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ــــعــــراقــــيــــوَن بــجــمــيــع طــوائــفــهــم  أحــــيــــا ال
الجمعة،  أمــس  وتوجهاتهم  وقومياتهم 
ـــذكـــرى الــســنــويــة الســتــشــهــاد املــرجــع  ال
الـــديـــنـــي الــســيــد مــحــمــد مــحــمــد صـــادق 
الصدر ونجليه «قدست أسرارهم» التي 
الطغمة  يـــد  الــقــعــدة عــلــى  وافـــقـــت 4 ذي 
الــصــدامــيــة املــجــرمــة، إذ أكـــدت األوســـاط 
الفكرية  والنخب  والبرملانية  السياسية 
الــشــهــيــد  مــــشــــروع  أنَّ  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ـــوحـــدوي بني  الـــصـــدر الــثــانــي «قـــــدس» ال
إنــذار  العراقي مّثل جــرس  الشعب  أبناء 
مــبــكــر ملــا ســيــحــدث الحــقــًا، وأنَّ شهيد 
الذي وقف بوجه  الجمعة السيد الصدر 
الــتــاريــخ يمثل  أعــتــى دكــتــاتــوريــة عرفها 
كبيرًا  ومعلمًا  تــاريــخــيــًا  وعــنــوانــًا  رمـــزًا 
اتخذ  الــذي  الصابر  في مسيرة شعبنا 
من خطب وكلمات الشهيد منارًا ونهجًا 

للحرية واالنعتاق من العبودية والظلم.
كما دعا سماحة السيد مقتدى الصدر 
للعودة  العراقيني  األليمة  املناسبة  بهذه 
السيد  السعيد  الشهيد  ـــده  وال نهج  إلــى 
والعمل  «قـــدس»،  الصدر  محمد صــادق 
عــلــى نــبــذ الــفــرقــة والــخــالف واالخــتــالف 

والـــتـــوحـــد تــحــت عـــنـــوان الـــوطـــن الــواحــد 
والـــقـــيـــم الـــســـمـــحـــاء لـــلـــديـــن اإلســــالمــــي 

العظيم.
وأكــــد الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر فــي بيان 
تــــأبــــني بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة 
السيد محمد  املــرجــع  والـــده  الستشهاد 
صــادق الــصــدر ونجليه ”قـــدس“ نشره 
على صفحته في موقع ”تويتر“ بعنوان 
له  أنَّ ”الحب ليس مجرد ذكر  ”شعاع“ 
(للسيد الشهيد الصدر) أو حزن عليه، 
بــل حــبــه طــاعــتــه فــي نــهــجــه وعــلــمــه وآلــه 

وجمعته“.
النائب األول لرئيس مجلس  أكــد  بــدوره 
الـــــنـــــواب حـــســـن الـــكـــعـــبـــي، فــــي تــعــزيــتــه 
أبينا  استشهاد  ذكــرى  في   » باملناسبة 
الصدر يتجدد أملنا وحزننا، فقد فقدناه 
أبــــا ومــصــلــحــا ومــعــلــمــا، فــمــنــه تعلمنا 
الطغمة  ومحاربة  والباطل  الظلم  رفــض 
واملفسدين  املــجــرم  البعث  ازالم  الــظــاملــة 

أينما كانوا». 
مــن نــاحــيــتــه لــفــت رئــيــس تــحــالــف الفتح 
هـــادي الــعــامــري الـــى أن «تــعــالــيــم السيد 
ألــقــاهــا عــلــى منبر  الــتــي  محمد الــصــدر 
الــجــمــعــة ونـــثـــرهـــا فــــي طـــيـــات رســالــتــه 
ومـــؤلـــفـــاتـــه ودوره  وفــــكــــره  االســـالمـــيـــة 
الـــســـيـــاســـي قــــــدوة لـــنـــا وأســــــــوة ومـــثـــال 

وعنوان مثلما نعتقد أن تراثه ومسيرته 
الوطنية ودفــاعــه عــن االنــســان رأســمــال 

املصلحني وأنصارهم».
النائب عن تحالف سائرون عالء الربيعي 
من  أكبر  الشهيد  «السيد  أّن  الــى  اشــار 
لحياته  دراســــة  أو  عــنــوان  بــه  يحيط  أن 
بــشــكــل بــســيــط؛ فــهــو مــدرســة متكاملة 
واملرجعية حينما  الفكر  عالم  على  برز 
الركود االسالمي،  بفترة  اآلخــرون  كان 
للدين  الحقيقي  الــواقــع  لنا  عكس  حتى 

وقوة املذهب وقدرته االبداعية املعطاء».
بدوره ذكر عضو مجلس النواب رياض 
املسعودي لـ»الصباح» أنَّ «السيد الصدر 
كــــان نـــمـــوذجـــا لــلــتــحــول الــحــقــيــقــي في 
الساحة العراقية وكان عنوانا للمتغيرات 
انــه «خلق  البلد»، مبينا  في  التي حدثت 
قادة من رجال الدين في جميع مناطق 
العراق اليصال فكرة االسالم الحقيقية 

املعتدل بشكل متواصل».
مـــــن جـــانـــبـــه أوضــــــــح عـــضـــو الـــبـــرملـــان 

«تاريخ  أّن  لـ»الصباح»  مايع  سعد 
شكل  الــصــدر  السيد  استشهاد 
تاريخ  فــي  وكبيرة  مهمة  عــالمــة 
وكانت   العراقيني  وحياة  الــعــراق 
تضحياته ملهمة لكل العراقيني، 

الذكرى يجب ان تكون  وعليه فــإن هــذه 
والتضحية من  الدولة  لبناء  دليال مهما 

اجــــــــــــــل وحـــــــــــدة 
الــعــراق وشعبه 
من الشمال الى 

الجنوب».

تــــفــــاصــــيــــل أوســــــع 
فـــــي الـــصـــفـــحـــات 

الداخلية

استنفرْت جميع املؤسسات الصحية في العراق 
ــتــوفــيــر «االوكــــســــجــــني» لــلــمــصــابــني  جـــهـــودهـــا ل
ــــا، ال ســيــمــا فـــي ظـــل ارتـــفـــاع  بـــفـــيـــروس كــــورون
العيادات  دائــرة  باشرت  فبينما  الوبائي،  املؤشر 
االوكــســجــني  معمل  خـــالل  مــن  الشعبية  الطبية 
الطبي التابع لها بذل جهود مضاعفة في االنتاج 

بدأت  املستشفيات،  احتياجات  تغطية  اجــل  من 
تنفيذ  املقدسة  الحسينية  للعتبة  تابعة  مالكات 
مشروع إلنتاج االوكسجني ملعالجة املصابني في 

عدد من املحافظات.
وتـــزامـــنـــت تــلــك الــجــهــود مـــع قــيــام دائـــــرة صحة 
الرياضة  لــــوزارة  تابعة  ابنية  بتأهيل  الــرصــافــة 
واخـــرى  مستشفيات  الـــى  لتحويلها  والــشــبــاب 

للحجر الصحي.
 وقال مدير عام دائــرة العيادات الطبية الشعبية 

ــــرزاق الجميلي فــي بيان  ال الــدكــتــور حـــازم عــبــد 
الطبي  االوكــســجــني  معمل  إّن  «الــصــبــاح»:  تلقته 
يــعــمــل بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص وحــســب 
الشعبية رقــم 89 لسنة  الطبية  الــعــيــادات  قــانــون 
1986 املـــعـــدل ويـــبـــذل جـــهـــودا مــضــاعــفــة  في 
الوقت الحالي النتاج اكبر كمية من االوكسجني 
اعداد  لسد احتياج املستشفيات منه بعد تزايد 
املصابني بفيروس كورونا للمساهمة في انقاذ 
حــيــاتــهــم، مــنــوهــا بـــان املــعــمــل حــالــيــا يعمل على 

مدار 24 ساعة وجميع ايام االسبوع وفي العطل 
الرسمية بدون توقف.

بــــــــدوره اوضـــــــح مــــديــــر عــــــام صـــحـــة الـــرصـــافـــة 
عــبــد الــغــنــي الــســاعــدي لـــ“الــصــبــاح“ ان املــالكــات 
بــاشــرت تجهيز  دائــرتــه  فــي  والــفــنــيــة  الهندسية 
منتدى شباب حي النصر التابع لوزارة الشباب 
والـــريـــاضـــة فـــي جـــانـــب الـــرصـــافـــة لــتــحــويــلــه الــى 
مــســتــشــفــى عــــام بــســعــة 100 ســـريـــر،  ويــضــم 
ردهات باطنية، واطفال، وصاالت طوارئ مجهزة 

باحدث االجهزة الطبية.
واضاف الساعدي ان عددا من املتبرعني ساهم 
البنى التحتية للقاعات  الدائرة بتأهيل  ايضا مع 
املــغــلــقــة ملــلــعــب الــشــعــب الــــدولــــي الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
الى  لتحويلها  سريع  بشكل  والرياضة  الشباب 
عــدد  ان  مبينا  الــصــحــي،  للحجر  مستشفيات 
القاعات بلغ 5 خصصت واحدة منها بسعة 50 

سريرا للرياضيني املصابني بالفيروس. 

تعكُف مؤسسة الشهداء على تطبيق التعديل 
الــثــانــي لــقــانــون ضحايا االرهــــاب، مــن خالل 
اعــــادة تــدقــيــق بــيــانــات املــشــمــولــني بــالــقــانــون 
طــبــقــا لــلــتــعــديــل الـــثـــانـــي الـــــذي صــــوت عليه 

مجلس النواب.
وذكـــــر مـــديـــر عــــام دائــــــرة ضــحــايــا االرهـــــاب 
الشهداء  مؤسسة  في  العسكرية  والعمليات 
طـــــــارق املــــــنــــــدالوي فـــــي تـــصـــريـــح خـــــص بــه 
«الصباح» ان ازمة كورونا واجــراءات الحظر 
والـــوقـــايـــة أدت الـــى تــأخــر إنـــجـــاز املــعــامــالت 

الخاصة بضحايا االرهاب.
واشـــــــار الـــــى ان الـــــدائـــــرة أوعـــــــزت الـــــى قــســم 
املعلومات بانجاز بعض حلقات  تكنولوجيا 
املــعــامــلــة بشكل الــكــتــرونــي مــن خـــالل نــافــذة 
خــاصــة، بينما تــوجــد فــقــرات اخـــرى تتطلب 
الــى  املستفيدين  مــن  الــعــالقــة  ذوي  حــضــور 
مديريات املؤسسة من اجل انجازها ال سيما 

ما يخص تسليم املستمسكات الرسمية.
واوضــــــح املــــنــــدالوي ان الــــدائــــرة تــعــمــل على 
تطبيق عــدد مــن االجــــراءات مــن اجــل ترويج 

املــعــامــالت بــمــوجــب الــتــعــديــل الــثــانــي لقانون 
ضحايا االرهاب والعمليات العسكرية لسنة 
2020، مبينا ان هذه التعديالت تشمل اضافة 
والعدالة  املــســاءلــة  هيئة  مــع  فــقــرات مشتركة 
الزم  التعديل  ان  اذ  االعلى،  القضاء  ومجلس 
املــؤســســة بــرفــع املــعــامــلــة الـــى هيئة املــســاءلــة 
والــــعــــدالــــة لــلــتــحــقــق مــــن عـــــدم شـــمـــول ذوي 
رفع  جــانــب  الــى  الهيئة،  بــاجــراءات  الضحايا 
املعاملة الى االدعــاء العام للتحقق من صحة 
باملعاملة  املــرفــقــة  واالوراق  املــعــلــومــات  ودقـــة 
ومطابقة جميع االجراءات للقانون. ونبه على 
ان هــذا االجـــراء يــهــدف الــى الــحــد مــن شمول 
اشــخــاص خـــارج الــضــوابــط، بيد انــه بحاجة 
الـــوزراء والجهات  الــى دعــم من امانة مجلس 
اللوجستي  الدعم  تقديم  اجــل  من  الحكومية 
والفني لتنفيذ هذا التعديل القانوني ال سيما 

في هذه املرحلة االستثنائية.
ونـــــوه املــــنــــدالوي بــــان املـــنـــح املـــالـــيـــة مــتــوقــفــة 
تــمــامــا ألن صــرفــهــا مــرهــون بــاملــوافــقــة على 
املـــــوازنـــــة، مـــشـــيـــرا الـــــى ان املـــؤســـســـة دعـــت 
الـــى زيـــــادة املــبــالــغ املــخــصــصــة لــهــا مـــن اجــل 
 االيــــفــــاء بــجــمــيــع االلــــتــــزامــــات الـــتـــي حـــددهـــا 

القانون .

أطلقت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار حملة ترويجية 
االجتماعية بسبب جائحة  الحياة  تغيير  مع  للتأقلم 

كورونا . 
وقــال رئيس هيئة السياحة وكالة ومدير عــام دائــرة 
ــعــبــيــدي لـ  املــجــامــيــع الــســيــاحــيــة بـــــالـــــوزارة مــحــمــد ال
منصاتها  عبر  حملة  اطلقت  الهيئة  إّن  «الــصــبــاح»: 
االلكترونية لبث عدد من االفالم الترويجية واالعالنية 
لــتــكــون وســيــلــة اتـــصـــال وعـــامـــال مــهــمــا فـــي الــحــيــاة 

االجتماعية للمواطن في الوقت الحالي في ظل تفشي 
وتغيير  واستقرار  تنظيم  اجــل  من  كورونا  فيروس 
اشكالها  نقل  على  والعمل  االجتماعية  الحياة  نظم 
 الــــى الــعــالــم مـــن خــــالل إبـــــراز املــعــالــم الــســيــاحــيــة في 

البالد . 
ــبــرز حــيــاتــه بــالــطــرق التي  ولــفــت الـــى ان الــعــالــم بـــدأ ُي
العمل  على  الهيئة  شجع  مما  معها،  املجتمع  تأقلم 
في  السياحية  املنظمات  مــقــررات  بحسب  والــتــرويــج 
العالم، ال سيما مع ما يعانيه العالم جراء ازمة كورونا 
واالنـــتـــقـــال مـــن جــيــل الــــى جــيــل عـــن طــريــق التعبير 

والتسجيل والتعليم.

اتــــخــــذْت مــحــافــظــة بــــغــــداد إجـــــــــراءات عـــدة 
بــاالتــفــاق مــع وزارة املــــوارد املــائــيــة ملعالجة 
شح املياه بقضاء النهروان ومناطق اطراف 
العاصمة، مؤكدة ضرورة االسراع بانجاز 
االزمــة  لحل  للنهروان  الدائم  الحل  مشروع 

جذريا.
وافاد محافظ بغداد املهندس محمد جابر 
العطا بتصريح خاص ادلى به لـ «الصباح» 
بـــان املــحــافــظــة عــقــدت اجــتــمــاعــات عـــدة مع 
وزير املوارد املائية املهندس مهدي رشيد، 
ـــــذي يــعــانــيــه قــضــاء  ملــعــالــجــة شـــح املـــيـــاه ال

النهروان منذ اشهر عدة.

وافـــصـــح عـــن االتــــفــــاق عــلــى وضــــع حــلــول 
ومعالجات لحل هذه االشكاالت لالستمرار 
الــنــهــروان، منها مضاعفة  الــى  املــاء  بتأمني 
التشغيل  لـــزيـــادة ســـاعـــات  املــــولــــدات  عــــدد 
النفط  بالتنسيق مع وزارتــي  املــاء  ملحطات 
ـــخـــام لــنــهــر 9  والـــكـــهـــربـــاء، وتـــأمـــني املـــــاء ال

نيسان لتشغيل املجمعات واملحطات.
واردف الــعــطــا انـــه تــم ايــضــا االتـــفـــاق على 
تــطــهــيــر االنـــهـــر والــــجــــداول وكــــري املــبــازل 
الــــتــــي تــــصــــب فـــيـــهـــا مــــشــــاريــــع املــــجــــاري 
الــــســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وهــــــــي مــــــبــــــازل مــنــطــقــة 
في  والــغــربــي  الشرقي  وااليــمــن  الحسينية 
نــاحــيــة الـــوحـــدة، اضــافــة الـــى تنظيم تــوزيــع 
الحصص املائية بني املشاريع، عالوة على 

الصرف  ملشاريع  معالجة  محطات   نصب 
الصحي.

واشــــــار الــــى وجـــــود اشــكــالــيــات واجــهــتــهــا 
اقضية بغداد خالل االعوام الثالثة املاضية 
بشأن ازمــة املياه، بيد ان املحافظة تمكنت 
من حل جزء كبير منها من خالل توفير 
كميات املاء الخام الالزمة لألنهار املنصوب 
عــلــيــهــا مــحــطــات ســحــب املـــيـــاه لــلــمــشــاريــع 
تخدم  والتي  للمحافظة  التابعة  واملجمعات 
النهروان، بيد ان بداية الشهر املاضي بدأت 
مديريات  قطع  بعد  تدريجيا  تعود  االزمـــة 
املوارد املائية للماء عن نهر ٩ نيسان الذي 

يعد املغذي الرئيس ملشاريع املحافظة. 

5 التفاصيل�

5 التفاصيل�
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الذكرى يجب ان تكون  ــذه 
والتضحية من  الدولة  لبناء 
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ــتــيــار  وقــــــال عـــضـــو مــجــلــس شــــــورى ال
الـــــــصـــــــدري الــــســــيــــد ســـــتـــــار الــــبــــطــــاط 
لـــ"الــصــبــاح": "نــعــيــُش هـــذه األيــــاَم ذكــرى 
رجــٍل زرَع األمـــَل فــي زمــِن الــيــأس،وزرَع 
الــحــبَّ فــي زمـــِن الــكــراهــيــة،وزرَع الــوعــَي 
في  االيــمــاَن  الجاهلية،وغرَس  زمــِن  فــي 
لله في كِل حياته  الضاللة،وعاَش  زمــِن 
وكـــلـــمـــاتـــه وافـــعـــالـــه وحـــركـــاتـــه،فـــســـكـــَن 
الحية  الضمائر  والــعــقــوَل وكـــَل  الــقــلــوَب 
والنفوِس والقلوب النقية واألرواح الزكية 
الجميل  وعشَقها  الكبير  حَبها  فصار 
وبصَرها املديد وقائَدها النجيب وأمَلها 

الوحيد ألنه قلٌب وسعي وحديث لله".
وبني البطاط "لزامًا علينا نحن املنتمني 
إلى هذه املدرسِة الزكية الندية أن نهتدَي 
منا  تريد  بدرِبها،فهي  ونسيَر  بهدِيها 
حلَم  حققت  وحبًا،كونها  ووعــيــًا  عمًال 
أوحاِل  املعصومني فنقلت مجتمعًا من 
ـــى بــســتــاِن  ـــذنـــوِب وأوســـــاخ الــرذيــلــة إل ال
نــجــعــَل  الــــهــــدى والــفــضــيــلــة،فــيــجــب أن 
ــنــا وقــوِلــنــا  الــــصــــدَر الــشــهــيــَد فـــي عــمــِل
منا (صــدرًا)  واحـــٍد  كــُل  ليكون  وفعِلنا 

من موقعه".
أما عضو مكتب السيد الشهيد، الشيخ 
لـ"الصباح"  صادق الحسناوي، فقد أكد 
الصدر  الشهيد  السيد  عــن  أّن"الــحــديــث 
(قدس) يرتبط بعدة جوانب مهمة،األول 
أن  بعد   1992 عــام  للمرجعية  تصديه 
ـــعـــراق بــمــرحــلــة مــفــصــلــيــة تمثلت  مـــر ال
الــشــعــبــانــيــة عـــــام 1991  بـــاالنـــتـــفـــاضـــة 
ومـــا تـــال ذلـــك مـــن تــداعــيــات اجتماعية 
وســيــاســيــة أدت بــالــنــتــيــجــة الــــى ظــهــور 
الساحة  على  مقيتة  بــصــورة  الطائفية 
في  خطورتها  تكمن  االجتماعية،والتي 
ثقافة  الــى  أروقـــة سياسية  مــن  تحولها 
وحديث اجتماعي يهدد النسيج العراقي 

ووحدة املسلمني".
وأضــــــــاف أّن"الـــــســـــيـــــد الـــشـــهـــيـــد كــانــت 
خطاباته واضحة في التصدي الصالح 
شــؤون املسلمني على االقــل في العراق 
ورأب الصدع وإعادة اللحمة فيما بينهم 
تداعيات  أي  مكانتهم،ويمنع  يعزز  بما 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــطـــيـــرة وهـــــــذا جــــــزء مــن 
والزعماء  االسالميني  الــقــادة  مسؤولية 
تعددت  االســالم مهما  بــأن  الروحانيني 
مــذاهــبــه وطــوائــفــه فــإنــه اليــتــعــدى كونه 
اجـــتـــهـــادات ضــمــن اطــــار الـــديـــن الــواحــد 
ويــســتــنــد الـــــى الــــــروايــــــات والـــنـــصـــوص 
الله  النبي (صلى  الـــواردة عن  الشرعية 
عليه وآلــه) وعن االئمة االطهار (عليهم 

السالم) والفقهاء بصورة عامة".
وتــــابــــع أن "مـــرجـــعـــيـــة الـــســـيـــد الــشــهــيــد 
ومعالجته  اســالمــيــة  كمرجعية  بـــرزت 
آنــيــة،وانــمــا مــنــذ عــام  لــم تــكــن  للطائفية 
1963 عندما وضع خطوطها العامة في 
كتابه (الطائفية في نظر االسالم) حيث 
نبه السيد الشهيد (قدس)على خطورة 

التي  السياسية  الجماعة  الطائفية وهي 
تحاول أن تختزل املذهب او الطائفة في 
مسار سياسي"،مشيرًا الى انه "بعد عام 
الحالة بشكل واضح  2003 بــرزت هذه 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة نحت  وصـــريـــح ألن 
من  وتمكنت  الطائفي  التخندق  منحى 
أن يكون لها جمهور سياسي بمختلف 
الطوائف مما ادى الى تدهور بنية الدولة 

وعودة املجتمع الى جذوره البدائية".
وتــمــنــى الــشــيــخ الــحــســنــاوي أن "يــأتــي 
املجتمع دماء  الــذي يستثمر فيه  الوقت 
العلماء املصلحني الذين حاولوا جاهدين 
املــســلــمــون في  الــصــدع وأن يــكــون  رأب 

العراق يدًا واحدة وقلبًا واحدًا".
مسؤول لجنة التظاهرات السيد ابراهيم 

ـــ "الــصــبــاح":إّن"الــســيــد  الــجــابــري يــقــول ل
فـــي تسعينيات  جــــاء  عــنــدمــا  الــشــهــيــد 
ــــقــــرن املــــاضــــي وقــــــف بـــكـــل شــجــاعــة  ال
واخــالص وإبــاء على منبر الكوفة ضد 
سياسات  ضد  والفساد  والجور  الظلم 
ـــنـــظـــام الـــســـابـــق االجــــرامــــيــــة والـــجـــوع  ال
والحرمان الذي عانى منه ابناء الشعب، 
والسجناء  الكهرباء  ازمـــة  عــن  وتــحــدث 
ملعاناة  محاكاة  وغيرهم،في  واملعتقلني 
الــشــعــب،حــتــى االنـــســـانـــيـــة منها  ابـــنـــاء 
والصالة  وتعالى  لله سبحانه  ،ودعاهم 

