــــراف الــتــي 
تــحــفــزهــم عـــلـــى تـــقـــديـــم األفــــضــــل ألنــهــا 
تــعــد بـــوابـــة الــشــهــرة وتــســلــيــط األضــــواء 
جيدا  انطباعا  تترك  أن  شأنها  من  التي 
على  والقائمني  واملحللني  املــراقــبــني  لــدى 
املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة كــــون هــــذا الــالعــب 
للبلد  وخير سفير  املسؤولية  قــدر  على 
ـــــــذي يـــنـــتـــمـــي لـــــه و فـــــي حــــــال وصـــلـــت  ال
االمـــــور الـــى طــريــق مـــســـدود مـــع الــفــريــق 
هو  الطلبة  أو  النفط  فسيكون  الكويتي 
 الـــفـــريـــق الــــقــــادم لــعــبــد الــــقــــادر لــلــمــوســم 

|الجديد“.

أوضح مدرب نادي فتاة ديالى بكرة القدم النسوي 
الــتــي يحققها  قــحــطــان عـــدنـــان ان اهـــم االنــــجــــازات 
الوطنية  املنتخبات  الحالية هي رفد  خالل مسيرته 
بالالعبات فضال عن استعانة بقية االندية باملواهب، 
الجهات املعينة  بضرورة  الــذي طالب به  الوقت  في 
إقامة دوري يمثل اندية العراق بقام بنظامي الذهاب 
واإليـــــــــاب. واســــتــــعــــرض  املـــــــدرب عــــدنــــان مــســيــرتــه 
الرياضية وما قدمه للرياضة النسوية خالل الفترة 
املاضية في تصريح خص به ” الصباح الرياضي“  
قـــائـــال : اثـــنـــاء الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة تـــم اســـتـــدعـــاء 6 
العبات ملنتخب الناشئات في العام 2015  لحساب 
العاصمة  استضافتها  الــتــي  االســيــويــة  التصفيات 
الــبــحــريــنــيــة املـــنـــامـــة بـــقـــيـــادة املــــــدرب ســعــيــد نـــوري  
الناشئات في  فضال عــن دعــوة 4 العــبــات ملنتخب 
التصفيات القارية التي اقيمت في فيتنام عام 2016 
بقيادة املــدرب عــادل عبد القادر باإلضافة الى رفد 
املنتخب باربع العبات ملنتخب الشابات لبطولة غرب 
اسيا في البحرين وهن اسراء عدنان كابنت منتخب 
الناشئات فضال عــن  فاطمة قاسم ورانــيــا حسني 

وزينب وسام وتبارك ثامر وزينب وفاطمة“.

وعن االمور التي تسهم في تطوير الرياضة النسوية 
دوري  تنظيم  على  العمل  يجب  عــدنــان“   اوضـــح   ،
افضل  وااليــاب  الذهاب  وبنظام  العراق  اندية  يجمع 
من اقامة البطوالت بنظام التجمع وعدد فرق قليلة 
وبالتالي اقامة مباريات اسبوعيا يفسح املجال امام 
املدرب ملعالجة االخطاء وكذلك فرصة للكشف على 

الالعبات املتميزات“.
ــــه ” اخــتــيــر ضــمــن املـــــالك الــتــدريــبــي  ــــى ان ولـــفـــت ال
للصاالت  الــقــدم  بــكــرة  الــنــســوي  الــوطــنــي  للمنتخب 
االولية  االختبارات  اجــرى  املاضي 2019 وقد  العام 
فـــي بـــغـــداد وانـــديـــة كـــردســـتـــان لـــغـــرض الــتــحــضــيــر 
ملــنــافــســات بــطــولــتــي غـــرب اســيــا والــخــلــيــج الــعــربــي 
بسبب  جائحة كورونا تم تأجيلها وبانتظار قرار 
 حــاســم مــن الــلــجــان املــنــظــمــة لــغــرض عــمــل بــرنــامــج 

اعداد لالعبات“.
وإزاء شـــهـــادتـــه الــتــدريــبــيــة  كــشــف عـــن ”حــرصــه 
في  املشاركة  خــالل  من  التدريبية  مهاراته  لتطوير 
العام 2009  التدريبية التخصصية اذ حل  الــدورات 
عــلــى الــشــهــادة الــتــدريــبــيــة االولـــيـــة بــكــرة الــقــدم التي 
العام  كــربــالء، وشــارك في  اللعبة في  اتحاد  اقامها 
لــلــســاحــات املــكــشــوفــة،  الــتــدريــبــيــة  بــــالــــدورة   2015
وكـــذلـــك فـــي الـــعـــام نــفــســه دورة ملـــدربـــي كـــرة الــقــدم 

لــلــصــاالت،والــحــصــول عــلــى شــهــاد (C) االســيــويــة 
ــلــســاحــات املــكــشــوفــة 2016،وعـــــضـــــو فـــي الــلــجــنــة  ل
الــدورة  فــي  املشاركة  2017،و  الــقــدم  بكرة  النسوية 
التدريبية األسيوية L 1 لكرة القدم الصاالت 2017، 

L2 في العام 2019“. 
وتحدث  املدرب عن بداية مسيرته عندما كان العبا 
اذ بـــدأت مــن مــرحــلــة الــفــئــات الــعــمــريــة لــنــادي ديــالــى 
ديالى  نــادي  فيها  ومثل   1974 العام  في  الرياضي 
الخط االول عام 1980 ودوري الدرجة الثانية وبطولة 
الـــكـــاس والــجــمــهــوريــة وشـــاركـــت مـــع مــنــتــخــب كلية 
دوري  بطولة  فــي  بــغــداد  جامعة  الرياضية  التربية 

الجامعات عام 1981“
ومــضــي يــقــول ” تـــم تعييني مـــدرســـًا فـــي الــتــربــيــة 
الرياضية في املحافظة املذكورة وعملت على أعداد 
تدريب  بمهمة  عــام 1988 وكلفت  املــدرســيــة  الــفــرق 
العام  وبنني  بنات  القدم  لكرة  ديالى  تربية  منتخب 
2004“ ، مضيفا انــه ” فــي عــام 2009  شكل اول 
فريق نسوي لكرة الصاالت على مستوى املحافظة 
وحصل على املركز الثالث في بطولة تربيات العراق 
وان من ابرز نتائجه الحصول مع ديالى على املركز 
االول في بطولة تربيات العراق للسيدات العام 2013، 

و2014 املركز الثاني ”.

{ }

اعلن اتحاد كرة اليد عن عزم وزير الشباب والرياضة 
الـــكـــابـــنت عــــدنــــان درجـــــــال دعـــــم ملــنــتــخــبــي الــشــبــاب 
املقبلتني  اآلسيويني  مشاركتهما  خــالل  والناشئني 
في كازاخستان وايران ، مؤكدا ان منافسات املوسم 
الصحي  الوضع  استقرار  حــال  ستستأنف  الحالي 
للبلد وال صحة اللغاء الدوري املحلي.  وقال حسام 
عبد الرضا املتحدث اإلعالمي لالتحاد في تصريح 
خص به ” الصباح الرياضي ” ، ان ” وفدًا من اتحاد 

االتحاد سالم عواد  برئاسة رئيس  اللعبة 
التقى وزير الشباب في مكتبه بمقر 

الـــوزارة وابــدى االخير موافقته 
الشباب  منتخبي  دعــم  على 

ــنــاشــئــني مــشــاركــتــهــمــا  وال
ـــــني املـــقـــبـــلـــتـــني  اآلســـــيـــــوي
املالية  العقبات  وتــذلــيــل 

واإلدارية  ” .  
اتــحــاد  واضـــــاف ان  ” 
ــلــعــبــة تــلــقــى دعــوتــني  ال
بطولتي  في  للمشاركة 