جماعة خلف اخوتهم من السنة".
وأضاف "أننا اليوم بحاجة الى شخصية 
الله"،مبينًا ان  الى  الناس  مخلصة تدعو 
لــو كانت مــوجــودة ملا  "هــذه الشخصية 
والـــوبـــاء، ونحن  الــبــالء  حــل علينا هـــذا 
بحاجة الى وحدة الصف التي افتقدناها 
بــســبــب الــســيــاســيــني،بــعــد ان تــبــجــحــوا 
ــــون عـــــن هــــــذه الــجــهــة  بـــأنـــهـــم مــــســــؤول
اوتـــلـــك،فـــي حـــني ان الـــديـــانـــات واملـــذاهـــب 
جميعها تـــزول فــي حـــال اصــطــفــت الــى 

جانب السياسة".
وأكد أن "سماحة السيد (رض) أراد أن 
يكون منصفا مع الجميع وان يقول إن 
وأجــرم بجميع  الهدام قد سجن  النظام 
طــــوائــــف وقــــومــــيــــات الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
وجميعهم عاشوا ايام املحنة،في حني أن 
من وقــف امــام جميع هــذه املعاناة فقط 
االبيض  بكفنه  (قــدس)  الشهيد  السيد 
عــنــدمــا قـــال (كـــال كــال امــيــركــا،كــال كال 

اسرائيل،كال كال للشيطان)".
بــــــــدوره ذكـــــر عـــضـــو الــــبــــرملــــان ريــــاض 
املــــســــعــــودي أّن"الـــــســـــيـــــد الــــصــــدر كـــان 
الساحة  في  الحقيقي  للتحول  نموذجا 
التي  للمتغيرات  عنوانًا  وكــان  العراقية 
قادة  "خلق  انــه  مبينا  البلد"،  في  حدثت 
مــــن رجــــــال الــــديــــن فــــي جــمــيــع مــنــاطــق 
العراق اليصال فكرة االسالم الحقيقية 

املعتدل بشكل متواصل".
ـــصـــبـــاح":"الشـــك  ــــ"ال وقــــــال املـــســـعـــودي ل
كــــان  ــــــصــــــدر  ال الــــشــــهــــيــــد  الــــســــيــــد  ان 
تــــحــــوًال تـــاريـــخـــيـــًا فــــي تــــاريــــخ الــــعــــراق 
العقائدي  والــجــانــب  واملــعــاصــر  الحديث 
واالجــــتــــمــــاعــــي وفــــــي جـــمـــيـــع مــنــاحــي 
الحديث، كان ثورة ضد الظلم والفساد 
وعــنــوانــا لـــوحـــدة الـــعـــراق وكــــان خطابا 
مــعــتــدال وقــــائــــدا حــقــيــقــيــا ومــمــثــال عن 
جميع اطياف الشعب"، مبينا ان "السيد 
الصدر كان منتبها الى ما تعانيه االمة 

من ظلم النظام البعثي".
ـــــــــنـــــــــواب ســـــعـــــران  عـــــضـــــو مـــــجـــــلـــــس ال

االعاجيبي، بني أن" شهادة الصدر كانت 
من اجل توحيد الصفوف وتوحيد كلمة 
العراقيني جميعا وهي منار لنا ولتاريخ 
العراق", مشيرا الى ان "تضحيات السيد 
الصدر كانت جليلة وكبيرة في تحقيق 
الــعــراق والــقــضــاء على الطاغوت  وحـــدة 

والدكتاتورية".
وقال االعاجيبي لـ" الصباح": إن "تاريخ 
االســـتـــشـــهـــاد يـــجـــب أن يـــكـــون عــنــوانــا 
ــــعــــراق، لـــذلـــك على  مــمــيــزا فـــي تـــاريـــخ ال
هذا  الــى  تنظر  ان  السياسية  القوى  كل 
لصنع  الجديدة  البداية  انــه  على  التاريخ 
بيد  العراق  من  تنطلق  حضارة جديدة 

كل االحرار".
الــــصــــدر تــحــدى  "الـــشـــهـــيـــد  وتــــابــــع ان 
الطغاة من أجل تحرير كلمة الحق لكل 
العراقيني ولم يقف عند طائفة او مذهب 
وانما ضحى من أجل العراق والعراقيني 
العراق  ان يتخلص  جميعا وفــي سبيل 
علينا  لذلك  والدكتاتورية،  الطغيان  من 
أن نــتــخــذ مـــن هــــذه الــتــضــحــيــات عــبــرة 
العراقي على كل  في تحقيق االنتصار 

التحديات".
من جانبه، أوضح عضو البرملان سعد 
مايع ان "تاريخ استشهاد السيد الصدر 
شكل عــالمــة  مهمة وكبيرة فــي تاريخ 
الــــعــــراق وحـــيـــاة الـــعـــراقـــيـــني وقــــد كــانــت  
العراقيني، وعليه  تضحياته ملهمة لكل 
الــذكــرى يجب ان تكون دليال  فــإن هــذه 
اجل  من  والتضحية  الــدولــة  لبناء  مهما 
وحـــدة الــعــراق وشعبه مــن الــشــمــال الى 

الجنوب".
يكاد  الصباح":إّن"اللسان  لـ"  مايع  وقــال 
يــعــجــز عــــن وصـــــف مـــســـيـــرة الــشــهــيــد 
الــصــدر النـــه فــكــر ال يمكن االســتــغــنــاء 
عنه، وعلى الجميع أن يعمل على طريقه 
لبناء  أســســت  تضحيته  فـــإن  ومنهجه 
دولـــــة مـــوحـــدة قـــويـــة تــتــحــقــق فــيــهــا كل 
والرفاهية  الكريم  والعيش  العدالة  أنــواع 
في  الطموحات  كــل  وتحقيق  للمجتمع 
ــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــســكــن  ال
والعمل"، مؤكدا أّن"مبادئ السيد الشهيد 
لتنير  ستبقى  أجلها  مــن  ضحى  الــتــي 
الفساد  مــن  وتــحــررهــم  العراقيني  درب 
ـــب املـــشـــروعـــة  ـــــى تــحــقــيــق كــــل املـــطـــال ال

للشعب".
الـــى ذلــــك، اشــــار عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
طعمة اللهيبي الى أن "الشهيد الصدر لم 
يحرر البالد من ظلم الجائرين فقط؛ بل 

حرر النفوس من ظلمات الجهل".
ـــــــ "الـــــــصـــــــبـــــــاح": إن  وقــــــــــال الــــلــــهــــيــــبــــي ل

"التضحيات املهمة يجب أن تكون عبرًا 
ودروســــــا لــلــجــمــيــع، وألجــلــهــا يــجــب أن 
اليوم  وإنــنــا  الــدولــة،  لبناء  الــكــل  يتحرك 
الــظــروف التي نحتاج بها إلى  فــي أشــد 
قـــادة إلخــــراج الــبــالد مــن الــظــلــمــات التي 

تمر بها".
وقـــــال الـــنـــائـــب املــســتــقــل مــحــمــد شــيــاع 
لـــ "الــصــبــاح": إنــه "باستقراء  الــســودانــي 
تاريخ الشهيد الصدر فإننا ننطلق من 
زاويـــتـــني اوالهـــمـــا عــنــدمــا خـــط تــاريــخــه 
بــحــبــر عــلــى ورق مـــن خــــالل مــؤلــفــاتــه 
الــكــبــيــرة الــتــي اثـــرت املــكــتــبــة االســالمــيــة 
جــمــعــاء، واخـــــرى عــنــدمــا خـــط تــاريــخــه 
للوطن  فــداء  ابنائه  بقطرات دمــه ودمــاء 

وإلعالء كلمة االحرار في العراق".

ــــى أن "الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي أبـــداهـــا  وأشــــــار ال
الشهيد الصدر أصبحت خارطة طريق 
العبودية  لكل االحــرار حني كسر قيود 
وتــصــدى لــكــل قـــوى الــشــر والــطــاغــوت"، 
وأكــد أن "مــن أهــم األهـــداف التي ضحى 
الوقوف  كانت  الصدر،  الشهيد  ألجلها 
واســتــرداد  والدكتاتورية  الطغيان  ضــد 
حــريــة  الشعب الــعــراقــي وكــرامــتــه، وإن 
وقــــوفــــه ضــــد الــــطــــاغــــوت، كـــــان بــمــثــابــة 
الـــصـــرخـــة املـــــدويـــــة لـــتـــحـــريـــر وتــوحــيــد 

الشعب واألمة وإعالء كلمة الحق".
مــــن جـــانـــبـــه، بــــني الـــنـــائـــب عــــن تــحــالــف 
"استذكارنا  أن  ســائــرون جــواد حمدان 
صــادق  محمد  محمد  استشهاد  لــيــوم 
ـــــصـــــدر، هـــــو احـــــيـــــاء لـــــذكـــــرى الــــثــــورة  ال

االسالمية ضد الطغاة والدكتاتورية".
الصدر  "استشهاد  أن  لـ"الصباح"  وأكــد 
الحرية  انبثاق ثورة واحياء ملعاني  يعد 
للشعب العراقي املاثلة أمام العالم أجمع 
ودعوة للتحرر من الطغاة والدكتاتورية 
أن  وتــريــد  الــشــعــوب  تكبل  الــتــي  املقيتة 

تستعبدها".
بدوره أوضح النائب عن تحالف سائرون 
"الشهيد الصدر ترك  عباس عليوي أن 
إرثًا كبيرًا للتاريخ االنساني، وقد اعطى 
للوحدة  رائعا  العراقي نموذجا  للشعب 
الوطنية بني كل أطيافه، ولم يكن يسعى 

لطائفة واحدة وانما لكل العراقيني".
ـــ "الــصــبــاح" أن "الــشــهــيــد الــصــدر  وبـــني ل
وحــــــد الــــعــــراقــــيــــني مـــــن أجــــــل االرتـــــقـــــاء 
والطائفية،  الــدكــتــاتــوريــة  ضــد  بواقعهم 
وكـــان مــن أهـــدافـــه الــتــآخــي بــني املــذاهــب  
في العراق من أجــل ارســال رسائل الى 
تفرق  أن  تستطيع  لن  انها  الدكتاتورية 
الـــواحـــد ولـــن تستطيع أن  الــوطــن  أبــنــاء 

تمزق وحدة صفهم".
املندائية  الصابئة  ممثل  الــنــائــب  ويـــرى 
نــوفــل الــنــاشــئ فــي حديثه لـــ "الــصــبــاح"، 
الدولة  لبناء  واملقومات  االســس  "كــل  أن 
ـــصـــدر بــمــقــاومــتــه  وضــعــهــا الــشــهــيــد ال
العمل  الجميع  على  لــذلــك  للدكتاتورية، 
والعقائدية  أوًال  االنسانية  الخطط  بهذه 
التي يجب  ثانيا في بناء دولــة االنسان 
أن تخرج من هذا البلد وتعمم ركائزها 

على كل العالم".
أهــداف  "العبرة في تحقيق  أن  وأضــاف 
الـــشـــهـــيـــد الــــصــــدر تــتــحــقــق بـــاالفـــعـــال 
للعملية  املــتــصــديــن  البــــاألقــــوال، وعــلــى 
السياسية ومن هم في موقع املسؤولية 
الــشــهــيــد  يـــتـــأمـــلـــوا جــــيــــدا مــــواقــــف  أن 
مبينًاأن  مــنــهــا",  يــعــتــبــروا  وأن  الــصــدر 
أن تتحمل مسؤولياتها  الحكومة  "على 
التاريخية أمام هذه التضحيات الكبيرة 
وأمــام الشعب، وتحقق كل املطالب التي 
االنسان  قيمة  مــن  ترفع  أن  مــن شأنها 
ــبــه فــــي الــعــمــل  ـــعـــراقـــي وتـــحـــقـــق مــطــال ال

والسكن والعيش الكريم".
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وأكَد السيد مقتدى الصدر في بيان تأبني بمناسبة الذكرى السنوية 
الستشهاد والده املرجع السيد محمد صادق الصدر ونجليه "قدس" 
نشــــــــره على صفحته فــــــــي موقع "تويتر" بعنوان "شــــــــعاع"، أن "الحب 
ليس مجرد ذكر له (للســــــــيد الشهيد الصدر) أو حزنًا عليه، بل حبه 
طاعته في نهجه وعلمه وآله وجمعته"، مبينًا أن أولئك الذين انحرفوا 
عن خط شهيد الجمعة، يشابهون بعض بني إسرائيل الذين خالفوا 
تعليمــــــــات الله ســــــــبحانه وأنبيائهم، فنزلت عليهــــــــم الباليا وداهمتهم 

الرزايا.
وفيمــــــــا يلــــــــي نص كلمة الســــــــيد مقتــــــــدى الصدر بمناســــــــبة الذكرى 

السنوية الستشهاد املرجع الصدر: 
السالم على حبيبنا وشهيدنا الصدر ونجليه ورحمة الله وبركاته 

َها  يُّ
َ
أمــــــــا بعد ، فقد نادى (شــــــــهيد الله) ذات يوم بما قالــــــــه تعالى: (َيا أ

َالِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْســــــــَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللِه  ِذيــــــــَن آََمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ الَّ
َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلـُموَن) . 

فاجتمعت عليه األلسن بال رادع وبال حجة.. حتى سّهلوا على اآلمر 
ِذيَن  واملاســــــــك بالسكني قتله واغتياله، متناســــــــني قوله تعالى : ( ِإنَّ الَّ
ُمُروَن 

ْ
ِذيَن َيأ َني ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَّ ِبيِّ َيْكُفُروَن ِبآََياِت اللِه َوَيْقُتُلوَن النَّ

ِليٍم ) . 
َ
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أ اِس َفَبشِّ ِباْلِقْسِط ِمَن النَّ

اللهــــــــّم فالعن قاتليه وألعن من أعان على قتله من هنا وهناك الى يوم 
الدين. 

نعم ، ســــــــيدنا الصــــــــدر املقدس أمر الناس بالصــــــــالة من يوم الجمعة 
طاعة لله ورســــــــوله وملا جاء في كتاب اللــــــــه، واعتلى منبره املعظم في 
مســــــــجده املعظــــــــم فاجتمعت حوله ثلة مؤمنة بصــــــــوت الحق لنصرة 
الحق البنيِّ الواضح الجلــــــــي الذي لم تبصره األعني التي حاولت غّض 
بصرها عن النور واألسماع التي صّمت عن نداء الحق والقلوب التي 

حجبت عن الحقيقة فصّموا وعموا وكانوا قومًا بورًا . 

ناداهــــــــم أن اجتمعوا على حقكم وال تتفرقوا عنه فيتكالب 
عليكــــــــم العدو وتــــــــزداد فيكــــــــم اآلثام وتتضاعــــــــف عليكم 

البالءات . 
نعم ، إن الســــــــيد الوالد ( قدس ) قال لهم اتركوا الدنيا الدنية 

وهلمــــــــوا معًا الى الله تعالى في جمعــــــــة نذكر بها الله ( الله فقط ) 
وال تخشــــــــوا الهدام وازالمه، ولكن الهدام استخف قومه فأطاعوه 

أو خافوه وكّل له ذنبه .
فكمــــــــا نادى الله قومــــــــًا ان ال يتبضعوا يوم ســــــــبتهم فعصوا الله 
فأنزل عليهم العذاب ونالهم العقاب، فكذلك صدرنا الشهيد قال 
لهم ذروا البيع واسعوا الى ذكر الله فلم يطيعوه فنالهم ما نالهم 

من الهدام واالحتالل والبالءات والوباء وهلّم جرًا .. 
فاتقوا الله وأحســــــــنوا وتوبوا الى الله وادخلــــــــوا من باب الله الى 
الله عســــــــى الله أن يتــــــــوب عليكــــــــم . ولتعلموا اّن الذيــــــــن تفرقوا 

مــــــــن بعدهم ســــــــوف لــــــــن يكونوا بمأمــــــــن من بــــــــالء الله 
والســــــــيما من انغمســــــــوا في الدنيا وتناسوا مرجعهم 
فــــــــي أعمالهــــــــم، فليس الحب مجــــــــرد ذكر لــــــــه أو حزنًا 

 عليــــــــه، بــــــــل حبــــــــه طاعتــــــــه فــــــــي نهجــــــــه وعلمــــــــه وآله 
وجمعته . 

فالســــــــالم على شــــــــهيد الله والســــــــالم على شــــــــهيد 
الجمعات التي اسست الربيع العربي الثوري ورحمة 

الله وبركاته. 
اللهم ثبتنا على نهجه وأبعدنا عن دنيا قارون وفرعون 

وهامان والهدام وأشــــــــباههم ووفقنا لنشر نهجه وعلومه 
واخالقه فإنك ولي التوفيق .

 ابن شهيد الله
 مقتدى الصدر
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ولَد السيد الشــــــــهيد الصدر الثاني "قدس" في 
مدينة الكاظمية املقدســــــــة سنة 1943، ونسبه 
الشــــــــريف هو كالتالي: سيد محمد بن محمد 
صــــــــادق بن محمــــــــد مهدي بن إســــــــماعيل بن 
محمد صــــــــدر الدين بن صالــــــــح بن محمد بن 
إبراهيم شرف الدين بن زين العابدين بن علي 
نور الدين بن الحســــــــني عز الدين بن محمد بن 
الحســــــــني بن علي بن محمد بن تاج الدين أبي 
الحسن عباس بن محمد شمس الدين بن عبد 
اللــــــــه جالل الدين بن احمــــــــد بن حمزة األصغر 
أبي الفوارس بن أبي محمد ســــــــعد الله بن أبي 
احمد حمزة األكبر بن الســــــــيد أبي السعادات 
محمد بن أبي محمــــــــد عبد الله بن أبي الحرث 
محمــــــــد بن أبي الحســــــــن علي املعــــــــروف بابن 
الديلمية بن أبي طاهر عبد الله بن أبي الحسن 
محمد املحدث بن أبي الطيب طاهر بن الحسني 
القطعي بن موســــــــى أبي ســــــــبحة بــــــــن إبراهيم 
األصغر املرتضى بن االمام موسى الكاظم بن 
االمــــــــام جعفر الصادق بن االمام محمد الباقر 
بن االمام علي الســــــــجاد بن االمام الحسني بن 

االمام علي بن ابي طالب (عليهم السالم) .
كانت والدته في الـ  17 / ربيع األول/  1362هج 
ـ املوافق لـ 23 آذار 1943 في يوم املولد النبوي، 
في سنة 1373 هــ  1954 م ارتدى السيد محمد 
الصدر العمامة وهو ابن احدى عشــــــــرة ســــــــنة 
حيث تم تتويجه بتاج آبائه الصالحني، مبتدئا 
بدراسة النحو وبعض العلوم األخرى على يد 
والده الحجة الســــــــيد محمد صادق الصدر، ثم 

على يد اســــــــتاذه الشيخ حســــــــن طراد العاملي 
(احــــــــد علمــــــــاء الدين في لبنان) ثــــــــم أكمل بقية 
املقدمات على يد اســــــــتاذه الســــــــيد محمد تقي 
الحكيم واستاذه  الشيخ محمد تقي االيرواني.

فــــــــي ســــــــنة (1376هـــــــــ ـ1957م) دخل الســــــــيد 
الشــــــــهيد في كليــــــــة منتدى النشــــــــر(كلية الفقه 
حاليا) دارســــــــا على يد املع أساتذتها، وتخرج 

الســــــــيد محمد الصــــــــدر من كلية الفقه ســــــــنة 
(1381هــــــــج ـ 1962م) ضمن الدفعة األولى من 
خريجي كلية الفقه ولم تحتســــــــب الدراسة في 
الســــــــنة األولى (1957) ألن االعتراف الرسمي 
مــــــــن قبل الدولــــــــة بهذه الكلية حصــــــــل في عام 
1958 لــــــــذا اعتبر هذا العــــــــام هو املرحلة األولى 
للدراسة، وفي سنة (1381هج ـ 1962م) دخل 
الســــــــيد محمد الصدر مرحلة السطوح العليا 
(الحوزوية) حيث درس لدى أســــــــتاذه الســــــــيد 
الشــــــــهيد محمد باقر الصدر والشــــــــيخ صدر 
البادكوبي، ليكمل مرحلة البحث الخارج على 
يد اســــــــتاذه الشــــــــهيد الصــــــــدر األول واملراجع 
الراحلني الســــــــيد أبو القاســــــــم الخوئي والسيد 
الخميني والسيد محسن الحكيم، لينال درجة 
االجتهاد في عــــــــام 1977، وواصل تدريســــــــه 
في البحث الخارج لطلبــــــــة الحوزة حتى اندالع 

االنتفاضة الشعبانية 1991.
ترك الشــــــــهيد الصدر مجموعة مؤلفات وآثار 
نفيســــــــة في الفقــــــــه والفقه املقــــــــارن واألصول 
والحديــــــــث واألدب والفلســــــــفة وعلــــــــم النفــــــــس 
والتفســــــــير وروايات أهل البيــــــــت، ولعل أبرزها 
"املوســــــــوعة املهدويــــــــة" التي قدم لها أســــــــتاذه 

الشهيد الصدر األول.
بعــــــــد الفراغ املرجعي الذي عانته حوزة النجف 
عقــــــــب قمــــــــع االنتفاضــــــــة الشــــــــعبانية وبعدها 
وفاة املرجع الخوئي بداية تســــــــعينيات القرن 
املاضي؛ قادت مرجعية السيد الشهيد محمد 
الصدر الجماهيــــــــر من داخــــــــل الجماهير ولم 
تكن مرجعية محجمة ومنغلقة على نفســــــــها 
ال تعلــــــــم ما يجــــــــري في املجتمــــــــع أو أنها تعلم 

بما ينقله بعض رجالها فقط ســــــــواء كان هذا 
النقل صحيحا أم ســــــــقيما، وهــــــــذا الذي جعل 
القواعد الشــــــــعبية في العراق تهــــــــب لاللتفاف 
حول الســــــــيد الشــــــــهيد ألنها وجدت مرجعية 
تعيش آالمهــــــــا ومحنها، وتعلمهــــــــم أن املرجع 
والقائد االســــــــالمي (ما هو اال خادم لإلسالم 
واملســــــــلمني وهو العبــــــــد املتواضــــــــع الذليل في 

محضــــــــر رب العاملني وان أفضــــــــل الناس عنده 
هــــــــو أعالهم بالعلــــــــم واألدب وان أكــــــــرم الناس 
عنده اتقاهم وان املرجع والقائد االسالمي هو 
الذي ينهــــــــى الناس عن الرذائــــــــل بعد أن تخلى 
عنها واملشــــــــجع على الفضائــــــــل بعد أن تحلى 
بها وهو الذي يحيي في الناس السنن ويميت 
البدع، ويشــــــــحن في القلوب الشــــــــجاعة ويميت 
فيها الهوان الذي عشــــــــش عليها نتيجة الظلم 
 والجــــــــور لســــــــنوات عديدة من قبــــــــل الطواغيت 

وأعوانهم).
تصــــــــدى الشــــــــهيد للمرجعية الدينية وســــــــعى 
للحفــــــــاظ علــــــــى الحــــــــوزة العلمية فــــــــي النجف 
وقام بخطوات كبيرة فــــــــي هذا املجال وفقًا ملا 
تتطلبــــــــه الســــــــاحة الفكرية والحيــــــــاة العصرية 
وقام بإرســــــــال العلماء إلى جميع أنحاء العراق 
ملمارســــــــة مهامهم التبليغيــــــــة وتلبية حاجات 
املجتمع وأقام صالة الجمعة وأمها بنفسه في 
مســــــــجد الكوفة في النجــــــــف، وتعميم اقامتها 
بمــــــــدن العراق األخــــــــرى رغم منعهــــــــا في ذلك 
الوقت مما ولد لــــــــدى النظام الحاكم في العراق 
الذي كان يرأســــــــه الطاغية املقبور صدام خوفًا 
من خطر مباشــــــــر على مســــــــتقبله، حيث كان 
الشــــــــهيد السيد الصدر قد شــــــــارك سابقًا في 
االنتفاضة الشــــــــعبانية عــــــــام 1991 كقائد لها 
لبضعة أيام لكن سرعان ماتم اعتقاله من قبل 

عناصر من االمن.
وبســــــــبب دعواته اإلصالحيــــــــة وجرأته أصبح 
الســــــــيد الصدر مصــــــــدر إلهــــــــام روحي ألغلب 
العراقيني الســــــــيما الشــــــــباب، األمر الذي جعل 
النظام البعثي يشــــــــعر بخطورة السيد الصدر 
على بقائه، فأقدمت األجهــــــــزة القمعية التابعة 
لدوائر األمن باغتيال هذا العالم الرباني الكبير 
الذي وضــــــــع بصمة في ضميــــــــر األمة ونقش 
علــــــــى جبينها كلماته الثالث املشــــــــهورة ( كال 
كال  كال  إســــــــرائيل..  كال  كال  أميــــــــركا..  كال 

للشيطان).
وفي يــــــــوم الجمعة الرابع من ذي القعدة املوافق 
التاســــــــع عشر من شــــــــباط عام 1999 تعرض 
السيد الشــــــــهيد محمد محمد صادق الصدر 
لعمليــــــــة مالحقــــــــة من قبــــــــل ســــــــيارة مجهولة 
بعد خروجه من الصحن الحيدري الشــــــــريف 
باتجــــــــاه منزلــــــــه فــــــــي منطقــــــــة الحنانــــــــة برفقة 
نجليه السيدين الشهيدين مؤمل ومصطفى، 
فأطلقوا النار على السيارة التي كان يستقلها 
مع نجليه وســــــــرعان مــــــــا اصطدمــــــــت العجلة 
بشــــــــجرة قريبــــــــة، فترجــــــــل املهاجمــــــــون مــــــــن 
ســــــــيارتهم وبدؤوا بإطالق النــــــــار بكثافة على 
الســــــــيد  الســــــــيد الصدر ونجليه فاستشــــــــهد 
مؤمــــــــل فورا، أما الســــــــيد محمد محمد صادق 
الصدر فقد تلقى جســــــــده الطاهر رصاصات 
عــــــــدة، ولكنه بقي على قيــــــــد الحياة، وعند نقله 
إلى املستشفى تم قتله برصاصة بالرأس من 
قبــــــــل أزالم النظام املباد، أما الســــــــيد مصطفى 
فأصيب بجروح ونقل إلى املستشفى من قبل 

األهالي وتوفي هناك متأثرًا بجراحه.
وعلى إثر انتشــــــــار خبر استشــــــــهاد الســــــــيد 
شــــــــهدت  الصــــــــدر  صــــــــادق  محمــــــــد  محمــــــــد 
مناطــــــــق جنــــــــوب العــــــــراق ومــــــــدن عديــــــــدة في 
العاصمة بغداد، غضبًا شــــــــعبيًا عارمًا عرف 
والتــــــــي قاومهــــــــا  الصــــــــدر 1999  بانتفاضــــــــة 
 النظــــــــام البعثي وأجهزته بالقتــــــــل واالعتقاالت 

واملطاردات. احياء ذكرى استشهاد السيد الشهيد الصدر الثاني.. ارشيف
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وقال الكاظمي، في بيان ملكتبه اإلعالمي 
خــــــــالل لقائه مجموعة مــــــــن اإلعالميني 
السياســــــــيني:  واملحللني  والصحفيــــــــني 
"سعيد بلقاء األصدقاء من اإلعالميني 
لــــــــه  معكــــــــم  والحديــــــــث  والصحفيــــــــني، 
شجون، وفيه حلم حماية الديمقراطية 
التــــــــي تحميهــــــــا الكلمــــــــة، والرؤيــــــــة التي 
يقدمها اإلعالميون والصحفيون" قادة 

وصّناع الرأي العام".
وأضاف الكاظمــــــــي أنه "من دون الكلمة 
وحريــــــــة التعبيــــــــر وتقديــــــــم املعلومة ال 
يمكن بنــــــــاء الدولــــــــة، ألن املعلومة اليوم 
تعمــــــــل علــــــــى تصحيح املســــــــار"، مبينًا 
أن "كلمــــــــة الحــــــــق يحملهــــــــا اإلعالميون 
والصحفيــــــــون الذين يحملــــــــون معاناة 

الناس".
الــــــــوزراء إلى  ولفــــــــت رئيــــــــس مجلــــــــس 
أنــــــــه "نحتاج الــــــــى النقد البّنــــــــاء والكلمة 
الصادقــــــــة، ويجــــــــب أن نمّيــــــــز أن الكلمة 
تستخدم اليوم كخنجر، وعلينا العزل 
بني الكلمة الحّقة وبني الكلمة التي تريد 
إثــــــــارة النعرات الطائفيــــــــة أو القومية أو 

الكراهية".
وأشار إلى أن "التحديات التي يواجهها 
العراق اليوم كبيرة وعندما يكون هناك 
نقــــــــد للحكومة فيجــــــــب أن يكون مبنيًا 
على الحقيقة"، مشــــــــددًا "ال أشــــــــكل أي 
تهديــــــــد ألي أحد ألن ليــــــــس لدي حزب 

وحزبي هو الشعب".
"اإلعالميــــــــني  أن  الكاظمــــــــي  وأوضــــــــح 
والصحفيــــــــني هــــــــم أقــــــــرب النــــــــاس الى 
الشــــــــارع"، منوها بــــــــأن "الكلمة هي من 
تبني الدولة وتســــــــتعيدها من الفشــــــــل 
والخذالن، وهي بالوقت نفسه تستطيع 

أن تدّمر الدولة".
وأضاف الكاظمــــــــي "لدينا تحٍد حقيقي 
في مواجهة وباء كورونا، والســــــــبب هو 
ضعف البنى التحتية"، مشــــــــيرًا إلى أنه 
"على مدى ســــــــبعة عشر عاما لم ينجح 
العراق في بنــــــــاء بنية تحتية، لكنه نجح 
ببنــــــــاء مــــــــوالت بســــــــيطة، ألن هناك من 
اســــــــتثمر أمــــــــوال الدولــــــــة في مشــــــــاريع 

بسيطة على حساب املواطن".
وأكــــــــد رئيس الوزراء "لــــــــم ينجح العراق 

ببناء نظــــــــام صحي حقيقــــــــي أو نظام 
تربــــــــوي جيــــــــد، واعتمد على مشــــــــاريع 
قد تكون مهمــــــــة للمواطن ولكن ثانوية، 
والســــــــبب هــــــــي السياســــــــة االقتصادية 
التــــــــي اعتمــــــــدت علــــــــى النفــــــــط، وعندما 
انهارت أســــــــعار النفط انهار كّل شيء"، 
مبينــــــــًا "ليس لدينــــــــا نظــــــــام اقتصادي 
حقيقي، وعلى مدى سبعة عشر عاما 
لم يســــــــتطع العراق بنــــــــاء نظام صحي 

حقيقي".
وشــــــــدد الكاظمي "علينا أن نكون أبناء 
اليــــــــوم، وليس أبناء األمس، وهذا يحتاج 
الــــــــى توافــــــــق بــــــــني الحكومة والشــــــــعب 
والبرملــــــــان والكتــــــــل السياســــــــية، ولكن 
لألســــــــف الشــــــــديد لم نَر هــــــــذا التوافق"، 
مضيفًا "الناس تشــــــــعر بفقدان األمل، 
وهذا من حقها عندما تقارن نفســــــــها 

بدول اخرى وبدول الجوار املتقّدمة".
وتابع رئيــــــــس الوزراء "لدينــــــــا تحديات 
الهويــــــــة العراقية، وعانينا ســــــــابقا من 
صراعــــــــات طائفيــــــــة، والهويــــــــة العراقية 
الوطنية اليمكــــــــن املزايدة عليها"، داعيًا 
إلــــــــى أن "يكــــــــون معيارنا هــــــــو املواطنة 

وليس االنتماء املذهبي أو اإلثني".
وأفاد الكاظمي بأن "تراب العراق مقّدس 

ويجب أن ندافع عنه بكل الطرق"، مؤكدًا 
أن "حكومتنــــــــا ليســــــــت حكومة حزب، 
ومشــــــــروعنا الوحيد هو العبور بالدولة 
بســــــــبب الظروف التي انتجت اســــــــتقالة 

الحكومة السابقة".
وبشــــــــأن االنتخابــــــــات، قــــــــال الكاظمي: 
"املواطنــــــــون طالبوا بانتخابــــــــات عادلة، 
وعلينــــــــا العمــــــــل علــــــــى تهيئــــــــة ظروف 
انتخابات نزيهة وعادلة ليشعر املواطن 
أنــــــــه ممّثل، وعندمــــــــا يطالــــــــب بحقوقه 
يطالــــــــب بها عــــــــن طريــــــــق االنتخابات، 
وليــــــــس عن طريق التهديد أو الســــــــالح، 
وهــــــــو مطلــــــــب يعكــــــــس حجــــــــم الوعــــــــي 
العراقي في ظل مــــــــا يعانيه من ظروف 
العيــــــــش"، الفتــــــــًا إلــــــــى أن "العراقي يريد 
التأســــــــيس للمستقبل، وهذا ما نفتخر 
به، والشعب نجح بتحقيق مطلبه، وهذا 
يســــــــتحق منا التضحيــــــــة لتحقيق هذا 

الهدف".
وذكر أن "هدفنا الوصول الى انتخابات 
عادلــــــــة وعملية بنــــــــاء حقيقــــــــي للدولة، 
وعلينا العمل بكل جد لتهيئة الظروف 
النتخابــــــــات عادلة ونزيهة للوصول الى 
نتائج يشعر املواطن فيها أنه ممّثل وال 
يشــــــــعر بأن صوته مخطوف"، مشيرًا 
إلى أن "املواطن خرج بتظاهرات، وطالب 
وإصــــــــالح، وهذه  نزيهــــــــة  بانتخابــــــــات 
املطالب يجب أن ُتحمى وتكون مقّدسة 

لدينا". 
واســــــــتطرد رئيس الوزراء "لن نســــــــمح 
ألحد بأن يهــــــــدد بهدم الدولــــــــة.. أمامنا 
مســــــــتقبل يجــــــــب أن نبنيــــــــه ألبنائنــــــــا"، 
منوهــــــــًا بأن "اإلعالميــــــــني والصحفيني 
هم أساس بناء الدولة، والجميع ينصت 

اليهم".

وأفــــــــاد الكاظمي بــــــــأن "الحكومة جاءت 
في وضع اقتصادي منهــــــــار، ونحتاج 
الــــــــى فرصــــــــة ودعــــــــم كــــــــي نثبــــــــت أننا 
الفشــــــــل"،  أو  النجــــــــاح  علــــــــى  قــــــــادرون 
منبهــــــــًا علــــــــى أن "التدخــــــــالت اإلقليمية 
كان  اذا  إال  تنجــــــــح  لــــــــن  العــــــــراق  فــــــــي 
 هنــــــــاك طرف فــــــــي الداخــــــــل يعمل على 

ذلك".
وأكد "يجب أال نســــــــمح بتدخالت تهدد 
السيادة العراقية أو النسيج االجتماعي 
العراقي، ولن نسمح بمغامرات ألطراف 
خارجيــــــــة في العراق"، مشــــــــددًا على أن 
"مســــــــتقبل العراق أهم من كّل شــــــــيء، 
فالعراق ليس دولة هامشــــــــية، واملغامرة 

على أرضه غير مقبولة".
وقال: إن "هناك تحديات في ما يخص 
الوضــــــــع األمنــــــــي، وقّدمنــــــــا الكثير من 
التضحيات، وعلينا عدم تكرار أخطاء 
املاضــــــــي"، مبينــــــــًا أن "الحكومة حكومة 
فتيــــــــة، ولديهــــــــا تحديــــــــات فــــــــي إصالح 
الوضع االقتصادي الذي ســــــــببه سوء 
اإلدارة.. علينا جميعا دعم اإلصالحات، 

ألنها تعني البحث عن العدالة".
وعــــــــدَّ الكاظمــــــــي أن "العراقيــــــــني الذيــــــــن 
عاشــــــــوا في داخل العــــــــراق عانوا كثيرا 
أكثــــــــر ممن غــــــــادر خارج العــــــــراق.. وأن 
مــــــــن حــــــــق أي مواطــــــــن أن يحصل على 
تعويض، لكن ليس من حق شخص ما 
أن يحصل علــــــــى أكثر من تعويض في 
قضية واحدة على حســــــــاب الكثير من 
الفقراء"، الفتًا إلــــــــى أن "الورقة البيضاء 
التــــــــي تعمل عليهــــــــا الحكومة هي ورقة 

إصالح وتوزيع للعدالة بني الجميع".
الكاظمي الذي أشــــــــار إلى أننا "سنطلق 
قريبا مشروعا إلعادة الحياة الى مدينة 

بغداد.. أطلقنا مشــــــــروع إنهــــــــاء إنجاز 
املستشــــــــفيات التي لم تنجز منذ فترة 
طويلــــــــة.. لدينا مشــــــــروع دعم الشــــــــباب 
إلنشــــــــاء مشــــــــاريع صغيرة"، لفت إلى 
أنه "ليــــــــس لدينا نظام مصرفي، ونعمل 
على إنجاز نظــــــــام مصرفي والنهوض 
بــــــــه، ألنه عماد أي دولة، ونعمل بكل جد 
إليجاد آلية للنهــــــــوض بواقع املصارف 
ألنهــــــــا تحّولــــــــت الــــــــى اقطاعيــــــــات، وفي 
بعــــــــض األحيــــــــان واجهــــــــات ألصحاب 
النفــــــــوذ السياســــــــي واملافيــــــــات"، مبينًا 
أن "االســــــــتثمار هو الحل  للمشــــــــكالت، 
لكنه يحتاج الى بيئــــــــة آمنة، بعد توفير 
األمــــــــن والخدمات، وعلينا دعم وحماية 

املستثمر".
وأردف أن "هنــــــــاك خســــــــارة بمليــــــــارات 
الدوالرات ســــــــنويا في املنافــــــــذ، وهناك 
عصابــــــــات وجماعــــــــات وقّطــــــــاع طــــــــرق 
وأصحاب نفــــــــوذ، هم من يســــــــيطرون 
في بعض األحيان علــــــــى املنافذ وعلى 
الدولة، وســــــــتكون هناك حملة  حساب 
قريبــــــــة إلعــــــــادة االعتبــــــــار الــــــــى املنافذ، 
وسنحارب أشباحا"، مؤكدًا أن "األموال 
هــــــــي ملــــــــك للشــــــــعب العراقي وليســــــــت 
ألصحاب النفوذ أو أصحاب الســــــــالح 

الذين يفرضون إراداتهم على حســــــــاب 
املصلحة العامة".

وتعهد "ســــــــنتخذ في القريــــــــب العاجل 
مجموعــــــــة إجــــــــراءات لتغييــــــــر بعــــــــض 
املواقــــــــع اإلدارية في الدولة، وسنســــــــمع 
بعدهــــــــا حملــــــــة تشــــــــويه للحكومة، ألن 
هنــــــــاك مــــــــن ســــــــيتضرر جــــــــراء هــــــــذه 
التغييرات، ونقــــــــول بكّل صراحة: ليس 
لدينا أي شــــــــيء نخسره، ورهاننا على 
اإلعالميــــــــني والصحفيني وعلى الناس، 
وإْن لــــــــم يتركونــــــــا نعمــــــــل، فســــــــنخرج 
وأيادينا نظيفة"، موضحًا أن "الفســــــــاد 
أخطــــــــر مــــــــن اإلرهــــــــاب، ألنــــــــه يســــــــاعد 
اإلرهابيــــــــني، وســــــــتكون لدينــــــــا حملــــــــة 
 ملتابعة أســــــــباب هذا الفســــــــاد ومالحقة 

الفاسدين".
كما اســــــــتقبل رئيس الــــــــوزراء وفدا من 
اعضاء االتحاد العــــــــام لالدباء والكتاب 

في العراق.
واســــــــتعرض الوفد، بحســــــــب بيان ثان 
ملكتب رئيس الوزراء اإلعالمي، "مسيرة 
االتحــــــــاد العــــــــام لألدبــــــــاء والكّتــــــــاب في 
العراق، ودوره في رفد الساحة املحلية 
والعربيــــــــة بالنتــــــــاج الثقافــــــــي املتنــــــــّوع، 
فضال عن مساهمته في خدمة الثقافة 
والوطــــــــن، كما تطّرق الى املصاعب التي 
يواجهها املثقف العراقي، وحاجته الى 
 دعــــــــم الدولة من أجل اســــــــتمرار عطائه 

الثقافي".
من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء 
الــــــــى "أهميــــــــة دور املثقف في تنشــــــــيط 
الحركة الثقافيــــــــة والفكرية في العراق، 
كما أشــــــــاد بــــــــدوره الوطني فــــــــي الدفاع 
عن وحــــــــدة البالد، ونشــــــــر ثقافة الحب 
والتسامح، ومواجهة اإلرهاب، وإرساء 
النهــــــــج الديمقراطي، وكذلك دوره املؤثر 

في التغيير".
ودعــــــــا األدبــــــــاء والكّتــــــــاب الــــــــى "تعزيز 
حضورهــــــــم وفاعليتهم فــــــــي املجتمع"، 
لــــــــكل الجهــــــــود الثقافية  مؤكــــــــدا دعمه 
التي تســــــــهم في التغيير نحو األفضل 
والســــــــعي الى إيجاد بيئة ثقافية تخلق 
ثقافــــــــة منتجة تســــــــهم في بنــــــــاء الدولة 

والفرد".
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عـــدْت رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــخــروقــات 
الــعــراقــيــة مخالفة  لـــألراضـــي  الــتــركــيــة 
صريحة لــألعــراف واملــواثــيــق الــدولــيــة، 
داعـــيـــة إلــــى إيـــقـــاف االنـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
طالبت  بينما  الوطنية،  السيادة  تطول 
لــجــنــة الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة الــنــيــابــيــة، 
الـــحـــكـــومـــة بــــوضــــع قـــضـــيـــة الــقــصــف 
اجتماعها  اعمال  جــدول  على  التركي 
القادم لتدرس خيارات أخرى ال تقف 

عند حدود االحتجاج الرسمي.
وقال الناطق بإسم رئيس الجمهورية، 
في بيان تلقته ”الصباح“: إن ”رئاسة 
جــمــهــوريــة الـــعـــراق، تــدعــو إلـــى إيــقــاف 
االنــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــــطــــول الـــســـيـــادة 
العسكرية  العمليات  نتيجة  الــوطــنــيــة 
الــتــركــيــة املــتــكــررة وخــرقــهــا لــألجــواء 
الــعــراقــيــة والــتــي ذهـــب ضحيتها عــدد 

من املدنيني العزل“.
وأضــاف البيان، أن «هــذه األعمال تعد 
الــجــوار،  ملبدأ حسن  انتهاكًا صــارخــًا 
واملواثيق  لألعراف  صريحة  ومخالفة 

الدولية»، مستنكرًا «هذه الخروقات».
وأكد «ضرورة حل املشكالت الحدودية 
واملــلــفــات األمــنــيــة بــني الـــعـــراق وتركيا 
عـــبـــر الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بــيــنــهــمــا، 
ورفض األحادية في معالجة القضايا 
الـــعـــالـــقـــة، ووجـــــــوب احــــتــــرام الـــســـيـــادة 
نفسه، ذكرت  السياق  وفي  العراقية“. 

النيابية، في  الخارجية  العالقات  لجنة 
بـــيـــان، تــلــقــتــه ”الـــصـــبـــاح“، ان ”الــعــالــم 
استثنائية  بــظــروف  يــمــران  واملــنــطــقــة 
كلها،  البشرية  تاريخ  في  نظيرها  قل 
الى  االنــســان  ان يقف  وهــي تستدعي 
للخروج من هذه  االنسان  اخيه  جنب 
زالــت  ومــا  بنا،  تعصف  التي  الجائحة 

سببًا في فراق االحبة واالهل. وحري 
بنا ان نفكر ونــحــن فــي هــذه االجـــواء 
نستحضر  مختلفة،  بطريقة  املــلــبــدة 

من خاللها إنسانيتنا“.  
وأضاف البيان، ”وبالرغم من ذلك، لم 
تمض ســوى عشرة ايــام على قصف 
الطيران التركي ملناطق في كردستان 
العراق، استدعت وزارة الخارجية على 
لتسلمه  تركيا  جمهورية  سفير  اثــره 

مذكرة احتجاج رسمية».  
واضــــــــاف الـــبـــيـــان ”وهـــــــا هــــي الــــيــــوم، 
تعيد االعــتــداء على منطقة أخــرى في 
محافظة السليمانية، راح ضحيته عدٌد 
املمتلكات  في  وخسائر  املواطنني  من 

الخاصة والعامة“.  
وتابع البيان ”اننا وفضًال عن إدانتنا 
ـــهـــذه االعــــــتــــــداءات، نــطــالــب  املـــتـــكـــررة ل
القضية  تضع  بــأن  العراقية  الحكومة 
الــقــادم  اجتماعها  أعــمــال  جـــدول  على 
لــتــدرس خــيــارات أخـــرى ال تــقــف عند 
ومن  كما  الرسمي.  االحتجاج  حــدود 
شأنها ان تكون حائًال دون تكرار هذه 

االعتداءات“

ـــــر الــتــربــيــة عــلــي حميد  أكـــــَد وزي
ـــجـــمـــعـــة، الــــتــــزام  مـــخـــلـــف أمــــــس ال
قطعتها  التي  بتعهداتها  الــــوزارة 
ســـــابـــــقـــــا الكـــــــمـــــــال امــــتــــحــــانــــات 
طــلــبــة الــــســــادس االعـــــــــدادي وفـــق 
الـــشـــروط الــصــحــيــة وبــالــتــنــســيــق 
وخــــلــــيــــة الـــــصـــــحـــــة  وزارة   مـــــــع 

األزمة.
وأضـــاف مخلف فــي بــيــان صدر 
وكالة  تلقته  اإلعالمي  مكتبه  من 
أن»الجهات  (واع)  العراقية  األنباء 
ــــــوزارة حــــددت يــومــًا  الــعــلــيــا فـــي ال
فــــرع، إذ سيكون  لــكــل  امــتــحــانــيــًا 
لالمتحان األدبي يوم وللتطبيقي 
يــــوم، لتخفيف  يــــوم، ولــألحــيــائــي 
زخم تواجد الطلبة داخل القاعات 

االمتحانية» .

وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن»الــــــــــوزارة 
مــســتــعــدة بــشــكــل كـــامـــل إلنــجــاز 
التنسيق  خــالل  مــن  االمتحانات، 
العالي  التعليم  وزارات  مع  العالي 
والصحة واالتصاالت وبما يخدم 
«الطلبة  داعــيــًا   ، االعــــزاء»  طلبتنا 
وأولياء األمور الى متابعة األخبار 
واملــــــواد الــعــلــمــيــة مـــن مــصــادرهــا 
الفضائية  القناة  وعبر  الرسمية 
االلكترونية  واملــنــصــات  الــتــربــويــة 

التعليمية» .
ـــــــر الــتــربــيــة  وتـــابـــع الــبــيــان أن»وزي
ــة الـــى الــطــلــبــة الغتنام  وجـــه رســال
الــدراســة  ومواصلة  الفرصة  هــذه 
بكل جد واجتهاد وعدم االنجرار 
خـــلـــف األصــــــــــوات الــــتــــي تـــحـــاول 
ـــتـــشـــويـــش وتـــشـــتـــيـــت األفــــكــــار  ال
ــــدراســــي ــــعــــام ال  مـــنـــعـــًا لـــضـــيـــاع ال

الحالي» .

فـــــي ظــــــِل تـــــزايـــــد اعـــــــــداد االصـــــابـــــات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا بــــاشــــرت دائـــــرة 
خالل  مــن  الشعبية  الطبية  الــعــيــادات 
لها  التابع  الطبي  االوكسجني  معمل 
االنتاج من  بذل جهود مضاعفة في 
اجل تغطية احتياجات املستشفيات، 
بـــــدأت مـــالكـــات تــابــعــة للعتبة  بــيــنــمــا 
مشروع  بتنفيذ  املقدسة  الحسينية 
املصابني  االوكسجني ملعالجة  إلنتاج 
فـــي عــــدد مـــن املـــحـــافـــظـــات، فـــي وقــت 
تــؤهــل صــحــة الــرصــافــة ابــنــيــة تابعة 
لتحويلها  والرياضة  الشباب  لـــوزارة 
للحجر  واخــــــرى  مــســتــشــفــيــات  الــــى 

الصحي. 
 وقال مديرعام دائرة العيادات الطبية 
الـــرزاق  الــدكــتــور حـــازم عبد  الشعبية 
«الــصــبــاح»:  تلقته  بيان  فــي  الجميلي 
يعمل  الــطــبــي  االوكــســجــني  إن معمل 
بالشراكة مع القطاع الخاص وحسب 
رقم  الشعبية  الطبية  العيادات  قانون 
89 لسنة 1986 املعدل ويبذل جهودا 
النتاج  الحالي  الــوقــت  فــي  مضاعفة  
اكـــبـــر كــمــيــة مــــن االوكـــســـجـــني لــســد 
تزايد  بعد  منه  املستشفيات  احتياج 
اعـــــداد املــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـــا 
انقاذ حياتهم، منوها  للمساهمة في 
بـــأن املــعــمــل حــالــيــا يــعــمــل عــلــى مــدار 
24 ساعة وجميع ايام االسبوع وفي 
توقف فهو  الرسمية من دون  العطل 
بغداد  في  املستشفيات  اغلب  يجهز 

وبـــعـــض املـــحـــافـــظـــات بــاالوكــســجــني 
ــــــغــــــاز وحـــســـب  ــــســــائــــل وال الــــطــــبــــي ال
جميع  اتــبــاع  الــى  مشيرا  احتياجهم، 
االرشــــــــادات االحـــتـــرازيـــة فـــي املــعــمــل 
 حــــفــــاظــــا عــــلــــى ســـــالمـــــة الـــعـــامـــلـــني

فيه .
وبني تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة 
تعزيزية  شحنات  ارســال  تم  والبيئة 
لــدائــرة صحة ذي قــار بلغت 39 طنا 
مــــن االوكــــســــجــــني الـــســـائـــل ملــعــالــجــة 
،منها  املصابني  الحرجة من  الحاالت 
الصناعة حسب  مــن وزارة  أطــنــان   7
االتـــــفـــــاق املــــبــــرم مـــعـــهـــا، فـــضـــال عــن 
مـــن خــــالل متعهد  ارســــــال 22 طــنــا 
الــشــركــة املــجــهــزة لـــدائـــرة صــحــة ذي 
قـــار، اذ تــم وصــولــهــا الـــى مستشفى 

الحسني التعليمي في الناصرية.

ة وتحويلها الى  تأهيل أبنيَّ
مستشفيات للحجر الصحي 

وبـــــــدورهـــــــا بـــــاشـــــرت دائــــــــــرة صــحــة 
لـــوزارة  تابعة  ابنية  تأهيل  الــرصــافــة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة وتــحــويــلــهــا الــى 
للحجر  واخـــرى  عــامــة،  مستشفيات 
الــصــحــي ملــعــالــجــة مـــرضـــى فــيــروس 

كورونا.
واوضــــح مــديــر عـــام صــحــة الــرصــافــة 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــغــنــي الـــســـاعـــدي لـــ» 
الــهــنــدســيــة  املــــالكــــات  ان   ،» الـــصـــبـــاح 
والــفــنــيــة فــي دائــرتــه بــاشــرت تجهيز 
ــنــصــر الــتــابــع  مــنــتــدى شـــبـــاب حـــي ال
والرياضة في جانب  الشباب  لــوزارة 
الــــى مستشفى  لــتــحــويــلــه  الـــرصـــافـــة 
فيها  املستشفيات  بقية  عام الٕسناد 

وامــتــصــاص الــزخــم الــحــاصــل عليها 
وبسعة 100 سرير،  ويضم ردهات 
بــاطــنــيــة، واطـــفـــال، وصـــــاالت طـــوارئ 
الطبية،  االجهزة  بأحدث  وهــو مجهز 
تجهيزه  دائرته  استعداد  على  منبها 
ـــــــأالِســـــــرة، واملـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ب
واملــالكــات وتــقــديــم الــخــدمــات الطبية، 
والـــعـــالجـــيـــة الهــــالــــي مــنــطــقــة مــديــنــة 

الصدر واملناطق املحاذية لها.
الــــســــاعــــدي ان عـــــــددا مــن  واضــــــــاف 
الدائرة  مع  ايضا  اسهموا  املتبرعني  
ــلــقــاعــات  بـــتـــاهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة ل

التابعة  الــدولــي  الشعب  مللعب  املغلقة 
بشكل  والرياضة  الشباب  وزارة  الــى 
ـــى مستشفيات  ال لــتــحــويــلــهــا  ســريــع 
، مــبــيــنــا ان عـــدد  الـــصـــحـــي  لــلــحــجــر 
الــقــاعــات بــلــغــت 5 خــصــصــت واحـــدة 
للرياضني  بــســعــة 50 ســريــرا  مــنــهــا 
املــصــابــني بــالــفــيــروس، فضال عــن ان 
الـــقـــاعـــات االربـــــع خــصــصــت للحجر 
الــــصــــحــــي  بـــســـعـــة اكــــثــــر مــــــن  150 
تجهيزها  وسيتم  قــاعــة  لكل  ســريــرا 
واالدويــة،  واملعدات،  الطبية،  بأالجهزة 
واملـــــالكـــــات املــتــخــصــصــة بــمــخــتــلــف 

وتحويلها  الفتتاحها  التخصصات 
الــــى مــســتــشــفــيــات لــلــحــجــر الــصــحــي 
خالل االيام املقبلة، مضيفا ان دائرة 
بـــصـــدد اكـــمـــال بــعــض االحــتــيــاجــات 
مستشفى  الفتتاح  تمهيدا  االخـــرى، 
واستقبال  الصدر  مدينة  في  العطاء 

املرضى خالل االسبوع املقبل.

ة تنشئ  العتبة الحسينيَّ
منظومة إلنتاج األوكسجني 

مــــن جــانــبــهــا بــــــدأت مــــالكــــات تــابــعــة 
بتنفيذ  املــقــدســة  الــحــســيــنــيــة  للعتبة 

مــشــروع انــتــاج االوكــســجــني ملعالجة 
كــورونــا في عدد  بفيروس  املصابني 

من املحافظات.
واوضـــــــح مـــديـــر اعــــــالم الــعــتــبــة عــلــي 
وجهت  العتبة  ان  لـــ»الــصــبــاح»،  شــبــر 
بـــــاإلســـــراع بــتــنــفــيــذ مــــشــــروع إنـــتـــاج 
مـــنـــظـــومـــة اوكـــســـجـــني مـــركـــزيـــة فــي 
كــل مــركــز لــلــشــفــاء انــشــأتــه فــي عــدد 
مــــن املـــحـــافـــظـــات، مـــنـــوهـــا بـــانـــه جـــاء 
بـــعـــد ان شــــهــــدت عــــــدد مـــــن مـــراكـــز 
الــشــفــاء والــحــمــيــات ازمـــــة حـــــادة في 
عالج  في  الداخل  االوكسجني  قناني 
الــعــمــل  الــــــى ان  املــــصــــابــــني، مـــشـــيـــرا 
ســيــبــدأ بــالــتــزامــن فــي عــشــرة مــراكــز 
شـــفـــاء تــابــعــة لــلــعــتــبــة ومــنــهــا اربــعــة 
مـــراكـــز انـــجـــزت فـــي كـــل مـــن كــربــالء 
والـــنـــجـــف واثــــنــــان فـــي بـــغـــداد وســتــة 
مـــراكـــز قــيــد االنـــجـــاز فـــي مــحــافــظــات 
الــبــصــرة وذي قــار ومــيــســان وديــالــى 
وواســـط والــديــوانــيــة  لعالج املصابني 

بالفيروس.

االنبار تستنفر لزيادة انتاج 
االوكسجني الطبي

وفـــي االنـــبـــار وجـــه مــديــر عـــام صحة 
املـــحـــافـــظـــة جـــمـــيـــع مــســتــشــفــيــاتــهــا 
ومــعــامــل االوكــســجــني الــخــاصــة بها 
لــزيــادة  الــجــهــود  بــضــرورة مضاعفة 

االنتاج.
 وافــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور خـــضـــيـــر شــــالل 
لــــــ»الـــــصـــــبـــــاح»، بــــــأن صـــحـــة االنــــبــــار 
هــــي االولـــــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــراق 
كل  فــي  االوكــســجــني  معامل  بتوفير 

مستشفى.

اجـــراءات عدة  اتــخــذْت محافظة بغداد 
املــائــيــة،  املـــــــوارد  مـــع وزارة  بـــاالتـــفـــاق 
الــنــهــروان  بقضاء  املــيــاه  ملعالجة شــح 
ومــنــاطــق اطـــــراف الــعــاصــمــة، مــؤكــدة 
ضــــــرورة االســـــــراع بـــانـــجـــاز مــشــروع 
الـــحـــل الــــدائــــم لــلــنــهــروان لــحــل االزمــــة 

جذريا.
املهندس محمد  بغداد  محافظ  وافــاد 
جــابــر الــعــطــا بــتــصــريــح خــــاص ادلـــى 
املحافظة عقدت  بــأن  لـــ»الــصــبــاح»:  بــه 
اجـــتـــمـــاعـــات عـــــدة مــــع وزيــــــر املــــــوارد 
املائية املهندس مهدي رشيد، ملعالجة 
النهروان والــذي يعانيه  املياه في  شح 

القضاء منذ اشهر عدة.
وافصح عن االتفاق على وضع حلول 
ـــجـــات لـــحـــل هـــــذه االشــــكــــاالت  ومـــعـــال
لــالســتــمــرار بــتــأمــني املــــاء الـــى ناحية 
النهروان، منها مضاعفة عدد املولدات 
لــــزيــــادة ســـاعـــات الــتــشــغــيــل ملــحــطــات 
املـــــاء بــالــتــنــســيــق مـــع وزارتـــــــي الــنــفــط 
الخام لنهر 9  املــاء  والكهرباء، وتأمني 
نيسان لتشغيل املجمعات واملحطات.

واردف الــعــطــا: انـــه تــم ايــضــا االتــفــاق 
على تطهير االنــهــر والــجــداول وكــري 
املــــبــــازل الـــتـــي تــصــب فــيــهــا مــشــاريــع 
املـــجـــاري الــســتــراتــيــجــيــة وهـــي مــبــازل 
الشرقي  وااليــمــن  الحسينية  منطقة 
والــغــربــي فــي نــاحــيــة الـــوحـــدة، اضــافــة 
الى تنظيم توزيع الحصص املائية بني 

املشاريع، عالوة على نصب محطات 
معالجة ملشاريع الصرف الصحي.

واشار الى وجود اشكاليات واجهتها 
اقــضــيــة بــغــداد خـــالل االعــــوام الثالثة 
املــاضــيــة بـــشـــأن ازمـــــة املـــيـــاه، بــيــد ان 
املحافظة تمكنت من حل جــزء كبير 
مــنــهــا مــن خـــالل تــوفــيــر كــمــيــات املــاء 
ـــألنـــهـــار املــنــصــوب  الــــخــــام الـــــالزمـــــة ل
عليها محطات سحب املياه للمشاريع 
والتي  للمحافظة  التابعة  واملجمعات 
بداية  ان  بيد  الــنــهــروان،  ناحية  تــخــدم 
الــشــهــر املـــاضـــي بـــــدات االزمــــــة تــعــود 
املـــوارد  مــديــريــات  قطع  بعد  تدريجيا 
الــذي  نيسان   9 نهر  عــن  للماء  املائية 
يعد املغذي الرئيس ملشاريع املحافظة.
واكــد محافظ بغداد ان الحل الجذري 
وزارة  بإسراع  يتمثل  املشكالت  لهذه 
اإلعــمــار واالســكــان والــبــلــديــات العامة 
بــإنــجــاز مــشــروع محطة الــحــل الــدائــم 
وتــســلــيــمــهــا الــــى  مــديــريــة مـــاء بــغــداد 
الســتــخــدامــهــا فــي تــوفــيــر املــــاء الــخــام 
للمشاريع، ال سيما ان الشركة املحال 
القانونية  العمل، تجاوزت املدد  عليها 
ـــتـــعـــاقـــد ولــــــم يـــتـــم اتــــخــــاذ اي  عـــلـــى ال
إجراءات بحقها، مشيرا الى ان الحلول 
تــكــمــن امــــا بــتــشــكــيــل لـــجـــان تــســريــع 
إلنجاز املشروع او سحبه من الشركة 
ــيــة الــى  املــنــفــذة وتــحــويــل مــبــالــغــه املــال
الــدوائــر املتخصصة إلنــجــازه بأسرع 
وقت، مذكرا  ان وزارة اإلعمار تمتلك 

شركات عدة لتنفذ هكذا مشاريع.

أعلنت شعبة زراعة بغداد الرصافة، تسويق أكثر 
اللحوم  االطــنــان من  من 40 مليون بيضة ومئات 
حزيران  والدجاج خالل شهر  واألسماك  الحمراء 

الحالي.  
الشعبة،  فــي  الحيوانية  الــثــروة  رئــيــس قسم  وقـــال 
ــــــى بــه  ضـــيـــاء عـــبـــد األمــــيــــر بـــتـــصـــريـــح خـــــاص ادل
ــــ»الـــصـــبـــاح»: ان انـــتـــاج بــيــض املــــائــــدة ضــمــن 14  ل
مشروعا لتربية الدجاج البياض العاملة في جانب 

الــرصــافــة بــبــغــداد، بــلــغ خـــالل شــهــر حـــزيـــران، 40 
مليونا و500 الف بيضة تم تسويقها الى األسواق 
املحلية، بينما بلغ عدد الدجاج البياض في مرحلة 
اإلنتاج لهذه املشاريع، مليوني و620 الف دجاجة.

ــلــحــوم  وذكـــــر ان تــســويــق األســــمــــاك والــــدجــــاج وال
الى  الــرصــافــة  تــم تسويقها بجانب  الــتــي  الــحــمــراء 
األســـــواق املــحــلــيــة، ارتــفــع بــشــكــل مــلــحــوظ، اذ بلغ 
لألسماك 200 طن من خالل 104 مشاريع مجازة، 
املسوق 690  املجزور  الدجاج  بلغت كميات  بينما 
طــنــا مــن خـــالل 13 مــجــزرة مـــجـــازة، امــــا  الــلــحــوم 

الحمراء، فقد بلغت كمياتها املسوقة 1100 طن.
وأوضـــــــح عـــبـــد االمــــيــــر ان جــمــيــع هـــــذا املـــشـــاريـــع 
املـــذكـــورة ســــواء لــلــدجــاج او الــلــحــوم او االســمــاك، 
انها  اكد  التي  الزراعية  القروض  هي من مشاريع 
فرضت حضورا متميزا ملنتجاتها ضمن مختلف 
األســــواق املــحــلــيــة، مــشــيــرا الـــى انــهــا تــنــدرج ضمن 
برامج النهوض الجارية للعملية الزراعية في البالد، 
والســيــمــا بــعــد تــضــافــر جــهــود املـــبـــادرة الــزراعــيــة 
اإلنــتــاج ضمن شقي  فــي  متميزة  نتائج  وتحقيق 

القطاع.

بـــاشـــرْت دائـــــرة الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة الــشــعــبــيــة تجهيز 
عياداتها بٔادوية االمــراض املزمنة والعامة في بغداد 

واملحافظات بحصة شهر حزيران الحالي .
وبـــني مــديــرعــام الـــدائـــرة الــدكــتــور حـــازم عــبــد الـــرزاق 
دائــرتــه ومن  ان  «الــصــبــاح»  تلقته  بيان  فــي  الجميلي 
ادويــة  بـــدٔات بتوزيع  الصيدلة واملــخــازن  خــالل قسم 
االمــــــراض املــزمــنــة والـــعـــامـــة عــلــى عــيــاداتــهــا الــطــبــيــة 
الشعبية واالستشارية في بغداد واملحافظات لحصة 
الصيدلة  ان قسم  الــى  . ولفت  الحالي  شهر حزيران 
الطبية  العيادات  الى  واملخازن يقوم بإيصال االدويــة 
الشعبية واالســتــشــاريــة فــي بــغــداد واملــحــافــظــات من 
بالدائرة لضمان  الخاصة  الــبــرادات  نقلها في  خــالل 
وصولها بانسيابية عالية من دون حدوث اي خلل، 
وئاتي هذا االجراء ملنع حصول الزخم اثناء التوزيع، 
فضال عن تطبيق االجــراءات االحترازية املتخذة من 

قبل الدائرة ضد فيروس كورونا.
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االرهاب االقتصادي
وعّد جميل انطوان «الظرف الذي يعيشه 
البلد في ظل األزمة االقتصادية ارهابًا 
ازمة  او يساوي  يقل عن  اقتصاديًا ال 
دخول داعش قبل سنوات وتحديدًا في 

العام 2014».
الــبــلــد  مــــؤكــــدا ان ”إعـــــــــادة حـــســـابـــات 
العبث  نتيجة  كــبــيــرة  أهــمــيــة  ذات   تــعــد 
األداء  طـــــــال  الـــــــــذي  ــــــهــــــدر  وال ـــكـــبـــيـــر  ال
التي الزمت  اإلدارة  االقتصادي وسوء 

تلك الفترة».
مـــشـــيـــرًا الـــــى انـــــه ”وطـــــــــوال الـــســـنـــوات 
املــاضــيــة لـــم يــفــكــر مـــن هـــم عــلــى رأس 
الــحــكــم بـــضـــرورة تــأســيــس صــنــاديــق 
املتواصلة  ولالزمات  لألجيال  سيادية 
الــدول  الخليج وبــعــض  غـــرار دول  على 
ــنــرويــج، رغـــم انـــه في  األوروبـــيـــة مــثــل ال
ــنــفــط نحو  ال كــــان ســعــر  ـــعـــام 2008  ال
بينما  الـــواحـــد،  لــلــبــرمــيــل  دوالرا   147
الى  تــهــاوى  قــد  البرميل  ان سعر  نجد 
أسعار زهــيــدة“، واملفارقة ان“ من قام 
بــتــأســيــس الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي فــي 
ــنــرويــج هـــو عـــراقـــي الــجــنــســيــة بمبلغ  ال
مليار  وسبعني  بثمانمئة  يــقــدر  حــالــي 
الــشــخــص ذاتـــــه  قــدم  دوالر، عــلــمــا ان 
مقترحات للحكومات العراقية السابقة 

لكنها لم تنفذ“.

األمن الغذائي
وشدد انطوان على ضرورة ان يتحول 
اقــتــصــاد الــبــلــد مــن ريــعــي الـــى انتاجي 
مــن خــالل اســتــغــالل قــطــاعــات الــزراعــة 
والصناعة فضال عن الخدمات والنقل 
والــســيــاحــة وذلــــك بــغــيــة تحقيق األمــن 

ان «نحو  ادنــــى»، مبينا  كــحــد  الــغــذائــي 
أربـــعـــني بــاملــئــة مـــن الــســكــان هـــم تحت 
مستوى خط الفقر، اذ ان مداخيلهم اقل 
دينار شهريًا»، مشيرًا  آالف  من 110 
فــي الــوقــت ذاتــه الــى ان « فــي الثالثة او 
األربعة اشهر املاضية وبسبب الحجر 
الصحي وإيقاف الحياة نفدت مداخيل 
العاملني في القطاع الخاص والذين ليس 
لديهم دخل آخر او راتب من الحكومة»، 
الــرواتــب  الــى ان «عــدد مستلمي  منبهًا 
من الحكومة  يقدر بنحو سبعة ماليني  
املليون  ونــصــف  مــاليــني  أربــعــة  بينهم 
موظف حكومي وعقود واجور يومية، 

واثنان ونصف املليون متقاعد»  .
الخبير االقتصادي مناف الصائغ قال 
لـ“ الصباح“  ان ”كانت خطة االقتراض 
ال ترتبط بخطة لتنشيط القطاع الخاص 
والبدء بتنفيذ هيكلة مؤسسات الدولة 
واعادة تنظيم وهيكلة املصارف العامة 
والــخــاصــة والـــغـــاء مــــزاد الــعــمــلــة ومــنــح 
بــفــوائــد متدنية جـــدًا لغرض  الــقــروض 
مشاريع  انشاء  على  الشباب  تشجيع 

صغيرة ومتوسطة فال أهمية لها“.
واضـــــــاف ”ال نـــحـــتـــاج الـــــى االقــــتــــراض 
الخارجي موضحا ان االقتراض خيار 
مر وان كان ال بد منه، فمن املمكن ان 
الــداخــلــي شريطة  الــى االقــتــراض  نلجأ 

وجـــــود خــطــة اقـــتـــصـــاديـــة، النــــه بـــدون 
واضح  اقتصادي  برنامج  مع  األخــيــرة 
ســـيـــكـــون هـــنـــالـــك مــشــكــلــة مــــع زيـــــادة 
وتــفــاقــم ابــعــادهــا وانــعــكــاســاتــهــا على 

املدى البعيد.

االنتماء الحقيقي
 وأشـــــــــار الــــصــــائــــغ الــــــى «أهــــمــــيــــة مــنــح 
قـــروض الــســكــن بـــدون فــوائــد بضمان 
اراض  تــــــوزيــــــع  مــــــع  نـــفـــســـه   الــــســــكــــن 
عـــلـــى األقـــــــل لـــلـــشـــبـــاب بـــــــدون مــقــابــل 
وإعطائهم  لهم  النفسي  االمــن   لتوفير 
دفعة امل حقيقية، كي يسهموا في بناء 
البلد باندفاع سيساعدهم في الشعور 
باالنتماء الحقيقي، فضال عن حل ازمة 
البلد  التي يعاني منها  الخانقة  السكن 

منذ عقود». 
وأشــــــار الــــى ان ”مــشــكــالت الـــعـــراق ال 
مــجــمــوعــة  أو  فـــــرد  يــحــلــهــا  ان   يــمــكــن 
أفــراد“، داعيا الى ”ضــرورة اجراء لقاء 
عــلــمــي مــصــغــر لــنــخــبــة مـــن املختصني 
ــقــطــاع الـــخـــاص واســـاتـــذة  والـــخـــبـــراء وال
الــــجــــامــــعــــات ووضـــــــع خـــطـــة تــنــفــيــذيــة 
ـــقـــاتـــلـــة لـــالصـــالح  خـــــــارج املــــقــــيــــدات ال
 ووضع جدول زمني للتنفيذ واملتابعة، 
شريطة توفر العزيمة الصادقة واإلرادة 

الحقة“.