اسيا للشباب والناشئني 
تــقــام  ان  املـــؤمـــل  مـــن  اذ   ،

االخــيــرة فــي املــاتــا عاصمة 
كازاخستان  خالل الفترة من 

تشرين   3 الــى  االول  تشرين   24

مدينة  تستضيف  بينما   ، الحالي  الــعــام  مــن  الثاني 
الفترة  للشباب خالل  اسيا  االيرانية  بطولة  شيراز 
مــن 6 – 15 تشرين االول مــن هــذا الــعــام بعد قــرار 
اقامة  بتأجيل  االســيــوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
البطولتني املذكورتني وتحديد موعدين جديدين في 
والعالم  الصفراء  القارة  انشغال  بسبب  وقــت الحــق 
بجائحة كورونا“ . في سياق متصل، نفى املتحدث 
االعــالمــي ان“  يكون اتحاد كــرة اليد قد قــرر ختام 
دوريــــه املــمــتــاز بتسمية الــفــريــق املــتــصــدر الــشــرطــة 
ليكون بطال للدوري للموسم الحالي ، او حتى الغائه 
”، مشيرا الى ان ” منافسات املوسم الحالي 
 ســتــســتــأنــف حــــال اســـتـــقـــرار الــوضــع 
لـــلـــبـــلـــد“. وخــــتــــم ان ”  الـــصـــحـــي 
الدوري سيتنتهي باقامة تجمع 
فـــي بـــغـــداد لــالنــديــة الــحــائــزة 
االولــى  الستة  املــراكــز  على 
في التجمعني اللذين اقيما 
والبصرة  السليمانية  في 
، واالنــــديــــة هـــي الــشــرطــة 
نقطة   (  30  ) املـــتـــصـــدر 
الـــطـــلـــبـــة (  ــــوصــــيــــف  ، وال
الثالث ( 22  23 ) وديــالــى 
الــــرابــــع ( 22 )  والـــجـــيـــش   (
والــســلــيــمــانــيــة الــخــامــس ( 21 
 (  15  ) الــــســــادس  واملـــســـيـــب   ( 

نقطة“ .

كــــــشــــــف مــــهــــا
فريق النفط 
الــــــقــــــادر طـــــ
(عـــــــــــــبـــــــــــــو

عــــــــن تـــلـــق
الـــعـــديـــد
الــــــعــــــرو
االحتر
ـــــــــــ ــــ ــخــــــــــ

املــــــــــوس
الـــــــــــكـــــــــــر
املـــقـــبـــل، وم
نـــ ادارة  مــفــاتــحــة 

ـــغـــرض ض الــطــلــبــة ل
بــتــوصــيــة مـــن املــــد

،فض احــمــد خلف 
عــــــــــــن إمــــــكــــــانــ
تــمــديــد عـــقـــده
فـــريـــقـــه الـــحـ
االنــــــتــــــق أو 
ـــــــــــدو الـــــــــى ال

}}
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حقق ريال مدريد امس االحد فوزا صعبا 
واحــد  بــهــدف  بلباو  اتلتيكو  مضيفه  على 
مــن دون مــقــابــل احــــرزه املــدافــع املخضرم 
سيرجيو رامــــوس عــن طــريــق ركــلــة جــزاء 
الثاني،  املباراة  في شوط  الحكم  احتسبها 
ـــــك ضــمــن مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــرابــعــة  وذل

والثالثني ضمن الليغا االسباني.
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة يــكــون املــلــكــي قـــد واصـــل 
فــوزه  محققا  االيجابية  عــروضــه  سلسلة 
ـــــقـــــاءات مــنــذ  الــــســــابــــع مــــن اصــــــل ســـبـــعـــة ل
الثالثة منذ  املــرة  الـــدوري.  وتعد  استئناف 
عـــودة الـــــدوري، يــفــوز فيها الــريــال بفضل 
ركلة جزاء من قائده وقطب دفاعه راموس 
الذي رفع رصيده من ركالت الجزاء الى 22 

تواليا، ورصيده من األهداف في الليغا هذا 
املــوســم الــى 10. وفــي ســيــاق آخــر كشفت 
نادي  اإلسبانية عن خطة  ماركا  صحيفة 
ريال مدريد في سوق االنتقاالت الصيفية 
املقبلة، والتي تعد بمثابة صدمة لجماهير 

النادي امللكي.
وأكـــــدت الــصــحــيــفــة أن ريـــال 
بقية  مدريد مثله مثل حال 

األندية التي تأثرت من الناحية املادية بسبب 
تفشي فيروس كورونا. وضربت ”ماركا“ 
اإلعــالن  تــم  الــتــي  القليلة  بالصفقات  املــثــل 
عنها رسميا حتى اآلن، حيث انتقل تيمو 
فيرنر وأشرف حكيمي وليروي ساني إلى 
تشيلسي وإنتر ميالن وبايرن ميونخ على 

الترتيب بمقابل أقل من 60 مليون يورو.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن أولــــويــــة الـــنـــادي 
املقبل  امليركاتو  في  فقط  البيع  هي  امللكي 
لتجميع األموال، وهو ما حدث بالفعل ببيع 
خــافــي سانشيز إلـــى بــلــد الــولــيــد وأشـــرف 
ريال  إدارة  وتستهدف  إنتر.  إلــى  حكيمي 
مــدريــد تجميع 200 مليون يــورو مــن بيع 
الــالعــبــني هـــذا الــصــيــف، ويــأتــي عــلــى رأس 
قائمة الالعبني املطلوب بيعهم ”غاريث بيل 
وخاميس رودريغيز وإبراهيم دياز وداني 
فرصهم  ألن  ديــاز“،  وماريانو  سيبايوس 

محدودة في اللعب تحت قيادة زيدان.
بغياب  مرتبطة  املــاديــة  املــشــكــالت  أن  كما 
الــجــمــاهــيــر عـــن املـــــدرجـــــات، ولــــم يحصل 
الــــنــــادي عــلــى أي أمــــــوال ومــــن املـــتـــوقـــع أن 
يستمر على هذا النحو حتى شهر تشرين 

االول املقبل على أقل تقدير.
ريال مدريد يملك في الوقت الحالي قائمة 
مكونة من 38 العبا، ومع رغبته في جني 
األمـــــــوال فـــاألولـــويـــة ســتــكــون 
ـــلـــبـــيـــع فــــقــــط فــــــي ســــوق  ل

االنتقاالت املقبل.

  08:30

  11:00

09.30

11.00

09.00

  10:00

بايرن ميونيخ  أكد حــارس مرمى وقائد 
مـــانـــويـــل نـــويـــر أنــــه ورفــــاقــــه فـــي الــفــريــق 
املتوج بلقب كأس أملانيا لكرة القدم على 
أثــبــتــوا  لــيــفــركــوزن (2-4)  حــســاب بــايــر 
”فـــي األســابــيــع األخـــيـــرة مـــدى حماسنا 

وتعطشنا“ إلحراز األلقاب.
وأضـــــــــــاف نـــــويـــــر فــــــي تــــصــــريــــح لـــقـــنـــاة 
املحلية  الثنائية  تحقيق  عقب  ”ســكــاي“ 
(الـــــدوري والـــكـــأس) ”مـــا حــقــقــنــاه، شــيء 
للراحة،  فترة قصيرة  اآلن  أمامنا  مميز. 
ثم سنستعد ونحاول بكل تأكيد تحقيق 
الــثــالثــيــة“ فــي إشــــارة إلـــى لــقــب مسابقة 

الــتــي خــطــا خطوة  أبــطــال أوروبـــــا  دوري 
كــبــيــرة لــبــلــوغ ربـــع الــنــهــائــي بــفــوزه على 
صفر   3- االنــكــلــيــزي  تشلسي  مضيفه 

ذهابا.
املــدرب هانزي فليك أول  قــال  من جهته، 
أملـــانـــي يــتــوج بــالــثــنــائــيــة املــحــلــيــة كــالعــب 
ومدرب: ”نغادر امللعب بفخر ملا حققناه. 
األخيرة  األسابيع  فــي  الفريق  أظــهــره  مــا 
مــثــيــر. كـــان ذلـــك رائــعــا بــكــل بــســاطــة. أنــا 
ســعــيــد جـــدا جــــدا. الــفــريــق فــعــال ورائــــع. 

اليوم، هناك فرح فقط“.
البولندي  الدولي  املهاجم  قــال  جانبه  من 
ثنائية  صــاحــب  ليفاندوفسكي  روبـــرت 
الــتــي رفــع بها غلته  النهائية  املــبــاراة  فــي 

من االهــداف في مختلف املسابقات هذا 
املوسم الى 51 هدفا: ”لعبنا بشكل جيد، 
الــدفــاع. أظهرنا  ســواء في الهجوم أو في 
في الشوط الثاني أننا أفضل فريق وأننا 
ــفــوز بــالــكــأس“. وأعــــرب املــهــاجــم  نــريــد ال
توماس مولر عن أسفه لغياب الجماهير، 
وقـــــال: ”إنــــه أمـــر مــحــزن بــعــض الــشــيء. 
عـــنـــدمـــا تــغــيــب الــجــمــاهــيــر عــــن املــــبــــاراة 
ليس  فالشعور  الكأس،  النهائية ملسابقة 
في  لقد نجحنا  تــواجــدهــا.  نفسه خــالل 

التتويج، لكن غيابهم مؤلم قليًال“.
وقــــال املــهــاجــم ســيــرج غـــنـــابـــري: ”نــحــن 
ســـعـــداء جــــدا بــتــحــقــيــقــنــا لــلــثــنــائــيــة. في 
تــحــت  املــــــبــــــاراة  كــــانــــت  األول،  الـــــشـــــوط 

سيطرتنا تماما، وكان بإمكاننا تسجيل 
هدف أو هدفني آخرين. ثم، رد ليفركوزن 
بمرتدات كثيرة، لكن في النهاية فزنا 2-4 

وهذا هو أهم شيء“.
فــــي املـــقـــابـــل، أعــــــرب املــــدافــــع زفـــــن بــنــدر 
مسجل الهدف األول لباير ليفركوزن عن 
وقــال: ”لم ندخل في  للخسارة،  استيائه 
البداية. كنا نفتقر إلى  املباراة في  أجــواء 
النتيجة،  الشجاعة والثقة ثم تأخرنا في 
وأصـــبـــح األمــــر مــعــقــدا جــــدا. ربــمــا رأيــنــا 
األولــى ألغلب  النهائية  املباراة  أنها كانت 
العبينا. ولكن ملواجهة فريق مثل بايرن 
مستعدا  تكون  أن  عليك  يتعني  ميونيخ، 
منذ اللحظة األولى وأن تثق في قدراتك“.

أبدى املدرب اإلسباني جوسيب 
غــــــوارديــــــوال ثــقــتــه بـــــأن فــريــقــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
من  حــرمــانــه  عــقــوبــة  سيتجنب 
املشاركة في مسابقات االتحاد 
األوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (ويـــفـــا) 
ملوسمني، بموجب قرار محكمة 
(”كــــاس“)  الــريــاضــي  التحكيم 

املتوقع صدوره هذا الشهر.
وحـــــــــرم ”ويـــــــفـــــــا“ ســـيـــتـــي مــن 
دوري  مــــســــابــــقــــتــــي  خــــــــــوض 

ــــــــــــــدوري  ال أو  األبــــــــــطــــــــــال 
األوروبـــــــي ”يــــوروبــــا لــيــغ“ 
ملوسمني بذريعة مخالفته 

النظيف.  املالي  اللعب  قواعد 
لكن النادي املتوج بطال إلنكلترا 
فـــــــي املـــــوســـــمـــــني املــــنــــصــــرمــــني 
و2019-2018)   2018-2017)
محكمة  أمـــام  باستئناف  تــقــدم 
الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي مــــديــــنــــة لـــــــوزان 

السويسرية.
وأشـــــــــــارت ”كــــــــــاس“ الـــــــى انـــهـــا 
القضية،  فــي  حكمها  ستصدر 
خالل األسبوع الذي يبدأ االثنني 

املقبل 13 تموز.
وقــــــــــــال غــــــــــــوارديــــــــــــوال: ”نــــحــــن 
مستعدون. لدي ثقة كبيرة بأنه 
ســيــســمــح لـــنـــا بـــاملـــشـــاركـــة فــي 
دوري األبـــطـــال، ألنــنــا نــريــد ان 
خالل  امللعب  أرض  على  نــكــون 

هذين العامني“.
وتــابــع ”فــي 13 تــمــوز سنعرف 
يـــكـــون  فـــــي ان  ــــــقــــــرار، وآمــــــــل  ال
لــصــالــح الــــنــــادي، لــكــل الــعــامــلــني 
فــيــه، الــالعــبــني، الــجــهــاز الــفــنــي... 
ــة االســـتـــمـــرار فـــي الــنــمــو  ملــحــاول

كناٍد في األعوام املقبلة“.
وخسر سيتي لقبه في الدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز هـــذا املــوســم 
لصالح ليفربول. وفي غياب أي 
مفاجآت كبرى، لن ينهي سيتي 
(الــثــانــي حــالــيــا) املــوســم املحلي 
خــــارج املـــراكـــز األربـــعـــة املــؤهــلــة 
الى املسابقة القارية في املوسم 

املقبل.
فــي  يــــــــزال  ال  الـــــنـــــادي  ان  كـــمـــا 
اذ  املوسم،  القارية هذا  املنافسة 
وحقق  النهائي،  ثمن  الـــدور  بلغ 
ـــفـــوز فـــي الــــذهــــاب عــلــى ريـــال  ال

مدريد اإلسباني بنتيجة 1-2.
وبعد تعليق منافسات املسابقة 

منذ آذار املاضي بسبب فيروس 
كــــورونــــا املـــســـتـــجـــد، يــســتــأنــف 
االتحاد األوروبي دوري األبطال 
فـــي آب املــقــبــل. ومـــن املـــقـــرر ان 
املتبقية  اإليــــاب  مــبــاريــات  تــقــام 
لــثــمــن الــنــهــائــي فـــي الــســابــع من 
الشهر املذكور والثامن منه، على 
ان تقام األدوار األخرى (اعتبارا 
بطولة  بنظام  النهائي)،  ربع  من 
مصغرة في العاصمة البرتغالية 

لشبونة.

لــريــال بفضل
دفاعه راموس
 الجزاء الى 22

النادي امللكي.
وأكـــــدت الــصــحــيــفــة أن ريـــال 

ي يي

بقية  مدريد مثله مثل حال 

األمـــــــوال فـــاألولـــويـــة ســتــكــون
ـــلـــبـــيـــع فــــقــــط فــــــي ســــوق ل

االنتقاالت املقبل.

أعــلــن نــــادي الــســد الــقــطــري امــس 
األحـــد تــجــديــد عــقــد مــدربــه النجم 
اإلســــــبــــــانــــــي الـــــســـــابـــــق تـــشـــافـــي 
هــرنــانــديــز عـــامـــا إضـــافـــيـــا، حتى 

نهاية موسم 2021-2020.
ـــيـــان لــلــســد عــــن تــشــافــي  ونـــقـــل ب
الــعــقــد مع  قــولــه: ”ســعــيــد بتجديد 
للعام  الـــذي ســـوف يستمر  الــســد 
الثاني على التوالي 2021-2020“، 
فــــي خــــطــــوة تـــخـــفـــف الـــــى حــــد مــا 
مـــن الــحــديــث عـــن احــتــمــال عــودتــه 
السابق برشلونة  ناديه  الى  قريبا 

اإلســـبـــانـــي، لــتــولــي تــدريــبــه خلفا 
لكيكي سيتيني.

الــى ان تشافي  وأشــار بيان السد 
(40 عاما) سينصرف في الفترة 
املــقــبــلــة الـــى الــتــركــيــز عــلــى ملفات 
عدة منها تجديد عقد نجم الفريق 
أفضل العب في آسيا أكرم عفيف، 
بــــاالضــــافــــة لــلــتــعــاقــد مــــع العــبــني 
محترفني بدًال من االسباني غابي 

واملكسيكي ماركو فابيان.
وأضاف تشافي ”سعيد باكتمال 
عقد الالعبني بعد انضمام العبي 
لخوض  استعدادًا  األول،  املنتخب 
الــفــتــرة املــقــبــلــة الســتــكــمــال بطولة 
الفريق  الـــدوري“، مؤكدا ان هــدف 

ســــيــــكــــون ”املــــنــــافــــســــة عــــلــــى كــل 
البطوالت“.

وحـــقـــق الـــســـد فــــي عـــهـــد تــشــافــي 
لــقــبــي الــــــدوري املــحــلــي ومــســابــقــة 

كأس قطر.
لـــتـــشـــافـــي ان أكـــــد مـــــرارا  وســـبـــق 
ان تـــدريـــب بــرشــلــونــة هـــو ”حــلــم“ 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، وهــــو أمـــضـــى فيه 
ــعــظــمــى مــــن مــســيــرتــه  الــغــالــبــيــة ال
مع  ينهيها العبا  ان  قبل  الكروية، 
بــدءا  الفنية  إدارتـــه  ويتولى  الــســد، 

من صيف العام 2019.
وانضم تشافي الى السد في العام 
مع  مــظــفــرة  مــســيــرة  بــعــد   2015

برشلونة أحرز خاللها 34 لقبا.