الشرق األوسط  الثرية في  البلدان  تعتمد 
على األجــانــب ألداء وظــائــف ال يقبل بها 
مــواطــنــوهــا، لــكــن فــيــروس كـــورونـــا أعــاق 
هــذا الــنــشــاط وجـــذب االهــتــمــام نحو عدم 
اليومية  الحياة  ماكينة  وتعتمد  املــســاواة. 
الــعــمــال املــهــاجــريــن من  الـــدول على  بتلك 
آســيــا وأفــريــقــيــا ودول عــربــيــة فــقــيــرة، اذ 
يــعــمــل املــاليــني بــمــجــاالت خــدمــة املــطــاعــم 
واملنازل والطب والبناء وخدمات التوصيل 
ـــحـــراســـة  ـــطـــهـــي وجـــمـــع الـــنـــفـــايـــات وال وال

والحالقة والفنادق وغيرها.
لــكــن مـــع تـــراجـــع ايــــــرادات الــنــفــط تحولت 
ــــى بـــؤرة  مــســاكــن الـــعـــمـــال املـــهـــاجـــريـــن ال
حكوماتهم  املواطنني  ومطالبة  للفيروس 
بتوفير الحماية أوًال، ما أثار اعادة النظر 
ــــراهــــن. وتـــــــزداد حــــدة الـــعـــداء  بـــالـــوضـــع ال
تـــجـــاه األجــــانــــب اضـــافـــة الــــى أســئــلــة عن 
املهاجرين  مكان  مواطنني  وضــع  كيفية 
ومـــطـــالـــبـــات بـــاصـــالح طــريــقــة اســتــيــراد 
تداعيات  تعد  األجنبية.  العمالة  ومعاملة 
لكثير  مباشرة  بصورة  قاتمة  الفيروس 
من العمال األجانب بالدول العربية والذين 
الى  مليار دوالر  مــن 124  أكــثــر  أرســلــوا 
عــشــرات  وفــقــد  عـــام 2017.  األم  دولـــهـــم 
اآلالف وظائفهم خــالل اجـــراءات االغــالق 
الــحــكــومــيــة، مـــا تــركــهــم يــعــتــمــدون على 
امدادات الحصص الغذائية الضئيلة بينما 
وأصيب  بــدون حواالتهم.  اسرهم  تعاني 
آخـــــرون بــالــفــيــروس اذ اخـــتـــرق كــورونــا 

سكنهم املكتظ والصغير.
يعتقد البنك الدولي أن الحواالت ستهبط 
ــعــام على  ال الــخــمــس تــقــريــبــا هـــذا  بنسبة 
مستوى العالم من 714 مليار دوالر في 

الى 572 مليار دوالر. ومع هبوط   2019
أســـعـــار الــنــفــط وانــتــهــاء الــســيــاحــة فـــدول 
الخليج املستضيفة والتي تعادل أكثر من 
عشر مهاجري العالم قد تراجع عالقتها 
مع العمال األجانب. حتى قطر واالمارات 
الــثــريــتــني جــــدا حــيــث تــعــمــل جــيــوش من 
وبناء  القليلني  املواطنني  لخدمة  األجانب 
مالعب  مثل  عمالقة  حكومية  مــشــاريــع 
كـــأس الــعــالــم فـــي قــطــر، فــمــن املـــرجـــح أن 
تتخليا عن عمال الضيافة والبناء بسبب 
الــدول  التنمية.   وتباطؤ  السياحة  تبخر 
متوسطة  ذات طبقة  النفط  على  املعتمدة 
أو فقيرة واسعة مثل السعودية والبحرين 
وسلطنة عمان لم تعد تضمن مستويات 
التي  الكبيرة  واالعــانــات  العالية  املعيشة 
أن  محللون  ويقول  مواطنوها.  بها  ينعم 
خــطــط ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن 
بواسطة  بـــالده  اقــتــصــاد  لتنويع  سلمان 
السياحة والحفالت املوسيقية ستتقلص 

ـــســـعـــودي حـــــذر مــن  ألن وزيــــــر املـــالـــيـــة ال
تخفيضات نفقات «مؤملة».

تــنــفــق دول الــخــلــيــج مــعــظــم أمــوالــهــا على 
العام  القطاع  بوظائف  مواطنيها  تشغيل 
الــجــيــد وهــــو ما  الــــراتــــب  املــســتــقــرة ذات 
يعادل ضعف شبكة الحماية االجتماعية. 
ويعمل ثلثا مواطني دول الخليج بوظائف 
الى  لدفعهم  الـــدول  حكومية رغــم جــهــود 
القطاع الخاص عبر دفع بدالت للشركات 
ضرائب  وفــرض  املواطنني  تعيني  مقابل 
اضــافــيــة عــلــى الـــوافـــديـــن. جــديــر بــالــذكــر 
بمجاالت  يعملون  بـــدؤوا  السعوديني  أن 
اســتــقــبــال نــــزالء الــفــنــادق وبــيــع الــعــطــور 
الــريــاض والترحيب بضيوف  في مــوالت 
املطاعم، وهي مهن هيمن عليها األجانب 
قبل سنوات قليلة. أما في عمان فينتشر 
سائقو سيارات األجرة من املواطنني، وقد 
يسرع كورونا هذا االتجاه. مع ذلك يشكك 
أعماال  سيتولون  املواطنني  بــأن  محللون 

واطئة األجر واملكانة مثل تنظيف املنازل. 
فالفيروس  املدى  بعيدة  أيا كانت عواقبه 
سلط الضوء على الطريقة غير املتوازنة 
الـــتـــي تــعــمــل بــهــا تــلــك املــجــتــمــعــات، اذ ال 
يــمــتــلــك الـــعـــمـــال وســـائـــل حــمــايــة كــثــيــرة 
ويعملون ساعات طويلة مقابل أجر زهيد 
وغالبا تحت الشمس الحارقة. ويستطيع 
عن  االمتناع  أو  التأخير  العمل  أصــحــاب 

سداد األجور بدون عقاب.
يرغب بعض العمال األجانب بالعودة الى 
الخليج على  بلدانهم ووافقت بعض دول 
دفـــع تــذاكــر تــلــك الـــرحـــالت، لــكــن ديونهم 
أن  الـــى  اضــافــة  بطريقهم،  تــقــف  للكفالء 
بسبب  استقبالهم  تــعــارض  قليلة  دوال 
نــقــص مــــوارد الــرعــايــة والــحــجــر الطبيني 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــهـــنـــد الـــتـــي نــظــمــت عــمــلــيــة 
الهنود  آالف  مــئــات  اخـــالء كبيرة العـــادة 

وخصوصا من الخليج.
صحيفة نيويورك تايمز األميركية

غرفة  إدارة  مجلس  عضو  طــالــب 
تجارة بغداد عدي عباس شرهان 
الحدودية  املنافذ  عمل  اداء  بــرفــع 
الــذي  بالشكل  الــبــحــريــة وســواهــا 

يعزز القدرات املالية العراقية. 
وقــال شــرهــان ان ”الــعــراق بأمس 
ـــى تــطــويــر اداء املــنــافــذ  الــحــاجــة إل
الحدودية من خالل اعتماد آليات 
عـــمـــل مـــتـــطـــورة ودقـــيـــقـــة تــنــهــض 
بمستوى الخدمات املقدمة وترفع 
اإليــرادات املالية للبالد، من خالل 
بـــإجـــراء اي عملية  الــســمــاح  عـــدم 
تــــالعــــب عـــلـــى حــــســــاب الـــحـــقـــوق 

العامة للبالد».
وأشـــــــار إلـــــى ان ”الـــــعـــــراق يــتــمــتــع 
بــحــركــة تــجــاريــة كــبــيــرة يمكن ان 
ينتج عنها ايراد دائم يرفد املوازنة 
العامة بمليارات الدوالرات سنويًا، 
األمر الذي يتطلب ان يكون االداء 
ــــة شــفــافــا  ــــحــــدودي فــــي املـــنـــافـــذ ال

وواضحا وان يسير وفق ضوابط 
انسيابية  تحقق  مثالية،  قانونية 
عالية في دخول جميع املواد دون 

استثناء». 
وأكــــد ان ”املــنــافــذ الــحــدوديــة تعد 
ــلــبــالد، ويــجــب ان  واجـــهـــة مــهــمــة ل
االداء  إيجابية عن  تعكس صورة 
الــبــالد، وهنا  الــذي تتبناه  املتطور 
يتطلب األمـــر االفـــادة مــن تجارب 
ــــدول املــتــقــدمــة فــي هـــذا املفصل  ال
املهم، حيث يمكن ان ننقل تجارب 
ناجحة وان يتم تبنيها في العراق، 
وتـــتـــعـــامـــل مــــع دخــــــول الــبــضــائــع 
جميع  عــن  بعيد  قــانــونــي  بشكل 

أشكال التالعب».
ونبه إلى ”ضرورة التوجة السريع 
لــتــطــويــر عــمــل املــنــافــذ الــحــدوديــة، 
الحاجة  بأمس  الــبــالد  ان  السيما 
املهم، بل ونذهب  التوجه  إلــى هــذا 
إلى ابعد من ذلك ونفكر في آليات 
الــتــي تربط  الــجــافــة  الــقــنــاة  تفعيل 
ــتــي تــعــد نفطًا  الـــعـــراق بــالــعــالــم وال

دائمًا“.

منفذ حدودي

اصالح طريقة استيراد ومعاملة العمالة األجنبية

البالد  ادخــال  الــى  ادى  اللبنانية  الليرة  انهيار سعر صــرف  ان 
بمشكالت ال تعد وال تحصى، وفقدت الدولة سيطرتها بسبب 
اعــادة  يمكن  ال  وبــمــا  فيها  الحصينة  النقدية  السياسة  اربـــاك 

توازنها .
اســـوق هـــذه الــتــجــربــة الــحــيــة الــتــي امــامــنــا االن فــي وقـــت يشهد 
العراقي  الدينار  سعر صــرف  تخفيض  باتجاه  البلد ضغوطًا 
الــــدوالر والــتــي ستسهم  بــحــدوث  تضخم غير مسبوق  امـــام 
يفقد العملة الوطنية هيبتها ، وهاكم لبنان تجربة كما اسلفت 
واملــنــطــق االقــتــصــادي يــؤكــد ان املــتــضــرر الكبير والــوحــيــد من 
سياسة تخفيض سعر الصرف هم شريحة الفقراء ومتوسطو 

الدخل الذين يشكلون النسبة العظمى من املجتمع .
املركزي  للبنك  والسليمة   الصحيحة  النقدية  السياسة  فلندع 
السوق  الــصــرف واســتــقــرار  استقرار سعر  املحافظة على  فــي 
كنتيجة لنجاحها ولنذهب الى الحلول  االخرى لسد العجز في 

املوازنة .
ذلك  ونتمنى  ندعو  فكلنا  الوطني  املنتج  دعــم  عــن  الحديث  امــا 
.ولــكــن لنجلس ونــتــحــاســب عــبــر ســـؤال نــوجــهــه الـــى الـــــوزارات 
املنتجات  عـــدد  عــن  والــتــجــارة،  التخطيط  الــصــنــاعــة،و  املــعــنــيــة، 
الوطنية وحجمها في السوق ونسبة توفرها بما يحقق االكتفاء 

الذاتي .
الـــجـــواب لــديــنــا نــحــن املــهــتــمــني بــالــشــأن 
االقــتــصــادي وهـــو ال تــوجــد احــصــاءات 
املحلي  االنــتــاج  ان  دقيقة ونــعــرف جيدًا 
مــحــصــور بــبــعــض الــصــنــاعــات، وكــذلــك 
واملنتجات  الزراعية  املحاصيل  ببعض 

الحيوانية أليس كذلك ؟
االن والجــــل املــحــافــظــة عــلــى هـــذا املنتج 
دعمه  الى  نحتاج  وتشجيعه  وديمومته 

كيف ؟
لـــيـــس بـــخـــفـــض ســـعـــر الـــــصـــــرف انـــمـــا 
بــحــمــايــتــه مــــن املـــنـــتـــجـــات املـــســـتـــوردة 
بــمــنــعــهــا او فـــــرض تـــعـــرفـــة  جــمــركــيــة 
تــحــد مــن اســتــيــرادهــا وبــذلــك نستطيع 
دعم املنتج املحلي، وتشجيعه واالجــواء 
الــــدعــــوات ملــقــاطــعــة  مــنــاســبــة اآلن بــعــد 

املستورد من كل الدول ..
بــقــيــت امـــامـــنـــا  بــضــائــع مــهــمــة لــلــبــنــاء 
واالعـــمـــار مــمــن ال يــتــوفــر انــتــاجــهــا في 
الوقت الحالي والسلع الكمالية، وهنا البد 
من وضع برنامج استيرادي مخطط له وقبله اصالح السياسة 
الكمالية  السلع  على  العالية  الرسوم  الفاشلة، وفرض  التجارية 
او منع استيرادها لثالث سنوات على اقل تقدير وبذلك نشجع 

االنتاج الوطني ونحميه .
عند ذلك فالتعرفة الجمركية الرصينة ستساعد في امتصاص 
السيولة املكتنزة من الشريحة املترفة واملتمكنة ملن يقاوم ارتفاع 
الفقراء  بمتناول  ليست  اصــًال  التي هي  الكمالية  السلع  اسعار 
ودون املساس بسعر الصرف وبذلك نعوض العجز في املوازنة 
وذلك الن الشرائح االخرى ال حاجة لها بها وهنا البد من االشارة 
الى ضرورة اصالح االدارة املالية ومعالجة الثغرات التي تسمح 
بالفساد . عود على ذي بدء ندعو ممن ليس لديه علم او خبرة 
بالسياسة النقدية ان ال يزج نفسه بما يؤدي الى ارباك السياسة 
النقدية فيزيد الطني بلة واقصد باالرباك التشويش على السوق 
الجديد  الحكومي  الفريق  ان  متيقنًا  واعتقد  االســعــار  وحـــرق 
والذي يبدو متخصصًا الول وهلة يدرك اهمية عدم التدخل في 
شأن السياسة النقدية اال في امور تنسيقية وتوحيد وجهات 
النظر بني السياستني املالية والنقدية واال فمصير البلد مصير 
شقيقتنا او شقيقنا لبنان يهوي وندخل دوامة مشكالت نحن 

في غنى عنها.

2020
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تحيلنــــــــا قراءة العقول الى ســــــــؤال وجــــــــودي مفاده الــــــــى أي مدى يمكن 
توصيــــــــل حالــــــــة التأثر الكبيرة لــــــــدى اآلخر املناهض لفكــــــــر معني، ربما 
ألن العوامل املحيطية هي املســــــــاعدة في هــــــــذا الجانب، وأعني هنا البيئة 
واألرضية املســــــــاعدة على العقول النيرة في مجتمعنا الشــــــــرقي، وألننا 
نمّر في ذكرى استشــــــــهاد الصدر الثاني (قدس سّره)، فإن جّل ما أود 
الوصول إليه هو أن الفكر الذي يبنى في جذور متينة، من الصعب محوه 
او تالشــــــــيه، بخاصة اذا كان يحمل صفة تقديســــــــية، والشهيد الصدر 
هو ابن بيئة دينية رصينة شــــــــكلت خطابًا مؤثــــــــًرا تغلغل في تفاصيل 
املجتمع، وألننا أبناء مجتمع محافظ، فإن أهم ميزة نتمتع بها هي تمتعنا 
بممارســــــــات وطقوس دينية تحافظ على وجودنا وكينونتنا، وألســــــــرة 
الشهيد الصدر الدور الكبير في جعل هذه الطقوس لها األثر في توعية 
الناس من خالل الدروس االنسانية املنتظمة واُملَعدة 
إعدادا تراتبيا سليما مفاده كيفية التعامل مع العلوم 
الدينية واالنســــــــانية والعلوم األخرى بطريقة تحافظ 

على جميع القيم والشعائر ملجتمعنا..
وللشــــــــهيد الصدر الثاني (قدس ســــــــّره) األثر الكبير 
والواضــــــــح في تنوير األجيال التي عاشــــــــت معه التي 
طبقــــــــت ما جاء بــــــــه من بعده، فهو ينطلــــــــق من قراءة 
الدين قراءة اجتماعية وفلســــــــفية ونفسية معاصرة، 
وهذا ما أقلق السلطات الفاشية في إيقاف ما يصبو 
اليه من مشروع تنويري مؤثر، في مرحلة كان فيها 
املجتمع العراقي مغرقا في الحروب وآثارها وهيمنة 
الســــــــلطة الواحدة ووجود الرقيب لهذه السلطة، غير 
أن املشــــــــروع الفكري الــــــــذي له أصل العدالة اســــــــتمر 
وبشــــــــكل واضــــــــح، ألن املوضوع فــــــــي حقيقته يمثل 
عقيدة، والعقيدة تمثل االنتماء الكبير ألية فئة دينية 

او فكرية معينة..
املهمة األساسية لدى الشــــــــهيد الصدر التي تصدى 
لهــــــــا بعد وفــــــــاة املرجع األعلى الســــــــبزواري في العام 
1993، تمثلــــــــت فــــــــي ((الحفاظ على الحــــــــوزة العلمية 
في النجف األشــــــــرف، فقام بخطــــــــوات عديدة، أهمها 
ارسال املبلغني الى أنحاء العراق كافة لتلبية حاجات 
املجتمع))ـ  كما تقول املصادرـ  ، وهي مهمة حساسة 
جدا، ألمر يتعلق في املرحلة التي كان يعيشها البلد 
في حياة الحرب والحصار، لذلك اســــــــتطاع ان يطرح 
خطابــــــــه الفكري عبــــــــر عقلية تنظيمية غاية في الحكمة، ليشــــــــكل وحده 
ســــــــلطة مضادة، وليس ألنه درس الفقه او أنه مــــــــن أبناء الحوزة العلمية 
الشــــــــريفة فحســــــــب، إنما لقدرته على التعايش في ظــــــــل أوضاع حرجة 
وحساســــــــة وتقديم رســــــــالته التي هي رسالة إنســــــــانية كبيرة، والشيء 
امللفــــــــت للنظر حني نتمعن في حياته (رحمــــــــه الله) أنه كان يدرك إدراكا 
كبيــــــــرا مدى خطورة الواقع الذي يعيشــــــــه او باألحرى أنه أحد مشــــــــاريع 

الشهادة..
ككل، حــــــــني تمر علينــــــــا هذه الذكرى املؤملــــــــة، نلمس في الوقــــــــت ذاته أنه 
رجــــــــل بقــــــــي بيننا في أثره العلمي والســــــــيري الشــــــــريف مــــــــن خالل ما 
قدمه من علم متوارث واتباع من الرجال والشــــــــباب الذين يحيون اسمه 
 ويتداولون علمه ووصاياه، فالفكر يبقى اذا كان فكرا إنسانيا وفلسفيا 

مؤثرًا.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

 ناهيك عن اإلبادة الشاملة واملنّظمة 
لــعــمــوم رجــــــاالت الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة 
الــديــن عــمــومــا والتصفية  ولــرجــال 
ـــــهـــــم، فـــالـــشـــخـــصـــيـــة  ــــجــــســــديــــة ل ال
الــتــاريــخــيــة التــتــكــرر دائــمــا وتــكــون 
عادة هي الداينمو الفعال ألي تغيير 
بــعــد أن تستقطب  ثـــوري وجــــذري 
الــغــرض وتستثمره  لــهــذا  الـــشـــارع 
مــــن أجـــــل الـــتـــغـــيـــيـــر، وقـــــد تــمــتــعــت 
شــخــصــيــة الــســيــد مــحــمــد الــصــدر 
بجاذبية فعالة وسحر عجيب، ولم 
يكن ينقص ذلك سوى اإلعالن عن 
فقد  ولهذا  للتغيير؛  الصفر  ساعة 
 من 

ً
توّجس رأس النظام املباد خيفة

امتداد وتنامي هذه الكاريزما وسط 
الجماهير (أداة التغيير) مايعني ان 

الــخــالص ســيــكــون قــريــبــا مــن هــذا 
الــنــظــام املــتــوحــش ورفــــع نــيــره عن 
ثوري  توّجه  واي  العراقيني،  كاهل 
مـــن ســمــاحــة الــســيــد (قـــــدس) كــان 
سيضع املسمار األخير في نعش 
النظام املتهرئ آنذاك ويضع العراق 
على مفترق طرق من التغيير الذي 
ولتجنيب  العراقيون  انتظره  طاملا 
التغيير عن طريق  الــعــراق مخاطر 
قــــــوى خـــارجـــيـــة لـــهـــا مــصــلــحــتــهــا 
ــــظــــام  ــــغــــيــــيــــر ن  الـــــــخـــــــاصـــــــة فــــــــي ت

الحكم.
حــقــيــقــة  أدرك  ـــنـــظـــام  ال ذلـــــك  رأس 
خـــطـــورة وجــــود شــخــصــيــة مــؤثــرة 
وقـــــــادرة عــلــى تــحــريــك الــجــمــاهــيــر 
داخلية  بــقــوى  التغيير  سبيل  فــي 
بالتخطيط  استعجل  لــذا  وشعبية؛ 
الغـــتـــيـــال الـــســـيـــد مــحــمــد الـــصـــدر 
(قـــــــــــــــدس) وحـــــــســـــــب ســــيــــنــــاريــــو 
مــــخــــابــــراتــــي مــــفــــضــــوح، مــــحــــاوال 
إلــقــاء تبعة ذلــك االغــتــيــال املــشــؤوم 
تالميذه  مــن  مجموعة  عــاتــق  على 
(قدس) ليضرب أكثر من عصفور 
بــحــجــر واحـــــــد، ولـــيـــشـــق صــفــوف 
العراقية  الــســاحــة  ولتخلو  الــحــوزة 
ثــوري  ثقل  ذات  أيــة شخصية  مــن 
الجماهير  تجعل  ان  على  وقــــادرة 
تلتف حولها، فأراد النظام إسكات 
ــــصــــدر لــتــســكــت  صــــــوت الـــســـيـــد ال
 فــــــي إثــــــــــره أصــــــــــــوات الـــجـــمـــاهـــيـــر 

املسحوقة.
ومن املؤسف له أن هذا اإلجراء الذي 
السيد  اغتيال سماحة  عن  أفضى 
محمد الــصــدر (قـــدس) قــد كشف 
عن تأثيره الفاضح واملأساوي بعد 
التغيير النيساني املزلزل (2003)، 
فقبل هــذا الــتــاريــخ لــم يجد الــزمــان 
بــشــخــصــيــة مــــؤثــــرة مـــثـــل الــســيــد 

مواصفاته  وبمثل  (قــدس)  الصدر 
وحـــضـــوره فــتــصــّحــر ذلـــك املشهد 
تــمــامــا. وقـــد كـــان الــشــهــيــد آيـــة الله 
محمد الصدر (رض) أنموذجا حّيا 
الجامعة  الوطنية  الشخصية  لتلك 
أطروحاته  ذلــك  وتوّضح  واملعتدلة، 
الــفــكــريــة ومـــوســـوعـــاتـــه املــعــرفــيــة، 
فكان اغتياله املدبر خسارة فادحة 
بــعــد أن خلت  الـــعـــراقـــيـــني،  لــجــمــيــع 
هكذا  وجــود  مــن  العراقية  الساحة 
ستراتيجي  تأثير  ذات  شخصية 
مـــؤثـــر تــســتــقــطــب الــجــمــاهــيــر مــن 
أن  ومــنــذ  الــصــدر،  السيد  مستوى 
أصـــــدر رأس الـــنـــظـــام املـــبـــاد قــــرارًا 

بتصفية آية الله محمد الصدر، في 
(19 شباط 1999)، فقد كان يدرك 
هــــذه الــحــقــيــقــة الـــتـــي وضــعــهــا في 
حساباته املستقبلية، ولعّل التخبط 
ــــذي تــعــيــشــه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ال
يــــعــــود إلــــــى هــــــذا الــــســــبــــب. أصــبــح 
السيد الصدر مصدر إلهام روحي 
وثــــــــوري مــــــــازال يــــدغــــدغ مــشــاعــر 
حتى  تأثيره  يخُب  فلم  الجماهير، 
 بعد مرور فترة طويلة على رحيله 

املفجع. 
 ومــــن إهــــم إنـــجـــازاتـــه (قـــــدس) أنــه 
وسعى  الدينية  للمرجعية  تصدى 
في  العلمية  الــحــوزة  عــلــى  للحفاظ 
في  كبيرة  بخطوات  وقــام  النجف، 
هذا املجال وفقًا ملا تتطلبه الساحة 
الــفــكــريــة والــحــيــاة الــعــصــريــة، وقــام 
أنحاء  جميع  إلــى  العلماء  بــإرســال 
التبليغية  مهامهم  ملمارسة  العراق 
وتــلــبــيــة حــاجــات املــجــتــمــع، وتعيني 
الـــعـــلـــمـــاء املــتــخــصــصــني لــلــقــضــاء 
وتــســيــيــر شـــــؤون أبـــنـــاء املــجــتــمــع، 
الجمعة وأّمها بنفسه  وأقام صالة 
فــــي مــســجــد الـــكـــوفـــة فــــي الــنــجــف 
األشـــــرف، وتــعــمــيــم إقــامــتــهــا بمدن 
العراق األخرى رغم منعها في ذلك 
الوقت، مما َوّلَد لدى النظام الحاكم 
في العراق خوفًا من خطر مباشر 

على عرشه املتهاوي.
لـــــم يـــكـــن اغــــتــــيــــال الـــســـيـــد مــحــمــد 
الصدر عملية اعتباطية او ارتجالية 
بل كــان قــرارا مخابراتيا مدروسا 
الالحقة  للمراحل  او  املرحلة  لتلك 
لــه، وهــذا مــا كشفته أحـــداث مابعد 
التغيير النيساني الجسام فلو كان 
الشهيد محمد الصدر حيا لتغيرت 
االجتماعية  ـ  السياسية  الــخــارطــة 

في العراق بالتأكيد.

فــهــو مـــن طــــراز جـــده الــحــســني ارتـــــدى األكــفــان 
الرحمن ونقيم  لنحيي سنة  ونــادى في كوفان 
للطغاة صولة  كــان  زمــن  فــي  املعطلة  الفريضة 
مـــجـــرمـــني فــــاســــديــــن اليــــتــــورعــــون عــــن ســفــك 
ـــدمـــاء، وكــــان الـــنـــاس فــيــه عــبــيــد الـــخـــوف الـــذي  ال
عشش في الصدور وتحولت األرض الى قبور 
تضم أجساد األحياء ال رفــات األمــوات، وكأني 

بالصدر يقول مقالة جده الحسني (إن كان دين 
محمٍد لم يستقْم إال بقتلي ياسيوف خذيني)، 
السنة  مــدى سنة ونصف  الجمعة وعلى  فأقام 
 وهو يقرع أسماع الغافلني (الى متى أنتم غفلة

 اصحوا).
لــيــصــحــوا مـــن غــفــلــتــهــم ويــــعــــودوا الــــى بــارئــهــم 
وبشجاعته  املستقيم،  الصراط  على  ويحملهم 
وعزمه كسر حاجز الخوف الذي مأل الصدور، 
وأرعب بصوته سكان القصور، فتكالبت عليه 
قوى الشر من الداخل والخارج، بل وحاربه من 
هم على مذهبه الذين كشف بشجاعته جبنهم 
وبعلمه ادعاءهم، فلم يكن أمامهم إال قتله وهو 
بــأبــي وأمـــي قــد وَطـــن نفسه عــلــى الــشــهــادة، إذ 
كان يختم قوله: اذا ابقى الله الحياة.. وفي اليوم 
الــذي استشهد فيه اختار من أوالده من يكون 
منهم رفيقه في االستشهاد وودع أمير املؤمنني 
الله من أزالم  الـــوداع األخــيــر، ليجد أشقى خلق 
علي  أجـــداده  قتلة  أحــفــاد  مــن  الحاقدين  النظام 
والحسني به متربصني لينهالوا عليه بوابل من 
ليفارقنا جسدا وتبقى روحــه حية  الــرصــاص، 
منها ينهل  ينابيع  وعلومه  املؤمنني  قلوب   فــي 
 الظامئون. فموسوعته املهدوية التي هي أفضل 
ماكتب عــن اإلمـــام املــهــدي بــلــون جــديــد، اعتمد 
فيه األطـــروحـــات لتنافس كــل  أطــروحــة أختها 
وتــصــمــد االصــلــح مــنــهــا، ثــم كــتــب الــفــقــه رســالــة 
ومــنــهــاجــا؛ لــيــرفــدنــا فــــوق ذلــــك بــفــقــه األخــــالق 
مالم يتطرق له غيره، ثم بما وراء الفقه وكثيرة 
هــي مــؤلــفــاتــه الــتــي زيــنــت املــكــتــبــات، فــهــو الــذي 
تميز عن غيره بطرقه أبوابا لم تطرق من قبل 
بخطبه  كفعله  الــعــشــائــر،  وفــقــه  الــفــضــاء  كفقه 
الـــتـــي خـــاطـــب فــيــهــا كـــل شـــرائـــح املــجــتــمــع بما 

فــيــهــم الــغــجــر، فــالــصــدر قـــدس ســـره الــشــريــف 
 ثــروة علمية غيبته الشهادة في زمــن ســاد فيه 

الجهالء.
سالم على الصدر حني ولد 
وسالم عليه يوم استشهد 

وسالم عليه يوم يبعث ونبعث ليوم الدين 
وسالم على نجليه ومن استشهد على دربه في 

سبيل الله وإحياء لدينه.

للشهادة في العراق أيامها الخالدة التي تظل راسخة في الذاكرة العراقية التي 
اعتادت أن تحتفظ لهؤالء الشهداء األبرار بأيامهم وتخلدهم الذاكرة الجمعية 
لــهــذا الــشــعــب الـــذي الــتــف حـــول رمــــوزه الــوطــنــيــة والــديــنــيــة، ووجـــد فيهم بــوابــة 

الخالص من الجور والظلم واالضطهاد.
الشهيد آية الله العظمى محمد محمد صادق الصدر(قدس)، الرجل الذي جمع 
الشهادة بني يديه وسار إليها بقوة وشجاعة، جمع بني حب الوطن وإعالء كلمة 
الله ورفع شأن اإلسالم بوصفه دينا إنسانيا هدفه تحقيق العدالة االجتماعية 
من جهة، ومن جهة أخرى رفع الظلم عن الشعب العراقي في تلك الظروف التي 
كان يعيشها شعبنا وسط سلطة قامعة للحريات املدنية منها والدينية، ووسط 
ظلم آخر تمثل بالحصار االقتصادي الذي مارسته أميركا 

ضد الشعب وليس ضد الحكومة الطاغية.
دعواته اإلصالحية العلنية وعبر منبر الجمعة الذي أعاده 
رغم كل التحديات التي كانت تواجهه في ذلك الوقت، هذه 
الدعوات الصادقة كانت السبب الرئيس في التفاف املؤمنني 
حوله والحرص على الحضور ليس في الكوفة فقط، بل في 
عموم العراق إذ كانت خطبة الجمعة وما تتضمنه فرصة 
كبيرة ألن يكتشف الشعب أن هناك رجاال نذروا أنفسهم 

من أجل الدفاع الحقيقي عن الشعب العراقي.
لــهــذا كــنــا نـــرى فــي الــشــهــيــد الــصــدر الــثــانــي هــويــة وطنية 
عراقية صادقة، وأيضا وجدنا فيه رجل دين يحمل مهمة 
كبيرة هي التصدي للظلم، وفي الجانب اآلخر جمع الشهيد 
النهاية  الصدر بني كل هذه الصفات وغيرها ليشكل في 
رمـــزا عــراقــيــا ارتــفــع إلــى الــســمــاء لحظة الــشــهــادة على يد 
مرة  من  أكثر  الحقيقة  إخفاء  الذين حاولوا  الطاغية  أزالم 
لكنهم فشلوا في ذلك خاصة وأن الشعب العراقي والعالم 
بأسره يعرف جيدا أن سيرة نظام صدام القمعي وبطشه 
وممارسته القتل واإلعــدامــات تؤكد بما ال يقبل الشك أنه 
العام 1999  الصدر ونجليه  الشهيد محمد  من استهدف 
ـــعـــراق، مــمــا يجعلنا نــســمــي تلك  فـــي جــريــمــة اهــتــز لــهــا ال
اللحظات بانتفاضة الشهيد الصدر، وكما أشرنا جوبهت 
جموع الشباب بحملة شعواء من القتل واالعتقال من قبل 

األجهزة األمنية للنظام. 
لهذا نجد أن الشهيد الصدر أسس ملدرسة فكرية ودينية 
وسياسية في وقــت واحــد، قائمة على أن من مهام رجل 
الدين رفع الظلم عن الشعب والتصدي للحاكم الظالم مهما 
كانت قوته وجبروته، ورغم أن الشهيد كان يعرف تماما 
النظام سينال منه، وهــذا ما جعله في كل خطبة جمعة يرتدي كفنه  أن هــذا 
مما يؤكد استعداده للتضحية واالستشهاد في سبيل ما يؤمن به من قيم 
ومبادئ من جهة، ومن جهة ثانية يؤكد أن النظام املوجود آنذاك نظام قمعي ال 
يتردد لحظة واحدة في تصفية كل من يعارضه حتى وإن كانت هذه املعارضة 

من على منبر رسول الله (ص).
لفكر  أكبر  بحاجة  أنفسنا  اليوم  نجد  الكبيرة  الشهادة  تلك  نستذكر  ونحن 
الشهيد الصدر في بناء اإلنسان العراقي على أسس املحبة والتسامح وتعزيز 
قيم املواطنة والكثير من املبادئ التي علمنا إياها الشهيد الخالد محمد محمد 

صادق الصدر.
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[I]
الوجود  إلى  هاب  الذِّ وشجاعة  الوجود،   

ُ
شجاعة

ــهــا تخلقه  ، هــي الــتــي تصنع الــتــاريــخ؛ إنَّ األصــلــيِّ
أي  األخير،  إنتاجه. وهذا  ِاتجاهه وتعيد  وتحدد 
التاريخ املجتمعّي، نتاُج فعل- وحركة- وموقف. 
كل ذلك حينما يقوم على فكرة مواجهة سلطة 
العادلة، يسحب  والــدولــة  العدالة،  أجــل  جائرة من 
السلطة]  [خـــارَج-  تقع  التي  ة  املجتمعيَّ الطبقات 
ة  أصليَّ تاريخية  ة  مجتمعيَّ حركة  كــل  ألنَّ  إلــيــه. 
بــــــدأت، وتـــبـــدأ مـــن األســـفـــل إلــــى األعــــلــــى، ولــيــس 
ُن هذا القيام: قيام  ة معاٍن يتضمَّ العكس. ولكن أيَّ
الحركة على فكرة مواجهة سلطة جائرة؟ وكيف 
ة  املجتمعيَّ الــحــركــة  مــفــهــوم  ضــمــن  فهمه  يمكن 

ة؟  يَّ الُكلِّ
ة، فإنَّ  حينما نكون أمام مفهوم الحركة املجتمعيَّ
الـــذي نتوقف عــنــده هــو تساؤل  ــســاؤل األول  الــتَّ
ــة الـــتـــي مـــن شــــأن الــحــركــة  الــشــرعــيــة املــجــتــمــعــيَّ
مباشرًة  ينفتح  ــســاؤل،  الــتَّ أي  ـــه،  وإنَّ ة.  املجتمعيَّ

على حقول فهم ثالثة: 
ــق بــعــالقــة الــفــرد  ــفــهــم] الــــذي يــتــعــلَّ I- [حـــقـــل- ال
ات الفاعلة،  باملجتمع، وتقويم ذلك على أساس الذَّ
تواجه  التي  الحركة،  تستمد  املجتمعّي.  والفعل 
من  الفرد  وِانتقال  نقِل-  من  تها  السلطة، شرعيَّ
دًا سلفًا، إلى كونه ثائرًا على  كونه خاضعًا- محدَّ

التحديد الَقْبليِّ له وإلمكانات وجوده. 
السلطة  بعالقة  ل  يتمثَّ الــذي  الفهم]  [حــقــل-   -II
العالقة  ة  باملجتمع، وفهم ذلك على أســاس ماهيَّ
ـــٍة]، وبــني  بـــني الــســلــطــة وبــــني [املــجــتــمــعــّي- بـــعـــامَّ
شرعية  تــأتــي  ــٍة.  بــخــاصَّ الصغيرة  ات  املجتمعيَّ
السلطة، ضمن  تــواجــه  الــتــي  ة  املجتمعيَّ الــحــركــة 
املجتمع من كونه  الحقل، من نقل- وِانتقال  هذا 
مــجــتــمــعــًا جـــامـــدًا- ســاكــنــًا إلــــى كـــونـــه مجتمعًا 

كًا.  فاعًال- متحرِّ
ُن معنى الشرعية  III- [حقل- الفهم] الذي يتضمَّ
ة،  املجتمعيَّ الشرعية  هــذي  ومصادر  ة  املجتمعيَّ
ــة  والــقــضــايــا الــتــي تــطــرحــهــا الــحــركــة املــجــتــمــعــيَّ
عــلــى أســــاس هـــذي الــشــرعــيــة. تــســتــمــد الــحــركــة 
ة،  املجتمعيَّ تها  شرعيَّ هــذي،  والحال  ة،  املجتمعيَّ
ة  املجتمعيَّ الشرعية  وِانــتــقــال  نقل-  مــن  ِانطالقًا 
الشرعية  كونها  مــن  السلطة،  عليها  تقوم  التي 
ة الواحدة- والوحيدة، إلى كونها شرعية  املجتمعيَّ
فة- ُمفبركة قائمة على سلطة فرد  ة ُمزيَّ مجتمعيَّ

واحد، أو حزب واحد، أو جماعة واحدة.

[II]
فــي األنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، أي تــلــك الــتــي تقوم 
ة  املجتمعيَّ ة  الفعاليَّ تحديد  سلطة  ِاحتكار  على 
ــِل  ــَب ـــٍة، مـــن ِق ـــٍة، والــفــعــل املــجــتــمــعــّي بـــخـــاصَّ بـــعـــامَّ
ــة، وتتميز  ــَهــويَّ ال فـــرد- ديــكــتــاتــور واحــــد، تتميز 

التي  ة  الشموليَّ بالوحدة  ة  املجتمعيَّ اآليديولوجيا 
كــل ضــروب  واألدوات،  األســالــيــب  بكل  تناهض، 
وتذهب،  ة،  املجتمعيَّ والتنوع  د  والتعدُّ اِالخــتــالف 
ٍة] يظهر أي ضـــرب مــن ضــروب  - َمـــــرَّ [فـــي- ُكــــلِّ
الوحدة  إلــى مستوى وضعه ضمن  اِالخــتــالف، 
ــة- الــشــمــولــيــة، وإْن كـــان ذلــك  ــيَّ ــلِّ ــُك ــة- ال املــجــتــمــعــيَّ
 :) العنف  بممارسة  التهديد  أو  العنف-  بواسطة 
ــِل فـــرد واحــــد، أو حـــزب واحــــد، أو  ــَب الــعــنــف مــن ِق

جماعة واحدة).
التعامل  من  حقلني  أمــام  مباشرًة  نكون  وهكذا 
ــــة حركة  مــع هـــذا الــنــوع مــن األنــظــمــة مــن َقــبــَل أيَّ

ة، مهما كانت:  مجتمعيَّ
I- حــقــل اِالخــــتــــالف والـــتـــبـــايـــن، والــــذهــــاب نحو 
تــحــديــد جــديــد لــإلنــســان، واملــجــتــمــع، والـــوجـــود. 
وإعادة تحديد عالقة الفرد باملجتمع، وإعادة فهم 
الحركة  تأتي  وحينما  باملجتمع.  السلطة  عالقة 
ــة إلــــى مــســتــوى الـــظـــهـــور املــجــتــمــعــّي،  املــجــتــمــعــيَّ
ِتها،  يَّ بُكلِّ الحركة  تقوم  واحد  أمام مفهوم  نكون 
عــلــيــه، هـــو مــفــهــوم الــشــجــاعــة فـــي ســبــيــل إعـــادة 
تــعــريــف الـــوجـــود املــجــتــمــعــّي لــلــفــرد، والــجــمــاعــة، 
ــات الــصــغــيــرة، وصــــوًال إلـــى املجتمع  واملــجــتــمــعــيَّ
الحركات  الحقل كــل  هــذا  تــنــدرج ضمن  ــّي.  الــُكــلِّ
ة،  يَّ ُكلِّ ثــورة  إلــى  ت  أدَّ التي  التاريخ  ة في  املجتمعيَّ
ة، من جهة أولى، وفي  في اآليديولوجيا املجتمعيَّ
ات الفاعلة والسلطة الجائرة،  فهم العالقة بني الــذَّ
من جهة ثانية، وفي الرابطة العميقة بني اإلنسان 
ة الجديدة، من جهة ثالثة.  واآليديولوجيا املجتمعيَّ
بيل، يخسر أصحاب هذا النوع من  وفي هذا السَّ
وفي  ة،  املجتمعيَّ ِامتيازاتهم  ة  املجتمعيَّ الحركات 
لذواتهم،  ُملهٍم  بتجاوز  يذهبون،  األحايني  أغلب 

إلى إعادة تحديد التاريخ املجتمعّي. 
ــتــشــابــه والـــتـــطـــابـــق، والــــذهــــاب نحو  ال II- حــقــل 
التطابق مع تحديد اإلنسان، واملجتمع، والوجود، 
واآليديولوجيا  القائمة-  السلطة  مــن  بــاِالنــطــالق 
ـــبـــقـــاء عــنــد تــحــديــد عـــالقـــة الــفــرد  الـــســـائـــدة. وال
بــاملــجــتــمــع، بــواســطــتــهــمــا، وفــهــم عــالقــة السلطة 
بـــاملـــجـــتـــمـــع، ِانــــطــــالقــــا مـــنـــهـــمـــا. وحـــيـــنـــمـــا تــأتــي 
ــة إلـــى مــســتــوى الــظــهــور  هـــذه الــحــركــة املــجــتــمــعــيَّ
املجتمعّي، نكون أمام مفهوم واحد تقوم الحركة 
ِتها، عليه، هو مفهوم فبركة مفهوم الحركة  يَّ بُكلِّ
الوجود  وتنشيط  تقوية-  سبيل  فــي  ة  املجتمعيَّ
املــجــتــمــعــّي لـــلـــفـــرد، والـــجـــمـــاعـــة، واملــجــتــمــعــيــات 
ــّي. تــنــدرج  ــُكــلِّ الــصــغــيــرة، وصــــوًال إلـــى املجتمع ال
في  ة  املجتمعيَّ الــحــركــات  كــل  الحقل  هــذا  ضمن 
ة، ولــم يخسر  يَّ التاريخ التي لم تــؤِد إلــى ثــورة ُكلِّ
ة، بل نجدهم، بعد  أصحابها ِامتيازاتهم املجتمعيَّ

فترة، في موقع القرار- متواطئني مع السلطة. 

[III]
ة  الــحــركــة املجتمعيَّ نــتــســاءل عـــن  ـــنـــا، حــيــنــمــا  إنَّ
د  د محمَّ اني محمَّ الثَّ الشهيد  السيد  قادها  التي 

ة تقوم على  صادق الصدر، أمام حركة مجتمعيَّ
ّي، والتباين الصريح والواضح بني  اِالختالف الُكلِّ
السلطة- واآليديولوجيا السائدة آنذاك، واألسس 
 .

ُ
الحركة عليها  قامت  التي  والقضايا  واملــبــادئ 

املجتمعّي،  الظهور  مستوى  عند  نكون،  وهكذا، 
أمام قضايا الحركة، واملبادئ التي قامت عليها، 
واألسس التي وضعتها حافرًة إياها في التاريخ 

املجتمعّي. 
 فرٍد- مؤسسة، فإننا أمام 

ُ
ومن جهة أنها حركة

نا أمام حركة  شجاعِة وجود فذة. أعني بذلك إنَّ
يمكن  ال  كــاريــزمــي  قــائــد  على  قائمة  ة  مجتمعيَّ
بــاِالنــطــالق مــن مفهوم  الــوقــوف عند حركته إالَّ 
ر على  [الفرد- املؤسسة]: أي ذلك الفرد الذي يتوفَّ
نه  تمكِّ التي  ة  واملجتمعيَّ ــة-  الــذاتــيَّ اإلمــكــانــات  كــل 
ة  املجتمعيَّ املؤسسة  وتفهيم  تحديد-  إعــادة  من 

للذوات الفاعلة.

[IV]
الفهم على  حينما نتوقف عند ذلك، فإننا نفتح 

ة  الصراع املعرفّي- املجتمعّي بني ركائز مجتمعيَّ
ة القائمة- السائدة  تقوم عليها املؤسسة املجتمعيَّ
ــة الــجــديــدة  مـــن جـــهـــة، وبــــني الـــركـــائـــز املــجــتــمــعــيَّ
ة  املجتمعيَّ املؤسسة  عليها  تقوم  أْن  تريد  التي 
ل بالقائد الكاريزمي للحركة  الجديدة، التي تتمثَّ
 - ــدِّ ة الــتــي كــانــت قــد قــامــت [عــلــى- الــضِّ املجتمعيَّ

ِمْن- السائد]، من جهٍة أخرى. 
بمفاهيم  مــبــاشــرًا  ِارتـــبـــاطـــًا  يــرتــبــط،  ذلــــك  وإنَّ 
والتقنني  الــجــديــد،  املــجــتــمــعــّي  التنظيم  نـــوع  مــن 
الجديد،  املجتمعّي  والضبط  الجديد،  املجتمعّي 
ذلك؟  يكون  كيف  الجديدة.  ة  املجتمعيَّ والوظيفة 
ه ال يكون إالَّ باِالنطالق من تهديم وتفكيك كل  إنَّ
التي وضعتها، وكانت، [في-  ة  األوهام املجتمعيَّ
ٍة]، تضعها السلطة في تحديدها للخوف،  - َمرَّ ُكلِّ
ــًا.  والــتــخــويــف مــن الــظــهــور املــجــتــمــعــّي، ســيــاســيَّ
ة سلطة ديكتاتورية-  أيَّ ألنَّ ال سبيَل ِالستمرار 
شمولية إالَّ بواسطة التخويف- وبثِّ الخوف في 
ُثــمَّ  الفاعلة مــن ممارسة أي فــعــل- وِمـــْن  وات  الــــذَّ

فهم- ومن َبعُد حركة. 