هر
ـيـــتـــي مــن 
دوري  ييـييييـيـيــييــي  ــ

وري
ي

ــيــغ“
لفته 

نظيف.
ال إلنكلترا
ـــــــصــــرمــــــنينيـني

 (2019-20
محكمة  م 
نــــة لـــــــوزان 

الـــــــى انـــهـــا 
القضية،  ي 
بدأ االثنني 

ي

ال: ”نــــحــــن 
كبيرة بأنه 
ـــاركـــة فــي 
 نــريــد ان 
ي

خالل  عب 

ز سنعرف 
يـــكـــون  ان 
ـنيـنيـلــني ـلـل الــعــامـ

ز الــفــنــي... 
فـــي الــنــمــو 

ة“.
ي

ي الدوري 
ذا املــوســم 
 غياب أي 
هي سيتي 
ي

ســم املحلي
ي ي

ـــة املــؤهــلــة 
يي

في املوسم 

فــي يــــــــزال 
اذ  ملوسم، 
وحقق  ي، 
عــلــى ريـــال 

جة 1-2.
املسابقة ت

بو
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أظهرت دراسة نشرتها مجلة «سيل» 
فـــيـــروس  مــــن  الـــحـــالـــيـــة  الــنــســخــة  أنَّ 
كـــورونـــا املــســتــجــد املــنــتــشــرة راهــنــا 
تــصــيــب أكــثــر الــخــاليــا مــن تــلــك التي 
كانت منتشرة في البداية في الصني 
لــلــعــدوى بني  أكــثــر تسببًا  مــا جعلها 
البشر مع أنَّ ذلك ال يــزال يحتاج إلى 

إثبات.

تتناسخ بشكل أكبر
معهد  مدير  فاوتشي  انطوني  وقــال 
األمراض املعدية في الواليات املتحدة 
اآلن  نــعــرف حتى  ملجلة «جــامــا»، «ال 
مـــا إذا كــــان الــشــخــص يــتــحــمــل هــذه 
النسخة بشكل أفضل أم ال. لكن يبدو 
أنَّ الفيروس يتناسخ بشكل أكبر وقد 
تكون عدواه أقوى إال أننا ال نزال في 
طور تأكيد ذلك. وثمة علماء كبار في 
جينيات الفيروس يعملون على ذلك».
الصني ووصولها  من  بعد خروجها 
إلـــــــى أوروبــــــــــــــا، أصــــبــــحــــت الـــنـــســـخـــة 

الــذي يتحول مثل  للفيروس  الجديدة 
الــفــيــروســات األخــــرى، مسيطرة  كــل 
وانتقلت هذه النسخة األوروبية الحقا 
إلى الواليات املتحدة. وتشمل النسخة 
«دي614جــــي»  الــتــي سميت  املتحولة 
حـــرفـــًا واحــــــدًا مـــن الــحــمــض الـــنـــووي 
بالرأس  يتحكم  مكان  فــي  للفيروس 

الذي يلج فيه إلى الخاليا البشرية.
ويتقفى باحثون عبر العالم التحوالت 
مجني  ويفككون  للفيروس  الجينية 
تلك التي يجدونها ويتشاركونها في 
قاعدة بيانات دولية باتت تضم أكثر 

من 30 ألف مجني حتى اآلن.

أكثر قابلية لالنتقال
وأجرى الدراسة الجديدة باحثون من 
واملختبر  وديـــوك  شيفيلد  جامعتي 
الوطني في لوس أالموس. وتبني لهم 
أن «دي614جي» بات مهيمنا وعّبروا 
عــــن قــلــقــهــم مــــن أن الـــتـــحـــول يــجــعــل 
الفيروس «أكثر قابلية لالنتقال». وقد 
عرضوا نتائج أعمالهم عبر اإلنترنت 
عــــلــــى مـــــوقـــــع مـــخـــصـــص لـــألبـــحـــاث 
والــــــدراســــــات الــعــلــمــيــة قـــبـــل نــشــرهــا 

رسميا.
إال أن هذه النتيجة تعرضت لالنتقاد 
بحد  التحول  أن  يثبت  لم  الفريق  ألن 
ذاته هو سبب هيمنة هذه النسخة من 
عوامل  من  استفاد  وربما  الفيروس 
أخرى أو أتى صدفة. فأجرى العلماء 
هؤالء أعماال وتجارب إضافية بطلب 
خصوصا من ناشري مجلة «سيل».

تحول
ــعــلــمــاء بـــدايـــة بـــيـــانـــات 999  وحـــلـــل ال
مريضا بريطانيا أدخلوا املستشفى 
لدى  بكوفيد19- ووجــدوا  إلصابتهم 
الــذيــن أصــيــبــوا بــالــفــيــروس املــتــحــول 
الفيروسية  الجزئيات  أكبر من  عــددا 
ذلــك على خطورة  يــؤثــر  أن  مــن دون 

إصابتهم ما شكل نبأ مشجعا.
مــن جهة أخـــرى أظــهــرت تــجــارب في 
ــنــســخــة املـــتـــحـــولـــة مــن  املــخــتــبــر أن ال
الخاليا  الفيروس قــادرة على إصابة 

البشرية أكثر بثالث إلى ست مرات.
وقالت إريكا أوملان سافاير التي أجرت 
ــتــجــارب فـــي «ال جــويــا  إحــــدى هـــذه ال
إيــمــيــونــولــودجــي»،  فـــور  إينستيتوت 

«يــــبــــدو مـــرجـــحـــا أنـــــه فــــيــــروس أكــثــر 
قدرة».

لــــكــــن كــــــل ذلـــــــك يـــبـــقـــى «فـــــــي خـــانـــة 
األنبوب  التجربة في  ان  إذ  الترجيح» 
ال يمكن أن تحاكي الدينامية الفعلية 

لجائحة ما.
لــكــن يــمــكــن الــقــول بــالــحــد األدنــــى إن 
فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد املنتشر 
هــذا ال يعني  لكن  أكثر»  حاليا «معٍد 

أن عدواه تنتقل أكثر بني البشر.
يال  جامعة  من  غروبو  نايثن  وكتب 
أن هذه  فــي مقال منفصل  وزمـــالؤه 
«الــنــســخــة بــاتــت هــي الــجــائــحــة اآلن». 
الـــجـــديـــدة «ال  الــنــســخــة  وأضــــــاف أن 
يــنــبــغــي أن تــغــيــر بـــشـــيء إجـــــــراءات 
اإلصــــابــــات  تـــفـــاقـــم  أن  أو  الـــحـــمـــايـــة 

الفردية».
وأضــــــــاف «إنــــنــــا نـــشـــهـــد عـــلـــى عــمــل 
علمي بالوقت الحقيقي هذا اكتشاف 
مــثــيــر لــإلهــتــمــام وقــــد يـــطـــال مــاليــني 
األشخاص لكن ال نزال نجهل تأثيره 
الفيروس قبل  النهائي. لقد اكتشفنا 
ستة أشهر وسنستمر بتعلم الكثير 

بشأنه في األشهر الستة املقبلة».

تــمــكــنــت بــكــني مـــن احــــتــــواء تفش 
املستجد  كــورونــا  لفيروس  جديد 
التنقل عن  الــقــيــود على  وســتــرفــع 
مــعــظــم الــســكــان مــنــتــصــف الــلــيــل، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت ســلــطــات املــديــنــة 
الجمعة، بعد أسابيع على تسجيل 
إصــــابــــات جــــديــــدة فــــي الــعــاصــمــة 
الــصــيــنــيــة. وقـــــال املــتــحــدث بــاســم 
للبلدية  الــتــابــع  الــعــام  األمـــن  مكتب 
إن جميع  مــؤتــمــر صــحــافــي  فـــي 
ـــنـــاس املــقــيــمــني فـــي مــنــاطــق من  ال
املدينة تعتبر «منخفضة املخاطر» 
يــمــكــنــهــم مـــغـــادرة بــكــني مـــن دون 
إثـــــبـــــات نـــتـــيـــجـــة ســـلـــبـــيـــة لــفــحــص 

الفيروس، اعتبارا من السبت.
وأكــــد املــتــحــدث بـــان شــوهــونــغ أن 
حــمــلــة الــــرصــــد والـــتـــتـــبـــع الــكــبــيــرة 
«قــطــعــت قــنــوات انــتــقــال الــفــيــروس 
بــشــكــل فـــاعـــل» مـــع تــســجــيــل أقــل 
من ثالث حاالت إصابة يوميا في 

األيام األخيرة.
وأكــــــــد «خــــفــــض عـــــوامـــــل الـــخـــطـــر 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة» مــضــيــفــا أنـــــه لــم 
تـــرد مـــؤشـــرات عــلــى تــفــش أوســـع 
للفيروس في التجمعات السكانية، 
الحاالت  معظم  اكتشاف  تــم  فيما 
من خالل مراقبة مجموعات عالية 

املخاطر.
وجـــــــاء اإلعـــــــــالن بـــعـــد رفــــــع بــكــني 
إجـــــــراءات إغــــالق مــحــلــيــة فــرضــت 
في أعقاب اكتشاف حاالت إصابة 
جديدة مرتبطة بسوق لبيع الجملة 
في حــزيــران، ما اثــار مخاوف من 

موجة ثانية للفيروس.
ألكثر  فحوصا  العاصمة  وأجــرت 
مـــن 10 مـــاليـــني شــخــص بـــني 11 
حزيران/يونيو و3 تموز، أي نصف 
سكان املدينة تقريبا، وفق ما أعلن 
تشانغ  بكني  مدينة  فــي  املــســؤول 
كــــيــــانــــغ. لـــكـــن فــــحــــوص الــحــمــض 
النووي لم تكن موثوقة دائما، فقد 
سجلت في األسابيع املاضية عدة 
حــــاالت مــؤكــدة جــــاءت فحوصها 

إيجابية قبل  أن كانت  سلبية بعد 
أيـــــــام. والـــخـــمـــيـــس املــــاضــــي نــقــلــت 
امـــــرأة إلـــى املــســتــشــفــى مـــن مــركــز 
تـــســـوق فــــي حــــي شــيــجــيــنــغــشــان 
ببكني، ووضع 204 أشخاص من 
املخالطني في الحجر الصحي بعد 
الــرابــع  الــفــحــص  نتيجة  جــــاءت  أن 
إيجابيا،  أسابيع  ثالثة  في  للمرأة 
رغـــــــم إجـــــرائـــــهـــــا فـــحـــصـــا جـــــاءت 
السابق،  اليوم  في  سلبية  نتيجته 
حــســبــمــا ذكــــر مـــســـؤولـــو املــديــنــة. 
وتمكنت الصني من السيطرة على 
الفيروس القاتل بشكل كبير قبل 
ـــبـــؤرة الـــجـــديـــدة فـــي بكني  رصــــد ال
الــشــهــر املـــاضـــي. ومـــــذاك فــرضــت 
الحكومة إجراءات إغالقات مشددة 
في  تقريبا  شخص  مليون  طــالــت 
محافظة هوباي املجاورة الحتواء 
بــؤرة جديدة هناك، وطبقت نفس 
التي فرضت في  الحازمة  التدابير 
ووهــان  مدينة  فــي  الجائحة  ذروة 
مركز الــوبــاء، في وقــت سابق هذا 

العام.

مشتركا  أن مشروعا  األميركية  و»فــايــزر»  األملانية  «بيونتيك»  أعلنت شركتا 
ق نتائج أولية إيجابية.

ّ
لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا املستجد حق

استجابات  «بـــي.ان.تـــي162.بـــي1»  اســم  يحمل  الـــذي  التجريبي  الــلــقــاح  وينتج 
األمــصــال املسحوبة من  فــي  املــوجــودة  األقـــل بنفس املستويات  مــضــادة على 
دم املرضى املتعافني من الفيروس، إنما بجرعات أقل، وفق الرئيس التنفيذي 

لشركة بيونتيك أوغور شاهني.
إثبات  إلــى  تــهــدف   1/2 مسماة  تجريبية  فــتــرة  بعد  األولــيــة  البيانات  وسّجلت 
للتصدي  الجسم  تّجهز  املناعة  لجهاز  استجابة  ويفّعل  ســام  غير  اللقاح  أن 

للفيروس.
وشــــارك 45 شــخــصــا تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــني 18 و55 عــامــا فــي االخــتــبــارات 

التجريبية، تلقوا بغالبيتهم جرعتني بفارق 21 يوما.
وقال عالم بارز يشارك في تطوير لقاح بجامعة أوكسفورد إن الفريق رصد 
النوع الصحيح من االستجابة املناعية في التجارب لكنه لم يورد إطارا زمنيا 

ملتى سيكون اللقاح جاهزا لالستخدام.
وجاء في دارسة منشورة حول هذه االختبارات التجريبية أن عددا كبيرا نسبيا 
من املشاركني أصيبوا بارتفاع في الحرارة، لكن هذا األمر ال يعد مفاجئا وال 

يشكل حجر عثرة.
إنتاج  يفّعل  الــريــبــي  الــنــووي  الحمض  لجهاز  جيني  رمــز  على  الــلــقــاح  ويعمل 

الخاليا ألجسام مضادة خاصة بالتصدي لفيروس كورونا.
اختبارات  بــدأت   19 - لكوفيد  لقاحات  ما مجموعه 23 مشروعا على  وهناك 
اكلينيكية على البشر، وفق جامعة لندن للنظافة الشخصية والطب االستوائي. 
وانتقل العديد من تلك اللقاحات التجريبية للمرحلة الثانية أو الثالثة ما يعني أنه 

تم حقنها في آالف بل حتى عشرات آالف املتطوعني.
موديرنا  لشركة  لقاح  متقدمة  تطوير  مــراحــل  فــي  باتت  التي  اللقاحات  وبــني 
األميركية للتكنولوجيا الحيوية ولقاح لجامعة أكسفورد بالتعاون مع مؤسسة 
أسترازينيكا البريطانية السويدية، وكذلك العديد من املشاريع الصينية. وبني 
األخيرة لقاح تطوره شركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية حصل على املوافقة 

لبدء استخدامه في صفوف الجيش الصيني.

ــــــدول  ـــعـــاملـــيـــة ال ـــصـــحـــة ال ــــت مـــنـــظـــمـــة ال
ّ
حــــث

املتضررة من أزمــة وبــاء كوفيد - 19 على 
املعركة» على  و»االنخراط في  «االستفاقة» 

تفشيه ألن «األرقام ال تكذب».
وقـــال املــســؤول عــن الــطــوارئ الصحية في 
املنظمة مايكل ريان خالل مؤتمر صحافي 
إن «الــوفــت حــان فعال ألن تنظر الــدول إلى 
األرقام. أرجوكم، ال تتجاهلوا ما تقوله لكم 

األرقام».
وعند سؤاله عن الوضع في املكسيك، أجاب 
املسؤول أن رسالته موجهة إلى «عدة دول».
االستفاقة.  الناس  «على  أن  ريــان  وأضــاف 
األرقام ال تكذب والوضع امليداني ال يكذب»، 
مشيرا إلى أن «األوان ال يفوت أبدا، في ظل 

وباء، للمسك بزمام األمور».
وتابع «تدرك منظمة الصحة العاملية تماما 
وجود أسباب وجيهة لدى الدول التي تريد 

إعادة اقتصاداتها للمسار الصحيح».
املشكل  تجاهل  يمكن  ال  «لــكــن  واســتــدرك 
أيضا، إذ إنه لن يختفي بطريقة سحرية». 

وشدد أنه «علينا االنخراط في املعركة اآلن. 
علينا إيقاف هذا الفيروس اآلن».