[V]
ل خطوة  د أن نكون أمــام ذلــك، فــإنَّ أوَّ ـــُه، ملجرَّ وإنَّ
نحو الثورة على السلطة- واآليديولوجيا السائدة 
ــهــا تــحــطــيــم- وتــهــديــم  آنـــــذاك، تــكــون قــد بــــدأت. إنَّ
األسس التي تقوم عليها عمليات التخويف التي 
ها اِالنقالب، بواسطة  كانت تمارسها السلطة. إنَّ
الظهور-  [شجاعة-  على  قامت  جــديــدة  مفاهيم 
ـــى الــوجــود  هـــاب إل ـــذِّ املــجــتــمــعــّي]، أي شــجــاعــة ال
عن  ًا  يَّ ُكلِّ ِاختالفًا  مختلف  نحو  على  املجتمعّي 
هاب إلى الوجود املجتمعّي التي  كل تحديدات الذِّ
ها املواجهة الصريحة مع كل التحديدات  تسبقه. إنَّ

التي كانت قد فرضتها سلطة ديكتاتورية. 

[VI]
والتفكير  والفهم  ساؤل  التَّ في  للمبتدئني  يمكن 
ة أن يفبركوا تاريخها،  بمفهوم الحركة املجتمعيَّ
يتوهموا  أو  بــه؛  قامت  ومــا  ومبادئها، وأسسها، 
حظة  اللَّ ولــكــن،  بها.  لها  ينتمي  ال  مــا  وُيلصقوا 
ــة الــتــي  الـــحـــاســـمـــة فــــي فـــهـــم الـــحـــركـــة املــجــتــمــعــيَّ
- ِمـــْن- الــســائــد]، هي  ــدِّ قامت وتــقــوم [عــلــى- الــضِّ
املجتمعّي، وكيفه، وضمن  لظهورها  فهٍم   

ُ
لحظة

ة أساليب وأدوات وتقنيات كانت  ساؤل عن أيَّ التَّ
أي  ظهورها؟.  إلــى  بيل  السَّ في  ِاستخدمتها  قد 
لحظة فهم الفعل املجتمعّي العاّم لقائد كاريزمي 
ًا للفعل املجتمعّي  يَّ قد وضع تحديدات جديدة ُكلِّ
إنَّ  ــة.  األســاســيَّ ة  املجتمعيَّ الــِبــنــى  ــّي: ضمن  ــُكــلِّ ال
ة، أي لحظة الظهور  لحظة ظهور الحركة املجتمعيَّ
املــجــتــمــعــّي لــهــا، تــجــعــل مـــن كـــل ضــــروب الــفــهــم 
الواهمة، تلك التي ُتفبركها، أو ُتريد أن ُتفبركها، 
التي ُتشكك بها، أو تريد أن ُتشكك بها،  أو تلك 

فراغًا في فراغ.

[VII]
إنَّ شجاعة الوجود، وشجاعة الظهور املجتمعّي، 
ُد للحركة  حينما تنطلق من قائد كاريزمي ُيحدِّ
أهــدافــهــا، وقــضــايــاهــا، وأســســهــا، وال  ة  املجتمعيَّ
يــتــوقــف فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا عـــن كل 
ضروب التضحية والوفاء واِالخالص في سبيل 
د أن نكون  املجتمع، واإلنــســان والــتــاريــخ؛ وملــجــرَّ
أمــــام قــائــد كـــاريـــزمـــي لـــم يــتــوقــف عـــن الــظــهــور، 
ومــــواجــــهــــة كــــل ضــــــروب الـــتـــهـــديـــد والـــتـــخـــويـــف 
والعنف الذي بسهولة قد يصل، وقد وصل، إلى 
ومتى  ورفــاقــه؛  وأصحابه  وعائلته  هو  تصفيته 
ِاســتــطــاعــت رســم  قــد  ة  الــحــركــة املجتمعيَّ كــانــت 
ٍة،  بخاصَّ والسياسي،  ٍة،  بعامَّ املجتمعّي،  التاريخ 
ًا، فإنَّ ذلك يضعنا أمام قوة  يَّ على نحو جديد ُكلِّ
ة سلطة جائرة، وأية آيديولوجيا  فض، رفض أيَّ الرَّ
 ال تــضــع الــــعــــدل- والـــعـــدالـــة عــلــى رأس مــهــامــهــا 
ة التي تعيد رسم التاريخ بكل  ة. تلك القوَّ املجتمعيَّ
َر  ُتــُصــوِّ أن  لــم يسبْق  ِاتجاهًا  وتــحــدد  تفاصيله، 

ى. حتَّ

ال تسعفه عــيــنــاه عــلــى الــتــحــديــق جــيــدًا. 
يــــعــــرف أنَّ ال  الـــــرجـــــال  بـــغـــريـــزة  لـــكـــنـــه 
أحــــد يـــراقـــبـــه. إذن ال أحــــد يــعــرف مـــاذا 
بــيــده املــضــمــونــة تــحــت الــعــبــادة، لــم تكن 
مدونات  رغم سريتها،غير  املخطوطات 
الحفظ والتدوين  الراسخون في  ذكرها 
الواثقة  الشفاه  تناقلتها  أْن  بعد  التنبؤ 
من اآلذان، لتختزن في العقول. وعندما 
الخوف، وطنني  بعجني  األسماع  طمرت 
قـــرقـــعـــة املــــعــــادن وبــــقــــاء مــغــنــاطــيــســيــة 
الصوت الرهيب تعبث في التراب، راحوا 
يتناقلون همسًا أسرارهم. حتى انبرى 
من أمسك بالقلم ليدون ما نثرته األلسن، 
جلس ذات منتصف الليل، وبدأ بترتيب 
بماء  مبلول  أصفر  ورق  على  املــدونــات 
العشب البري. وقد ُنشفت قبل التدوين 
لـــدورات سبع  القمر  عليها تحت ضــوء 
انتصاف  بعد  بالتدوين  ليبدأ  متكاملة، 
النوم، يبلل أطــراف أصابعه ويــودع بعد 
اكــتــمــال الــقــمــر دورتــــه الــســابــعــة إلـــى من 
وجـــده مــســتــودع أســـــراره، قــبــل الرحيل 

األبدي إلى املدينة ذاتها.
ة إيداع املخطوطات  كان يصارع في كيفيَّ
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن أبـــيـــه. مـــن جــده 
وتــحــولــت  ـــســـابـــع.  ال جـــــده  حـــتـــى  األول، 
إلــى رميم، وهــم يوصون  الجميع  عظام 
مــن يــرث املــخــطــوطــات. الــعــبــارات ذاتــهــا. 
إنَّ هـــــذه املـــديـــنـــة انـــشـــأهـــا رجـــــل يــمــلــك 
مـــن الــشــجــاعــة مـــا يــفــوق أجـــيـــاًال. ومــن 
الحكمة مــا يــعــادل كــل مــن سطع اسمه 
فـــي زمــنــه وبـــعـــده. ومـــن الـــعـــدل كـــل من 
جــلــس لــيــســاوي بــني الــنــاس. اســتــقــر به 
الــتــرحــال عــبــر الــصــحــراء. فــي ربــوعــهــا 
املاء  انبثق  واحــة.  إلــى  العطشى. حولها 
تحت قدميه. فتناثر بني جنباتها طالب 

الــعــلــم إلـــى جــانــب طــالــب الــتــوبــة. لــم يكن 
الطير  تناوشته  الــذي  اسمه  يحمل غير 
للناظرين  أســاريــره  فتبدو  لــه.  فتصلي 
إلــيــه. حــاســديــن أو عــاشــقــني. كــأنــه يقرأ 
مــا يــجــول فــي الــخــواطــر مــن إرهــاصــات 
زرق ومــخــاوف حــمــر. ســار بــني الناس 
الــخــائــفــني عــلــيــه وكـــــان خــائــفــًا عــلــيــهــم. 
ألني  غيابي.  قبل  اسألوني  لهم:  فيقول 
أعرف ما ال تعرفونه. فكانوا يقولون له. 

انك من تقود وما علينا إال أْن نقاد.
قــلــب الـــرجـــل املــخــطــوطــات الــســريــة في 
ما  فأعجبه  للمغادرة  اســتــعــداده  مساء 
الحافظون على  أنهم  األجـــداد، من  فعله 
مــــرة على  يـــقـــرأ آلخــــر  األســــــــرار، وراح 
وعندما  الظهر،  محني  الفانوس،  ضوء 
ــــى مــخــطــوطــة صــــفــــراء، نــزلــت  وصــــل إل
دمعتان،. إنَّ من سار على هداي سيظل 
في دنياه ويربح مثواه، ومن سار على 
درب الفضيلة تخطى عتبة الرذيلة، ومن 
دفن في ربوع مدينتي محبًا متقربًا إلى 

ما تقربت إليه لن تنهشه ظلمة القبور.
أطلق الرجل حسرة وتابع خطاه.

بعد قرون، كبرت املدينة، وصار الناس 
ال يــقــرؤون، بــل وال يسمعون وانــهــم ال 
حتى  شيئًا،  الكلمات  أمــر  مــن  يعرفون 
ظـــن املــحــبــون أنَّ ال مــخــرج آخــــر يــقــود 
إلــــى الـــنـــور الـــســـاطـــع، فـــتـــدثـــروا بــظــالل 
الرؤية،  ميزان  الظلمة  الصمت وصــارت 
والـــرجـــل يــئــن مــن خــوفــه، يــســال نفسه 
له  أنَّ  لــلــنــاس  يــعــلــن  أْن  مــتــى يــســتــطــيــع 
يقرأ  ما تجعل كل من  املخطوطات  من 
يـــرتـــد عــلــى أعـــقـــابـــه؟ لــكــن حــفــيــدًا بــرز 
فتهامس  التصحيح،  نحو  خطاه  وقــاد 
الــنــاس مــن هــذا الــرجــل؟ نقبوا شجرته، 
املــجــالــس، سمعوا حروفه  كــبــار  ســألــوا 

ـــــروح،  مــثــل مــوســيــقــى تـــطـــرب إيـــقـــاع ال
وعندما اطمأنت قلوبهم تركوا خطاهم 
الحكيمة  لكلماته  آذانـــهـــم  ووجـــهـــوا  لـــه، 
املـــــــوروثـــــــة، خــــرجــــت بـــعـــض األقـــــاويـــــل 
الــرؤوس بال مصدات،  املتفرقة لتسكن 
ــوا صــهــر الــكــلــمــات فــي بــواتــق من  حــاول
عقولهم  فــي  ليخبئوها  وفــضــة،  ذهـــب 
حتى ال تهرب من جديد، مترقبني لحظة 
ليضربوا  الــخــمــول،  إيـــوان  فيها  ينشق 

موقوتة  لحظة  املــــــــيــــــــعــــــــاد، فــي 
تاركني  خوفهم، 
أكـــفـــهـــم تــمــســك 
بمقبض سيفه، 
أو تــلــوح لــه كــأن 
الــــقــــرون تــالقــت، 
ــــنــــذور  فـــــعـــــادت ال

بدمائها  تــروي 
ـــــــــــجـــــــــــدران  ال
والــــشــــوارع، 
ويـــــــــــــــــرش 
ذ  ا ذ ر
املاء على 

املــاريــن في 
احــــتــــفــــاالت 
مـــــهـــــيـــــبـــــة، 
بــــــــــــــــعــــــــــــــــد 
تــــحــــقــــيــــق 
املــــــــــــــــــآرب. 
وعــــــنــــــدمــــــا 

اشـــــــــــــــتـــــــــــــــد 
الــــــــحــــــــديــــــــث 
وصـــــــــــــــــــــارت 
تمد  الـــرقـــاب 
الحـــتـــضـــان 
رؤيـــــــــــــتـــــــــــــه، 

للكلمات  أنَّ  وعــرفــوا  املــعــرفــة،  نغزتهم 
خــلــفــه محفوف  الــســيــر  وأنَّ  ضـــرائـــب، 
بــــاملــــخــــاطــــر، فــــانــــغــــرز نـــصـــل الـــتـــرقـــب 
للعودة  إنــذارا  أليمة، حسبوها  كوخزة 
إلى الصمت، لكن الحفيد أعلن وضوح 
ـــرؤيـــة وغـــايـــة األهـــــــداف. وطــبــع أقــــوال  ال
عليها  وزاد  نـــاصـــع،  ورق  عــلــى  جــــده 
إضـــــاءة املــعــرفــة، لــتــخــرج مـــن كـــف إلــى 
كــــف، لــتــجــد مــكــانــهــا الـــزجـــاجـــي على 
الجدران، موقعني عليها تاريخ رحالهم 
لشرب السلسبيل، نافضني الغبار عن 
جــهــلــهــم، لــيــجــدوا عــنــادهــم يــرقــص في 
ارتــاحــوا، وصفقوا،  عندها،  دواخــلــهــم، 
بعد  باسمه  هاتفني  الحفيد،  يد  وقبلوا 
أْن وفر لهم املاء بعد عطش، ناظرين إلى 
مصغني  البهية.  وطلعته  وجهه  بياض 
إلى كلماته الداخلة بال استئذان لفراغات 
العقول، ليصادر لبهم القلق، العائد بهم 
ورأوا  العظيمة،  الــجــد  بــأقــوال  للتمسك 
الطيور أيضا تأخذ مكانها بني حدقاته، 
الكالم، فيبايعونه  عندما يعتلي منصة 
تقبل  ال  قلوبهم  كــأنَّ  العيون  مغمضي 

أي تأويل آخر.
كان الرجل يستمع للعائدين بنشوة 
وجدتموه؟  كيف  يسألهم:  متوقدة، 
لــيــفــتــح فـــاهـــه املــــعــــرض الســتــقــبــال 

أن الــتــوضــيــح وحــمــد  الــــــــــلــــــــــه 
ــه  لــــيــــس ل
أســـــنـــــان 
تـــــــــصـــــــــد 
الــكــلــمــات، 
ــــه:  قــــــالــــــوا ل
رائـــــــــــــحـــــــــــــة 
املـــــــــــــــســـــــــــــــك 
ــــــــــــحــــــــــــف بــــــه  ت
كــــمــــا هــــــي رائــــحــــة 
ـــحـــكـــمـــة،  الـــــتـــــاريـــــخ وال
أصابعه  يحرك  عندما 
مـــع صـــوتـــه الــــهــــادر في 
الفضاء، تهتز له القلوب 
كما  الحناجر،  وترتعش 
الــــذي  هــــو  الــــجــــد  أنَّ  لــــو 
بـــيـــنـــهـــم، طــلــعــتــه بــهــيــة، 
عــنــدمــا يــرونــه قــادمــًا، 
تــــخــــرج أصـــواتـــهـــم 
ــــقــــاع واحـــــــد،  ــــإي ب
كــأنــهــم ولــجــوا 
ــــــــــريــــــــــاض  ال

بـــال مــنــغــصــات، لــيــعــيــد عــلــيــهــم كــلــمــات 
الــجــد الــتــي لـــم يــســتــطــع أحــــد مـــن قــطــاع 
الــطــرق ونــهــازي الــفــرص وجــوابــي اإلفــك 
من تشويه معانيها، فيكون ذاك النهار 
الــــذي رأوه فــيــه عــلــى غــيــر عـــادتـــه، كــأن 
الــجــد يــرســل ريـــاحـــه فـــي وقـــت يخالف 
الطقس، عندما ينتهي الحفيد ويسحب 

انفاسه،عاد املناخ ممطرا أو ساخنًا.
قـــال لــهــم: مــا ذا يــقــول لــكــم؟، ينتظرون 
لحظة ليعتدل في جلسته فهم يعرفونه 
رأوه.  كلما  منهم  يسمع  حــتــى  يــنــام  ال 
ـــه: إنَّ كــلــمــاتــه يــجــوس بــهــا على  قـــالـــوا ل
مــســمــع الــــــرؤوس املــصــغــيــة، والــتــابــعــني 
يــــــزدادون كــل يــــوم، حــتــى خــافــوا عليه، 
األوان  اكتمال  قبل  االنــتــهــاء،  لحظة  ألنَّ 
أرادوها قريبة، قال لهم: إنَّ الدرب يوصل 
إلــى حيث تــريــدون، وانَّ الشجر الــوارف 
ســـيـــزداد خــضــرة وســتــعــشــش الــطــيــور 
بني ظهرانيكم. وسيغيب عنكم الخوف 
الرهبة عندما  قــدم، وستزول  قدمًا بعد 
الرذيلة  ابتعدتم عــن  إنــكــم  لــو  يــقــررون، 
واحــد  فأنا  الفضيلة.  فــي درب  وســرتــم 
منكم، ال أملك كل املفاتيح، ولكن عليكم 
وسيطرنا  لحانا  مسكنًا  التقوى،  بــزاد 

بالكاد على انفعاالت البكاء.
من  الساطعة  النجمة  اقــتــراب  لحظة  في 
الـــقـــمـــر فــــي انـــتـــصـــاف شــــهــــره، دغـــدغـــه 
الفرح ولم ينم ليلته تلك، قضاها راكعا 
التالي  اليوم  في  قارئا الدعيته.  ساجدا 
سمع بخروج الحفيد، انزوى في غرفته 
الــجــدار،  فــي  املخفية  املخطوطات  يقلب 
قــويــة، وعــرى  الغبار عنها بنفخة  أمــاط 
كــلــمــاتــهــا الــبــالغــيــة، وصـــــاح بــأحــفــاده: 
إنَّ يـــوم الــســطــوع قــد بـــان وان إشـــارات 
التي  الهدنة  ولــزوجــة  ومــضــت  النهوض 
صارت كتقية ال بد منها قد ماعت وقال 
لهم بني التقاط لهاثني. إنَّ الحفيد هذا هو 
لــم تطأوه  إلــى درب  االنتباه  فــي  هدفكم 
انتبهوا  التيه،  في  كنتم ســادريــن  ألنكم 
ما  االنــطــالق  مــن  فيها  كلماته ألنَّ  إلـــى 
إلى  انتبهوا  التوبة،  يجعلكم قريبني من 
طريقكم الجديدة واسلكوها، ستكونون 
ليذيب  الهواء  آمنني ولكن.عبأ كمية من 
مرضه ويريح حنجرته املتعبة، عدل من 

يشماغه وواصل الحديث:
دوروا بني البيوت لتنبهوا اآلخرين إليه، 
ــنــابــع مـــن تــلــك الــشــجــرة  فــهــو الــحــفــيــد ال
املقدسة بــل هــو مــن نفس ذلــك الغصن 

الـــــذي عــلــقــت عــلــيــه أســـمـــاؤهـــم وكـــانـــوا 
األحفاد غير مصدقني  أقــمــارًا. تهامس 
ألنهم لم يستوعبوا ما خفي من املعاني، 
ومـــا يــقــصــده جــدهــم، نــظــر الــجــد إليهم، 
عرف استغرابهم، اخرج لهم املخطوطات 
يروها  لــم  متعجبني،  أشداقهم  ففتحوا 
مــن قــبــل، لــم يــعــرفــوا أنَّ جــدهــم يحتفظ 
بأي شيء، نفخ الجد في وجوههم وقال:
لم أخبركم، ألنَّ ال أحد أتثق به كما كان 

يثق آباؤنا من قبل.
ــــرؤيــــا. وهــــا هي  ال وراح يــقــص عــلــيــهــم 

الضرورة قد حانت.
سأله كبير أحفاده:

- وهـــــــل ســـيـــســـتـــمـــر الــــحــــفــــيــــد بــجــمــع 
أشالئنا؟

حـــك الـــجـــد ذقـــنـــه واخــتــفــت نــظــراتــه في 
لسماء.

قــبــل أْن يـــغـــادر، ســبــقــتــه لــيــلــة أرعــبــتــه، 
كانت أشجار حديقته قد ذبلت أوراقها 
بعد، وتقوست  الخريف  ولم يحن وقت 
السماء  يرشق  راح  لحظتها  أغصانها، 
الصافية بنظرات مستطلعة، لم ير فيها 
نجومًا وقد غاب القمر، كأنَّ املتاهة عادت 
لتجوس في الطرقات والعقول من جديد، 
وانَّ ما كان ال بدَّ أال يكون،عرف إنَّ رؤيا 
األجــــداد الــتــي تــتــرك غصة فــي نهايتها 
كــلــمــا وصـــلـــوا إلــــى الـــخـــتـــام، فــانــغــرزت 
أعادته  كــرة من شيخوخة  بني ضلوعه 
إلــى فراشه كئيبًا، غطى رأســه بذراعيه 
وحــوقــل وبــســمــل وأرخــــى جــســده، عند 
الليل سمع  انتصاف  بعد  مــا  انتصاف 
تناثر من هدير رعديد،  صوت طلقات، 
حسبها تشبه لحظة طعن الجد عندما 
انتهى من بناء مدينته وكــان قد وضع 
إلــى  رأســــه  ليسلم  األرض  عــلــى  جبينه 
شــــق ســـيـــف غـــــــادر، جـــلـــس مــــذعــــورًا ال 
يــعــرف طــريــق الــخــروج وروحــــه تــتــراوح 
فــي بــدن أهلكته السنون ومــخــاوف من 
انـــه لــن يــجــد يـــدا يــورثــهــا رؤى األجــــداد 
له قلب  الكلمات.. في آخــر ركعة  وثــروة 
أْن  قــرر  املخطوطات، حينها  مــرة  آلخــر 
ليجلس  يبدأ رحلته حامًال مخطوطاته 
الجد وقد  جلسته األخــيــرة قــرب مثوى 
أخذه التفكير طويًال ألي حفيد سيعطي 
املــخــطــوطــات لــيــحــفــظــهــا مـــن الــضــيــاع؟ 
الناس  اطـــالع  لــم يحن بعد وقــت  فربما 
بالتقاط  وهــم مشغولون  املــدونــات  على 

األنفاس.