واعــتــبــر ريــــان أن «الــــــدول تـــواجـــه خــيــارات 
لكن «يتعني عليها كسر سالسل  صعبة» 
الــعــدوى»، ويشمل ذلــك إقــرار تدابير حجر 

«إن لم توجد بدائل».
 19  - كــــــــوفــــــــيــــــــد  وبـــــــــــــــــــاء  ويـــــــــــــواصـــــــــــــل 
 الـــــــــتـــــــــبـــــــــاطـــــــــؤ فـــــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــا، لـــــكـــــنـــــه 

ينتشر بسرعة في القارة األميركية.
فــي  ــــفــــيــــروس  ال ظــــهــــور  مـــنـــذ  مــــــرة  وألول 
أميركا  تــجــاوزت  األول،  كــانــون  فــي  الصني 
الالتينية الجمعة أوروبا في عدد اإلصابات 
تــزال  ال  لكن  حــالــة،  مليون   2,7 بتسجيلها 
العالم  فــي  تــضــررا  األكــثــر  املنطقة  أوروبــــا 
ألـــــف وفـــــــاة قــبــل  بــتــســجــيــلــهــا نـــحـــو 200 
الواليات املتحدة وكندا (137,421) وأميركا 

الالتينية (121,662).

 

سمحت املفوضية األوروبية باستخدام 
عقار رمديسيفير املضاد للفيروسات 
ملــعــالــجــة املــصــابــني بــفــيــروس كــورونــا 

املستجّد.
األوروبـــــيـــــة للصحة  املـــفـــوضـــة  ـــت  وقـــال
«ُيعتبر  بيان  في  كيرياكيديس  ستيال 
ملــعــالــجــة  دواء  ألول  الــــيــــوم  تـــرخـــيـــص 
كوفيد - 19 خطوة مهمة إلى األمام في 
املــعــركــة ضــد هــذا الــفــيــروس». أضافت 
«نــحــن نــمــنــح هـــذا الــتــرخــيــص بــعــد أقــل 
ُيظهر  مــا  الطلب،  تقديم  مــن  مــن شهر 
بـــوضـــوح تــصــمــيــم االتـــحـــاد األوروبـــــي 
على االستجابة سريعًا كلما أصبحت 
وأظهرت  متوفرة».  الجديدة  العالجات 
دراســـتـــان أمــيــركــيــتــان كــبــيــرتــان على 
األقــل أن عقار رمديسيفير قــادر على 
فـــي املستشفى  املـــكـــوث  تــقــلــيــص مـــدة 
األول  وفـــي   .19  - بــكــوفــيــد  للمصابني 
من أيار، سمحت واشنطن باالستخدام 
الـــطـــارئ لـــلـــدواء الــــذي كـــان فــي األصــل 
ُيــســتــخــدم ملــعــالــجــة املــصــابــني بــإيــبــوال، 
وحـــذت حــذوهــا عــدة دول آســيــويــة من 
الجنوبية. ويأتي  اليابان وكوريا  بينها 
الــضــوء األخــضــر بعدما أوصــت وكالة 
بـ»تسويق  بالسماح  األوروبــيــة  األدويـــة 
مــــشــــروط» لــلــعــقــار األســــبــــوع املــاضــي 
أعمارهم  تفوق  الذين  املرضى  ملعالجة 
الـ12 عامًا ويعانون من التهابات رئوية 
باألكسيجني.  إنعاش  إلــى  ويحتاجون 
وقالت الوكالة إن تقييمها يستند بشكل 
جريت 

ُ
أ دراســة  أساسي على معطيات 

بـــدعـــم مـــن املــعــهــد الـــوطـــنـــي األمــيــركــي 
للحساسية واألمراض املعدية. وأظهرت 
الـــدراســـة الــتــي ُنــشــرت فــي مجلة «نيو 
انغلند جورنال أوف مديسني» في أيار، 
أن رمديسيفير سّرع تعافي املصابني 
ــص 

ّ
مـــقـــارنـــة بــــأدويــــة أخـــــــرى. وقـــــد قــل

فـــي املستشفى  املـــكـــوث  فــتــرة  ــعــقــار  ال
للمصابني من 15 يومًا إلى 11 يومًا في 
املتوسط. وكانت الوكالة التي تتخذ من 
امستردام مقرًا قالت في بيان سابق إن 
«رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد 
بالسماح باستعماله في  - 19 يوصى 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي»، وأشـــــارت إلـــى أن 

هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة 
املــفــوضــيــة األوروبـــــيـــــة. وأوضـــحـــت أّن 
املفوضية تتطلع إلى اتخاذ قرار للسماح 
لرمديسيفير».  املـــشـــروط  بــالــتــســويــق 
املصابني  أّن  للوكالة  دراســـة  وأظــهــرت 
بكوفيد19- الذين يتلقون رمديسيفير 
يتعافون، في املتوسط، قبل نحو أربعة 
أيـــــام مـــن بــقــيــة املـــصـــابـــني. ويـــعـــّد هــذا 
غلياد  أنتجه مختبر  كــان  الــذي  العقار 
ايبوال  النزفية  الحمى  لعالج  األميركي 
باألساس، أول عالج يثبت فاعلية، ولو 
متواضعة، لدى املصابني بكوفيد - 19 
وفقًا الختبارات سريرية واسعة. وأتيح 
ـــى هـــذا الــعــقــار فـــي الـــواليـــات  الــلــجــوء إل
املتحدة للحاالت الطارئة، ثم في اليابان. 
العالجات وعشرات  من  العديد  وهناك 
تطوير  مــراحــل  فــي  املحتملة  اللقاحات 
للسيطرة  العالم  أنحاء  مختلفة بجميع 
على تفشي فيروس كورونا. ويتفاوت 
ــلــقــحــات  الــتــقــيــيــم الــعــلــمــي لــــألدويــــة وال
الصحة  منظمة  طــاولــة  على  املــطــروحــة 
ـــيـــة  الـــعـــاملـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات صــحــيــة ودول

عريقة.
وقــــالــــت مـــؤســـســـات إن عــمــلــيــة شــــراء 
املنتمي  ديكساميثازون  لعقار  مبدئية 
ـــســـتـــيـــرويـــدات، والـــــــذي أثــبــت  لــعــائــلــة ال
من  يعانون  عــالج مرضى  فــي  فاعلية 
أعــــــراض شـــديـــدة ملــــرض كـــوفـــيـــد- 19، 
 ستوفر العقار ملا يصل إلى 4.5 مليون 
شخص في دول منخفضة ومتوسطة 

الدخل.
وذكـــر بــيــان مــشــتــرك أن منظمة األمــم 
تتفاوض  (يونيسف)  للطفولة  املتحدة 
عـــلـــى عــمــلــيــة شــــــراء مــســبــق بــمــوجــب 
(يــونــيــت-ايــد)  تــقــوده مؤسستا  اتــفــاق 
و(ويــلــكــوم) الخيريتان فــي إطــار خطة 
وتيرة  لتسريع  العاملية  الصحة  منظمة 
وصول العالجات ملرضى حول العالم.

بأعمال  الــقــائــم  ديــنــوتــون  فيليب  وقـــال 
املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــؤســـســـة يــونــيــت-

ـــشـــراء املــســبــق  ايــــد «نــســعــى بــعــمــلــيــة ال
تــلــك إلــــى ضــمــان عـــدالـــة حــصــول دول 
 منخفضة ومتوسطة الدخل على عالج 
لــكــوفــيــد- 19 بــعــقــار ديــكــســامــيــثــازون 
الذي يمكنه إنقاذ أرواح وتجنب النقص 
من  املرتفعة  الطلب  معدالت  عن  الناتج 

مناطق أخرى من العالم».
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 مؤكــــــــدًا "مــــــــن أبرز نشــــــــاطاتي 
االســــــــتعانة  الحظــــــــر  خــــــــالل 
بالوســــــــائل الحديثة لشرح املواد 
بصورة علمية متطورة تســــــــهم 
في طرح املادة بشــــــــكل مبســــــــط 
وغير معقد عبر مواقع التواصل 

االجتماعي".
علــــــــى  "حرصــــــــت  ويواصــــــــل 
نفسيا  الطالب  االهتمام بصحة 
وعضويا، وتوزيع فرش االسنان 
بينهم دوريا مع نهاية كل شهر 
وتنظيــــــــم جــــــــدول الداء فريضــــــــة 
الصــــــــالة وعمــــــــل كروبــــــــات على 
الفايبــــــــر والواتســــــــاب، ملناقشــــــــة 

املتعلقــــــــة  املشــــــــكالت  جميــــــــع 
وايجاد  الشــــــــخصية  بحياتهــــــــم 
الحلول املناســــــــبة لهــــــــا" الفتا الى 
ان: "من ضمن النشــــــــاطات القيام 
بحمــــــــالت انســــــــانية مــــــــع الطلبة 
لغــــــــرس روح التطوع ومســــــــاعدة 
االخرين فيما بينهم، مثل حملة 
العامة وتوزيــــــــع وجبات  املــــــــرور 
املنتشرة  االمنية  لالجهزة  طعام 
في عموم مناطــــــــق بغداد وكذلك 
توزيع ســــــــالت غذائية بني االسر 
املتعففة، وحقائب مدرســــــــية بني 
الطلبة فــــــــي مناطق اطراف بغداد 

عند بداية كل عام دراسي".

وأفــــــــاد حافــــــــظ: "ان الهــــــــدف من 
عملي هو اعطاء صورة مشرقة 
عــــــــن التربية والتعليــــــــم في بلدنا 
الحبيب؛ الن طلبتنا يســــــــتحقون 
أن نبــــــــذل كل مــــــــا باســــــــتطاعتنا 
فعله ونســــــــتمر برفع معنوياتهم 
في هــــــــذه الظروف الصعبة النهم 

جيل املستقبل". 
اختيــــــــر حافظ افضل مدرس في 
العراق لثالثة اعــــــــوام متتالية من 
وزارة التربية، يحمل التسلســــــــل 
47 بــــــــني افضــــــــل 100 معلم في 
   Global العالم من قبــــــــل منظمة
Teacher Prizeالبريطانيــــــــة، 

يعمــــــــل محاضــــــــرا متطوعــــــــا في 
متوسطة املنصور للبنني، حائز 
على جوائز ودروع وشهادات من 
التعليمية  واللجنة  التربية  وزيرة 
في محافظة بغداد وتربية الكرخ 
االولى واالشراف االختصاصي 

في وزارة التربية.

{ }

يتذكــــــــر العراقيون بتنــــــــدر رخص ســــــــعر محصول الباذنجــــــــان أيام 
الحصــــــــار االقتصادي إلى درجة اعتباره صديقًا للعائلة وأنَّ رخصه 
وتوفره لألســــــــر الفقيرة بمثابة (موقف ال ينســــــــى)، ففي وقت عبس 
الزمان بوجوه العراقيني كشف لهم الباذنجان كم أنَّ قلبه أبيض وكم 
هــــــــي األلوان واملظاهــــــــر خداعة والصديق عند الضيــــــــق، واليوم يتكرر 
املوقف نفســــــــه مع محصــــــــول الطماطة في زمن فيــــــــروس كورونا مع 
فارق أنه محصول رقيق ومتصالح مع نفسه وال يخفي ظاهره باطنه 
ويتعايش ســــــــلميًا (ويرهم) مع الكل بشكل يفوق نزعتنا اإلقصائية 
الشــــــــهيرة.. أسواقنا اليوم يطغى عليها اللون األحمر ويتسابق الباعة 
علــــــــى عرض عدة كيلوغرامــــــــات بألف دينار فقط أو بمــــــــا يعادل ربع 
دينــــــــار أو أقــــــــل من ذلك للكيلــــــــو الواحد، وهو انخفاض يشــــــــبه انهيار 
أســــــــعار النفط العاملية، وهنا أعرب عن تضامني  الشــــــــديد مع الزميل 
زيــــــــد الحلي الذي صدمه عرض الباعة (لعشــــــــرين كيلو طماطة بألفي 
دينار في علوة الرشــــــــيد) أي بمئة دينار للكيلو غرام الواحد، ومع ذلك 
لــــــــم يذكــــــــر في مقاله انه اشــــــــترى أما من هول الصدمــــــــة أو ربما توقع 

توزيعها مجانًا في اليوم التالي!.
املشــــــــكلة أنَّ محصــــــــول الطماطــــــــة ال يقبل الخزن وســــــــرعان ما تذبل 
خــــــــدود (الطماطيــــــــة) ولذلــــــــك كانــــــــت األســــــــر العراقيــــــــة تلجــــــــأ لعصر 
الطماطة ونشــــــــرها تحت أشعة الشــــــــمس فوق سطوح املنازل، وكانت 
ة) املســــــــتوردة من الصني هي مصنع بيتي بســــــــيط في أيام  (الصينيَّ
رخص املحصول ويغنيها عن شراء 
املعجون أو (عصيــــــــر البندورة)، ومع 
ذلك تم تصنيــــــــع الصينية محليًا من 
دون تبديــــــــل الســــــــمها احترامًا لحق 
ة  امللكية او اعتزازًا بعالقاتنا التاريخيَّ
مع الصني الشــــــــعبية التي تصدر لنا 
والدشداشة  العربي  العقال   

ً
مشكورة

وما تحتها.
إنَّ لنعمــــــــة توفر ورخــــــــص محصول 
الطماطــــــــة وجهــــــــًا آخــــــــر وانعكاســــــــًا 
مقلقًا علــــــــى مســــــــتقبل زراعتها في 
العراق حيــــــــث تــــــــكاد أْن تذهب أموال 
املزارعني وجهودهــــــــم هباًء ويفقدون 
الجدوى االقتصاديــــــــة من زراعة هذا 
الــــــــذي يمتد كخــــــــط أحمر  املحصول 
ــــــــة ويباع  على طــــــــول الطرق الخارجيَّ
بأبخس األثمان من دون أْن تستثمره 
 عن أنَّ 

ً
ة، فضال الصناعــــــــات التحويليَّ

أســــــــواقنا العامــــــــرة تغــــــــص بمعجون 
الطماطة املستورد من دول الجوار التي تقصفنا بالطائرات واملعجون 
وال تحرص على حســــــــن الجوار وال نقابلها باملثــــــــل وفق مبدأ تبادل 
املصالح املتوازن وال نســــــــتخدم التجارة كورقة ضغط رابحة ســــــــلعة 

بسلعة ومحصول بمحصول (وقوطية بقوطية).
وفــــــــي بالد الهالل الخصيب التي عرفت بزراعتها منذ آالف الســــــــنني 
ة العظيمــــــــة وتطويرها ألنها تحقق  ال بديل عن تنميــــــــة الثروة الزراعيَّ
لنا أمنــــــــًا غذائيًا ومصدر رزق وفرص عمل ومــــــــوردًا إضافيًا للدخل 
 وحولنا إلى دولة حزينة 

ً
الوطنــــــــي إلى جانب النفط الذي أذلنا طويــــــــال

وبال خزينة.
ة منذ  ال نعيــــــــب زماننــــــــا فالعيــــــــب فينا وفــــــــي سياســــــــاتنا االقتصاديَّ
زمن الباذنجان األســــــــود، وال نلوم تركيا علــــــــى معجونها وال الصني 
على صينيتها وال الســــــــعودية على ألبانهــــــــا وأجبانها وال إيران على 
ســــــــجادها وغازها وال نلوم أي جار على ما صّدر لنا من سلع ومواد 
غذائية بحكــــــــم املصالح املتبادلة وديمومة الحيــــــــاة والقرب الجغرافي، 
ونلومهــــــــم فقــــــــط على مــــــــا جار وجــــــــرى ويجري خارج إطار حســــــــن 
الجــــــــوار، وعلــــــــى العالم أْن  يعترف ويمنحنا شــــــــهادة أكثر دولة تخدم 
الــــــــدول املجاورة والشــــــــقيقة والصديقة وترعى مصالحهم وتشــــــــجع 
محاصيلهــــــــم الزراعية وصناعاتهم الوطنية مع خدمة الترويج لها في 

فضائياتنا الوطنية، والجار قبل الدار وغالي والطلب رخيص.

حصد الفيلم الروائي القصير "الساعة 
االخيــــــــرة" للمخــــــــرج محمــــــــد صبــــــــاح، 
جائزتــــــــي افضــــــــل اخــــــــراج وتمثيل في 
ختــــــــام فعاليــــــــات مهرجــــــــان الســــــــينما 
بدورتــــــــه الـ17 لعــــــــام 2020 الذي نظمته 

رابطة السينما والتلفزيون في البصرة 
بإشراف دائرة السينما واملسرح.

تــــــــدور قصــــــــة الفيلــــــــم الذي تبلــــــــغ مدة 
عرضــــــــه 12 دقيقــــــــة حول رجــــــــل ثري 
يفنت باملال وحب الشــــــــهوات في حياته، 
أن  والديــــــــه ويهجرهمــــــــا دون  فيتــــــــرك 
يسأل عنهما، ويطرد زوجته املخلصة 
له مــــــــن البيــــــــت اشــــــــباعا لنرجســــــــيته، 
واكله اموال الناس ، يســــــــعى الرجل في 
ســــــــاعته االخيرة الى أن يســــــــتغفر من 
بعض ذنوبه ولكن املوت كان اسرع من 

االصالح.
قصــــــــة الفيلــــــــم للدكتور عبد الباســــــــط 
الحفار وتمثيل ،حميد الرماحي ، بتول 
كاظم ، طالب الربيعي ، نريمان القيسي 

، وعلي محمد علوش.
يذكر ان املخرج محمد صالح حاصل 
علــــــــى العديد من الجوائــــــــز عن االعمال 
التي اخرجها منها جائزة افضل فيلم 
وثائقي ( نصب الحرية ) من مهرجان 
اوســــــــكار ايجبت – القاهــــــــرة ، وجائزة 
افضــــــــل فيلم عن النحات ( محمد غني 
حكمت ) من مهرجان الفيلم الوثائقي 

االول - شبكة االعالم العراقي.

ر الفنان التشكيلي من ميسان صباح 
َّ
سخ

شــــــــغيت أغلب لوحاته ضمن حملة الوعي 
للوقاية من فيروس كورونا.

وقــــــــال شــــــــغيت إن"كل أعمالــــــــي األخيــــــــرة 
تســــــــلط الضوء على جهود املالكات الطبية 
والصحية ،التي تعمــــــــل بصمت ، واملرابطة 
علــــــــى الخطوط األولــــــــى في مواجهــــــــة وباء 
كورونــــــــا"، الفتــــــــًا إلى أن"مواضيــــــــع لوحاته 

تثمن الدور الشجاع للمالكات الطبية ،وهي 
تواصل العمل الليل بالنهار ،ليبقى املجتمع 

محصنًا من هذا الفيروس".
وأضاف ان"هذه األعمال تمثل كلمة شــــــــكر 
بســــــــيطة للفرق الطبية ،التي عــــــــززت الثقة 
فــــــــي كل العراق ، فهم جميعــــــــًا بقلب واحد، 
يعملون على مدار الســــــــاعة ،وقد كســــــــبوا 
 
ً
بجهودهــــــــم املباركة الرهــــــــان ،وكانوا أهال

للتحــــــــدي، كما هو حال أبناء الوطن في كل 
محفل وميدان" .

ابتكر منظمو "معرض انغماســــــــي" ألعمال الفنان فان 
كوخ في تورونتو فكرة للتوفيق بني النشــــــــاطات الفنية 
وجائحــــــــة كورونا، تتمثــــــــل في حصر حضــــــــور زوار 
املعرض بالســــــــيارات، على طريقة الـ"درايف إن" املتبعة 
عتمد للمرة األولى عامليًا في 

ُ
في السينما، وهي فكرة ت

مجال املعارض التشكيلية.
تح هذا املعــــــــرض في مطلع أيار 

َ
وكان يفتــــــــرض أن ُيفت

الفائت فــــــــي املدينة الكنديــــــــة، لكّن جائحــــــــة كوفيد19- 
مني إلى تأجيل املوعــــــــد والبحث عن بدائل 

ّ
دفعــــــــت املنظ

إلقامة هذا النشاط الفني.
مي املعرض، في تصريح 

ّ
وقــــــــال كوري روس، أحد منظ

لوكالة "بسبب الجائحة، اضطررنا إلى التفكير بطريقة 
قة".

ّ
خال

وانطلق معرض "فــــــــان كوخ االنغماســــــــي" بالفعل هذا 
األسبوع في وقت بدأ رفع قيود الحجر املنزلي تدريجيًا 

في تورونتو، كبرى مدن كندا.
ّســــــــم املعرض إلى صالتني، إحداهما مخصصة ملن 

ُ
وق

الع على املعروضات مشيًا، وقد ُحِدَدت 
ّ
يفّضلون االط

على أرضيتهــــــــا أماكن الوقوف التزامــــــــًا بمبدأ التباعد 
الجسدي، والثانية مخصصة للسيارات.

وشرح روس ان "مشاهدة املعروضات من السيارة 
تتيح ملن يعانون وضعًا صحيًا هشــــــــًا وللقلقني 

االســــــــتمتاع بالفن وهم فــــــــي أمان. إنهــــــــا أيضًا تجربة 
فريدة من نوعها". 

وتشبه فكرة معرض تورونتو فكرة املعرض الباريسي، 
لجهة كونهــــــــا تعتمد التقنيات الرقميــــــــة لعرض أعمال 

الفنان الهولندي بحجم مكّبر على جدران واسعة.
وتتســــــــع الصالة املخصصة للســــــــيارات لنحو عشــــــــر 
مون.

ّ
مركبات يركنها أصحابها في نقاط حددها املنظ

وينبغــــــــي إطفاء املحّركات خالل العــــــــرض الذي ترافقه 
املوسيقى. وتم خفض علّو األعمال املعروضة لتمكني 
الــــــــزوار مــــــــن مشــــــــاهدتها عبــــــــر الواجهــــــــات الزجاجية 

األمامية لسياراتهم.
واكتملــــــــت تقريبًا الحجوزات لصالة الـ"درايف إن" حتى 
نهايــــــــة املعــــــــرض املقررة فــــــــي 9 آب، في حني يســــــــتمر 

معرض املشاة إلى نهاية أيلول املقبل.
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صدر عــــــــن دار املأمــــــــون للترجمة والنشــــــــر  
العــــــــدد الفصلــــــــي الثانــــــــي لســــــــنة 2020 من 
مجلة "كلكامــــــــش" باللغة االنكليزية، تضمن 
العــــــــدد الجديد الصــــــــادر إلكترونيًا بســــــــبب 
الظــــــــروف التــــــــي فرضتها جائحــــــــة كورونا، 
موضوعات متنوعة في مجاالت امليثولوجيا 
و الفن التشكيلي والسيرة الذاتية و البحوث 
والدراسات الخاصة بالترجمة واللغة والنقد 

و الشــــــــعر والقصة القصيرة 
مع عــــــــروض بأهم الكتب في 
العراقية،  الثقافية  الســــــــاحة 
 عــــــــن اهــــــــم االخبار 

ً
فضــــــــال

وزارة  فــــــــي  النشــــــــاطات  و 
الثقافة.

بمقــــــــال  العــــــــدد  هل 
ُ
اســــــــت

رئيــــــــس  بقلــــــــم  افتتاحــــــــي 
املشهداني  التحرير سناء 
" كورونا  عنــــــــوان  تحــــــــت 
: تحــــــــول شــــــــامل أم ازمة 
قصيرة االمــــــــد؟" تناولت 
السياسية  التحوالت  فيه 

واالقتصادية و االجتماعية و حتى النفسية 
التي سوف يشهدها العالم برمته في مرحلة 

ما بعد كورونا. 
امــــــــا في محور الفــــــــن التشــــــــكيلي ، فقد ألقت 
ليلى مراد سرحان الضوء على شخصيتني 
فنيتني ُيشــــــــار اليهما بالبنان همــــــــا الفنانان 
التشكيليان عبد الرزاق املولى وخالد املبارك، 
 عن 

ً
مســــــــتعرضة اهم اعمالهما الفنية فضال

ســــــــيرتهما الذاتية واملهنية، كما تضمن العدد 
اخبــــــــارًا ونشــــــــاطات مختلفة مــــــــن بينها لقاء 
وزير الثقافة والسياحة واآلثار د. حسن ناظم 
مع وزيــــــــرة الثقافة والتطوير املعرفي 
االماراتيــــــــة نــــــــورا الكعبي عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة، لبحث 
املشــــــــاريع الثقافية املشــــــــتركة 
 عن تغطية 

ً
بني البلدين ، فضال

الجتماع مجلــــــــس املديرين في 
الــــــــذي خصــــــــص  املأمــــــــون  دار 
لبحــــــــث آليات ترجمــــــــة العناوين 
ذات القيمة املعرفية والتسويقية 
العاليــــــــة. وقــــــــد اوصــــــــى مجلس 
املديريــــــــن فــــــــي نهايــــــــة االجتماع 
باللغات  الترجمة  بـ"االنفتاح على 

الشرقية، ودعم اللغات الوطنية".
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