تةتةوتةوتةوتوتة موقموق ،اداد،لحظةلحظة املاملــــــــيـيـــــــــــــععـــــــــــــــ
تاركاركنينينينينينينينينينيني نينيهم، 
ههـــم تــمــسســــكككككك
بضضض سيفهه،،،
كـه كــأنـأنن للــوــوح لــ
ــرون تــالققـتـت،،
رذوذوروررررر ــــننـــــــ ادت ال

ههاهائهائها بدبدما ي
ننننرانانن جـــــــــــد
شــــوارع،ع،
ـــــرش
ذ اا
ععللى

يــنــن في 
تتاالت ـــفــــ
ـيـــــبـــــة،،
عــــــــــــــــدد
يـــيــــقــق قـــ
ــــآرب.ب.
نــــــدمــــــاا

ـــــــــتـــــــــــــــد 
ححـــــــــــديــديــــــــــثث
تتتارتارتتتت ـــــــــــــــ ــــــــــــ
دتمتمدمدددد ـاباب
نـاـاننننن تتــضـــضــ
ــــــــــتـــتــــــــــــــــــهه،ه،،،

آخر.آخر. أأيي تأي تأويلويل
لعلل للعائديائديئديننن يجل يستمعستمعمع كانكان الر

وجدجد ويف  كيف  كم:  يسألهسألهم:  ية،   ، ممتوتوقد
السالس للــيــفــتــح فح فـــااهـــه املــــعــــرضض

االــالــــــــــلااللــتــوضــيـحـح وحــمحــمــدــد
للــــي
أأس
تـــــ
الــكلــك
الـال قـــــ
ـــــــــ رائرائـ

ملـاملـــــــــــــــــــــــــس
تتــــــــــــحـــحـــــــــــ

كــكــــمــمــــا ه هــــــي ري ر
ريـاريـــــخ والـــح لــاالـــــتـــتــــ

أصأص يحركرك مدمادما عنعن
مـــع صع صـــوتـــه اله الــــهــــــاـا
تهتهتز لهز له االفضاءضاء،
الحناحناجج وترتوتروترتععشش 
هــــو الــــجــــد  ا  أنََّّ  أنو  ََّّللــــــــو
هـــهـــمـــم،، طــلــعــتــه بببـــيـــيـــنـــنن
ععــنـــنــدمــدمــا يـا يــرونــه

مم

تـتــــخـــخــــــــرجرج أصــ
ــــقـــقــــاعاع و ــــإيــإي بب
ككـأنــأنــهـهــم

الالــــــــــرـري



09 A L S A B A H  N E W S P A P E R
Sat. 27 . Jun. 2020 Issue No. 4858 2020 27S 27 J 2

كشــــــــف رئيس االتحــــــــاد املركزي للمــــــــواي تاي عن 
مشاركة منتخبنا الوطني ضمن بطولة العالم ومن 
املؤمل اقامتها في شهر أيلول املقبل عبر اإلنترنت، 
إلى جانــــــــب العديد مــــــــن الدول التــــــــي تمثل مختلف 

قارات العالم. 
وقال مصطفــــــــى جبار علك: ان اتحــــــــاده وافق على 
املشــــــــاركة في بطولة العالم، التي من املؤمل اقامتها 
في شهر أيلول املقبل، بعد ان تلقى دعوة من نظيره 
الدولي قبل ايام، مضيفا ان املســــــــابقة ستكون عبر 

املنصة اإللكترونية وستشــــــــهد تواجد اكثر من 90 
دولة اســــــــيوية واوروبية وافريقية، إضافة إلى فرق 

تمثل قارات اخرى. 
واشــــــــار  علك إلــــــــى أن اتحاده أبلغ املــــــــالك التدريبي 
ملنتخبنا الوطني بضرورة متابعة تدريبات الالعبني 
املنزلية للوقوف على مســــــــتوياتهم الفنية واختيار 
االفضل منهم لتمثيل البلد في االســــــــتحقاق العاملي 
املقبل، مبينا ان البطولة ستكون من 4 أنظمة حسب 
تعليمات االتحاد الدولــــــــي للمواي تاي، موضحا ان 
4 حكام من العراق سيشــــــــاركون ايضا في تحكيم 

املنافسات عبر االون الين.

تفقد وزير الشــــــــباب والرياضة مستشــــــــفى الكرخ العام في بغداد 
برفقة مدير صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، واطلع 
على واقع الخدمات املقدمة للمرضى والسؤال عن احوالهم، مشيدا 

بما سمعه وشاهده من خدمات توفر لهم . 
واطمأن الوزير  على صحة الحارس الدولي الكروي السابق عامر 
زايــــــــد الذي يرقد في ردهة العناية املركــــــــزة جراء اصابته بـجائحة 
كورونا، ويتماثل للشــــــــفاء التام، ونقل له شخصيا تحيات األسرة 
الرياضية وانتظار الجماهير مغادرته املستشفى مكلال بالشفاء 

التام . 
من جانبه اشــــــــاد الحجامي باهتمام الوزير درجال وتفقده الحد 
زمالئــــــــه ايــــــــام كان العبًا، ومــــــــدى التاثير النفســــــــي واملعنوي الذي 
ســــــــيخلفه تواصل شــــــــخصية رياضية لها مكانتهــــــــا في نفوس 
الجماهيــــــــر واملالكات الطبية التي هــــــــي بحاجة اليوم الى هذا الدعم 

املعنوي الكبير.

 فــــوَز لــيــفــربــول بــبــطــولــة الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
املمتاز لكرة القدم للمرة األولى منذ 30 عاما، 
جاء تتويجا لرحلة مثيرة منذ تعيني األملاني 

يورغن كلوب مدربا للفريق عام 2015.
في  قوية  بكاريزما  يتمتع  الــذي  كلوب  ونجح 
احد  على  ينافس  فريق  من  ليفربول  تحويل 
املــراكــز املــؤهــلــة الـــى دوري ابــطــال اوروبــــا الــى 
احــراز اللقب القاري االهــم العام املاضي، قبل 
الغائب عن  اللقب املحلي  الى احــراز  ان يقوده 
خزائنه منذ عام 1990، بيد ان  نجاح الـ"ريدز" 
عــلــى أرض املــلــعــب أصــبــح مــمــكــنــا مـــن خــالل 
وراء  التعاقدات  على  الــبــارع  العمل  من  الكثير 

الكواليس.
الــحــائــزة على  لــيــفــربــول  بــنــاء تشكيلة  وجــــاء 
بعد مسار  تــاريــخــه  فــي  الــتــاســع عشر  اللقب 

رصني.
ففي الفترة االنتقالية االولى بعد قدومه، حصل 
مانيه  ســاديــو  السنغالي  خــدمــات  على  كلوب 
للمساعدة  فينالدوم  جورجينيو  والهولندي 
في ضمان العودة إلى دوري األبطال، لينضم 
النجم املصري محمد  التالي  العام  إليهما في 
صالح وأندي روبرتسون وأليكس أوكسالند-

تشامبرالين.
وضـــم األملـــانـــي الــهــولــنــدي اآلخـــر فــرغــيــل فــان 
دايـــــك، وأضـــــاف لــيــفــربــول إلـــى الئــحــة العبيه 
نابي  والغيني  فابينيو،  الــبــرازيــلــي   ، الطويلة 

كـــايـــتـــا، والـــســـويـــســـري شــــيــــردان شـــاكـــيـــري، 
لينفق على هذه الصفقات ما يزيد على 160 
البرتغالي  دفـــع  مــا  إســتــرلــيــنــي،  مــلــيــون جنيه 
سُيطلب  "ربما  للقول  آنــذاك  مورينيو  جوزيه 
مــنــهــم فــــي هـــــذا املــــوســــم اخــــيــــرا أن يـــفـــوزوا 
بعد  بالفعل  تحقق  الــفــوز  هــذا  لكن   بــالــلــقــب". 

عامني.
و نجح ليفربول في العاصمة اإلسبانية أمام 
توتنهام بالفوز عليه في نهائي دوري األبطال 

في املوسم املاضي بثنائية نظيفة.
وأضاف رجال كلوب لقب كأس العالم لألندية 
الــدوحــة في  القطرية  العاصمة  فــي  أقيم  الــذي 
فوزهم  بعد  املنصرم،  العام  من  األول  كانون 
البرازيلي  فالمينغو  على  النهائية  املباراة  في 

بهدف لفيرمينو.
ــلــيــفــربــول زخــمــا  وأعـــطـــى الـــفـــوز األوروبــــــــي ل
الحالي، لكن تتويجه  تواصل معه في املوسم 
املبكر باللقب تأجل بسبب تعليق الدوري في 
كورونا  فــيــروس  وبــاء  تفشي  نتيجة  إنكلترا 

املستجد.
وأصبح فريق كلوب األسرع تتويجا، إذ ضمن 
قــبــل ســبــع مــراحــل مــن نهايته،  باللقب  فـــوزه 
يــونــايــتــد وجـــاره  انــديــة مــانــشــســتــر  ليتخطى 
اللقب قبل  التي حسمت  السيتي  وإيفرتون  

خمس مراحل.
بعد  مهمته  أداء  فــي  االملــانــي  حنكة  وظــهــرت 
مقابل  برشلونة  إلــى  كوتينيو  فيليب  رحيل 
142 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني 

2018 وهو ما لم يعرقل تقدم فريقه.

بني النرويجي إرلينغ هاالند مهاجم 
فــــريــــق بـــــوروســـــيـــــا دورتــــمــــونــــد 
ـــكـــرة الــــقــــدم حــرصــه  األملــــانــــي ل
عـــلـــى انــــهــــاء ســـيـــطـــرة بـــايـــرن 
ميونيخ على الدوري املحلي 
املـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ثــمــانــيــة 
لـــن يكتفي  أعــــــوام، وأنـــــه 
بأن يكون "الثاني طوال 

الوقت".
ـــــفـــــريـــــق  ويـــــتـــــســـــلـــــم ال
درع  الــــــــــبــــــــــافــــــــــاري 
البطولة في مباراته 
األخــــــــــــيــــــــــــرة فــــي 
املـــوســـم الــحــالــي 
ضــــــد مــضــيــفــه 
ـــفـــســـبـــورغ،  فـــول
في حني اكتفى 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد 
لـــــــلـــــــمـــــــوســـــــم 
ـــثـــانـــي عــلــى  ال
التوالي بدور 

الوصيف.
وســـــــــــــجـــــــــــــل 
 19) هـــــــــاالنـــــــــد 
عاما) املنتقل إلى الفريق األصفر في فترة 

االنــتــقــاالت الشتوية قــادمــا مــن ســالــزبــورغ 
ــنــمــســاوي 16 هــدفــا فـــي 17 مـــبـــاراة في  ال
ما  مجموع  أن  حــني  فــي  املسابقات.  جميع 
الفريقني خــالل املوسم كــان 44  سجله مع 

هدفا في 39 مباراة.
وتـــوافـــق هـــاالنـــد مـــع زمــيــلــه املـــدافـــع مــاتــس 
هـــومـــلـــس عـــلـــى أن هـــــدف املــــوســــم املــقــبــل 
هـــــو االرتــــــقــــــاء "مـــــركـــــز واحـــــــد أعـــــلـــــى" مــن 
 املـــركـــز الـــثـــانـــي خــلــف بـــايـــرن مــيــونــيــخ في 

الدوري.
وقــــــال هــــاالنــــد فــــي تـــصـــريـــحـــات ملــجــمــوعــة 
فــونــكــه اإلعــالمــيــة، عشية املـــبـــاراة األخــيــرة 
في الدوري على أرضه مع هوفنهايم "أريد 
تحقيق شيء ما مع دورتموند، ليس فقط 
أن أكـــون الــثــانــي طـــوال الــوقــت، ولــكــن الفوز 
نــحــدد  أن  يــجــب  اســتــطــعــت،  إذا  بـــاأللـــقـــاب 

أهدافنا، نريد أن نهاجم".
ـــتـــبـــاه األنــــديــــة  وجــــذبــــت أهــــــــداف هــــاالنــــد ان
األوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى، لــكــنــه يــأمــل بــــأن يــرى 
تعاقده مع دورتموند - الذي يستمر حتى 
عام 2024 - يــروي له تعطشه لأللقاب، "ال 
أفــكــر كــثــيــرا فــي املــســتــقــبــل، أنـــا أعــيــش في 
الحاضر. لهذا السبب قررت االنضمام إلى 

دورتموند بقناعة كاملة".
واضاف "أنه (دورتموند) أحد أكبر األندية 
فـــي الـــعـــالـــم، وقــــد وقـــعـــت مــعــه عـــقـــدا طــويــل 

األمد".

اعلنت لجنة مكافحة املنشطات في السويد، ايقاف 
املصارعة جيني فرانسون، حاملة فضية اوملبياد 
الــحــرة وزن 69  ريـــو دي جــانــيــرو 2016 (الــفــئــة 
كلغ)، الربع سنوات بعد ثبوت تناولها منشطات 

من مادة "ميثيلتستوستيرون" املحظورة.
واوقـــفـــت املــصــارعــة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 32 عاما 
مؤقتا منذ 28 كانون الثاني املاضي، وسيستمر 
ايقافها بالتالي حتى 27 كانون الثاني 2024 كما 
اعلن رئيس لجنة مكافحة املنشطات في السويد 

آكي ثيمفورز.

وتــعــنــي فــتــرة االيــقــاف نــهــايــة مــســيــرة فــرانــســون 
أكد  ماتس الرســون  اعمالها  مدير  لكن  منطقيا، 

بأنها ستتقدم بطلب استئناف القرار.
وأكد الرسون بان املختبر الذي اجرى لفرانسون 
ــلــكــشــف عــــن املـــنـــشـــطـــات لــــم يــحــتــرم  الـــفـــحـــص ل
النقاط الـ40 للبروتوكول الرسمي للوكالة العاملية 

للمنشطات (وادا).
عام 2012  للعالم  بطلة  توجت  فرانسون  وكانت 
في وزن 72 كلغ، وبطلة الوروبـــا عــام 2018 في 

روسيا.
كما شاركت في اوملبيادي بكني عام 2008 ولندن 

عام 2012 من دون ان تحرز اي ميدالية.

أكد رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو 
غريت اقامة املباراة النهائية ملسابقة كأس فرنسا 
في 24 تموز امام خمسة االف متفرج معربا عن 
امــلــه فــي رفـــع نسبة الــحــضــور ومـــن االن وحتى 
خوض هذه املباراة. وتجمع املباراة النهائية لكأس 
اتيان  وسانت  ســان جرمان  باريس  بني  فرنسا 
وستكون الرسمية االولى في فرنسا بعد توقف 
النشاط الكروي في منتصف اذار بسبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وقـــال لــو غــريــت "ســتــقــام املــبــاراة النهائية لكأس 
فرنسا في 24 تموز ونهائي كأس الرابطة في 31. 
حتى االن ُيسمح لخمسة االف متفرج بحضور 
كـــل مـــبـــاراة لــكــنــنــا ســنــتــقــدم بــطــلــب فـــي مــحــاولــة 

للحصول على عدد اكبر".
في  فقط  متفرج  االف  "تــواجــد خمسة  واضـــاف 
ستاد دو فرانس هو قليل. آمل ان نصل الى سعة 
بنسبة 30 باملئة لكنني لن اخلق مشكلة في حال 

لم ننجح في ذلك".

5000

العلمية  الرياضية  العراقية  الجمعية  تنظم 
الكترونية  الحركي ورشة عمل  التعلم  فرع 
بعنوان (التعلم الحركي وتطبيقاته في تعلم 
مهارات االسكواش لالطفال) اليوم السبت.

وقــــال مــحــاضــر الـــورشـــة ومــــدرب املنتخب 
(الــصــبــاح  الــوطــنــي د.عـــلـــي عــطــيــة دخــيــل لـــ
الــــريــــاضــــي): ان الــجــمــعــيــة تـــحـــرص دائــمــا 
عـــلـــى اســـتـــغـــالل وقـــــت االطــــفــــال بــالــشــكــل 
الصحيح، السيما الذين يمارسون رياضة 
ستقيم  الجمعية  ان  موضحا  االســكــواش، 
اليوم  ورشة عمل الكترونية يشرف عليها 
استاذ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
الدكتور وســام صالح  فــي جامعة كــربــالء 
عــبــد الــحــســني، فــضــال عـــن مــحــمــد حسني 
كيفية  تتضمن  الــورشــة  ان  مبينا  حــيــدر، 
االستمرار في  الصغار على  الالعبني  حث 
التدريبات املنزلية. واضاف عطية ان الورشة 
تــعــريــفــيــة عـــن ريــاضــة  ستتضمن مــقــدمــة 
االســكــواش واهميتها فــي إكــســاب األفـــراد  
الــصــحــة الــعــامــة وعـــن املـــهـــارات االســاســيــة 
لــلــعــبــة االســــكــــواش  وهـــي مــســكــة املــضــرب 
الصحيحة  ووقفة االستعداد داخل امللعب 
ومهارات ( التحرك داخل امللعب )  ومهارات 
الضربة األمامية و الضربة الخلفية وانواع 

اإلرســــــــــــــــــــــــال ومـــــــــهـــــــــارة 

الضربات الطائرة األمامية والخلفية وكيفية 
التدرج من السهل الى الصعب، عالوة على  
تعليم األطفال مهارات لعبة االسكواش من 
الراجعة قبل  بالتغذية  املتعلمني  خالل رفد 
وأثناء وبعد االداء وكيفية االقتصاد بالوقت 
لرفد  اجــل خلق جيل رياضي  والجهد من 
األندية واملنتخبات الوطنية، بالالعبني لرفع 
اسم العراق في املحافل الدولية. واشار الى 
الالعبني  مع  البيتية  التدريبات  يواصل  انــه 
الصغار، بالرغم من جائحة كورونا، منوها 
بأن جميع الالعبني يحرصون على تطبيق 
الواجبات بشكل منظم، الفتا تعاون اهالي 
الـــالعـــبـــني فـــي تــشــجــيــعــهــم عــلــى مــمــارســة 
وهذا  اليومي،  التدريب  على  وحثهم  اللعبة 

جزء مهم للحفاظ على ادائهم ولياقتهم.
وخــتــم عــطــيــة حــديــثــه بــأنــه كـــان قــد شــارك 

لرياضة  الثاني  الــدولــي  العلمي  املؤتمر  في 
لــلــفــتــرة مـــن ١٩ - ٢١ حــزيــران  االســـكـــواش 
الرياضية  األكاديمية  إقامته  الــذي  الحالي، 
 (  Ignacio Parma  ) األرجنتينية  العلمية 
للتنمية والتدريب وبمشاركة واسعة شملت 
و  وبريطانيا  واسبانيا  األرجنتني  من  كال 
فرنسا وأميركا وأملانيا واملكسيك والبيرو 
وكوستاريكا والبرازيل وكولومبيا ومصر، 
فــضــال عـــن الــــعــــراق، وتــعــد هــــذه املــشــاركــة 
االولى  ملدرب منتخب وطني في هذا املؤتمر 
الــثــانــيــة على  لــلــمــرة  الــعــلــمــي  ببحث علمي 
the effect of in ed- (للتوالي تحت عنوان  

 ucational curriculum using auxiliary
 tools in developing the for hand and
 back hand hitting skills of squash
تطبيق  عــبــر  املــؤتــمــر  وجـــــرى   (  players

الـــى ابــرز  نــظــام (zoom).  وتــطــرق عــطــيــة 
النقاط التي ركز عليها الباحثون والخبراء 
املؤتمر  في  االســكــواش  رياضة  في مجال 
في  الحديثة  الــطــرق  استخدام  كيفية  وهــي 
بلعبة  االساسية  واملــهــارات  االطــفــال  تعليم 
االسكواش وكيفية الكشف عن نقاط القوة 
ـــدى الــالعــبــني وطــــرق عالجها  والــضــعــف ل
والتغذية  البدنية  اللياقة  تــدريــبــات  وكــذلــك 
الالعب  يحتاجها  التي  الغذائية  واملكمالت 
االسكواش  رياضة  ونشر  تطوير  وكيفية 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم والـــتـــركـــيـــز عــلــى إقــامــة 
الفئات  ولجميع  الـــدول  بمختلف  البطوالت 
لــلــرجــال والــنــســاء والـــــرواد ملــا لــهــا مــن دور 
كبير في نشر وتطوير اللعبة، موضحا انه 
بني  الشهادات  توزيع  املؤتمر  في ختام  تم 

املشاركني.

النرويج بني
فــــريــــق ب

األملــــانــــي
عـــلـــى

ميون
املـــس
أعـ
بأ
الو
وي
ا

هـــــ
األ عاما) املنتقل إلى الفريق

ح وخــتــم عــطــيــة
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يقول حازم لوكالة فرانس برس، وسط 
الـــكـــراســـي الـــحـــمـــراء الــتــي رتــبــهــا الــعــام 
الــحــالــي ظــنــًا مــنــه أنـــه سيستعيد زخــم 
املــواســم املــاضــيــة: ”قطع الــطــرق بسبب 
الحظر تسبب في عدم وصول السياح. 

املكان فارغ من الزوار“.
إقليم  فــي  السياحية  املــنــاطــق  وتعتمد 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق فـــي الـــغـــالـــب، على 
الــســيــاح الــعــراقــيــني اآلتــــني مـــن مــنــاطــق 
وســـط وجـــنـــوب الـــبـــالد، هــربــًا مـــن حــّر 
واملطاعم  الفنادق  إلى  القاسي  الصيف 

في جبال اإلقليم.
ويتمتع إقليم كردستان العراق بالعديد 
ة من أنهر وعيون  من املناطق السياحيَّ
طــبــيــعــيــة وشــــــــــالالت، وتـــــكـــــون درجـــــة 

الحرارة فيها معتدلة.

سياحة ”صفر“
يقول مدير السياحة في قضاء العمادية 
لفرانس  علي  نظيف  دهـــوك  بمحافظة 
بـــــرس: إنــــه ”بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 

انخفض قطاع السياحة إلى الصفر“.
فــي موسم  أنــه ”وصـــل فقط  ويضيف 
الربيع في العام املاضي أكثر من مئتي 
ـــى مــنــطــقــتــه، لــكــن الــعــام  ألـــف ســـائـــح“ إل

الحالي ”لم يأت أحد“.
أول من  إقليم كردستان كــان  ذلــك ألن 
بـــدأ تــطــبــيــق الــحــظــر الــشــامــل مــنــذ آذار 
والسليمانية  أربــيــل  وأغــلــقــت  املــاضــي، 
ودهوك مداخلها أمام الزائرين، وقطعت 
الــطــرقــات مــع بــاقــي مــحــافــظــات الــعــراق، 

وأغلقت الفنادق واملطاعم أبوابها.
كـــل ذلـــك كـــان لــلــحــد مـــن انــتــشــار وبـــاء 
(كــوفــيــد - 19) الــــذي أصــــاب مــنــذ بــدء 
اليوم  املــاضــي حتى  آذار  فــي  انــتــشــاره 
أربعني ألف شخص وأودى بحياة نحو 

العراق، بينهم نحو  1500 شخص في 
خمسة آالف إصــابــة ونــحــو 150 وفــاة 

في كردستان.
ويشكل ذلك ضربة قاسية لتلك املنطقة 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، وتــعــتــمــد مــنــذ ســنــوات 
على السياحة ملحاولة تنويع اقتصادها 

ومصادر دخلها.
وشهد إقليم كردستان خالل السنوات 
األخــــــيــــــرة طــــفــــرة كــــبــــيــــرة فـــــي مـــجـــال 
ـــفـــنـــادق واملـــطـــاعـــم الــســيــاحــيــة،  بـــنـــاء ال
وخـــصـــوصـــًا بـــعـــد تــنــشــيــط الــســيــاحــة 

الشتوية أيضًا.
وبحسب بيانات رابطة املطاعم والفنادق 
ألــف مرفق  في اإلقليم، يوجد أكثر من 
سياحي، إلى جانب 868 فندقًا وشقق 

مفروشة في عموم املنطقة.
”نسبة  أنَّ  إلــى  نفسها  الرابطة  وتشير 
الــتــشــغــيــل فـــي تــلــك املـــرافـــق حــالــيــًا هي 
صــفــر فـــي املـــئـــة“، فـــي مــشــاريــع كــانــت 
تهدف أصــًال إلى خلق فرص عمل في 

بلد تنتشر فيه البطالة والفقر.

ة أزمة اقتصاديَّ
الرابطة شكر عزيز  رئيس  نائب  يقول 
لفرانس برس إنه كان يعمل نحو 8500 
شــخــص فـــي قـــطـــاع الـــفـــنـــادق والــشــقــق 

الفندقية في اإلقليم.
أمــا فــي مــا يتعلق بــاملــطــاعــم، فيضيف 
عزيز ”حاليا املطاعم تعمل ولكن ليس 
مــثــل الـــســـابـــق.. نــســبــة الــتــشــغــيــل هي 
تقريبًا 50 في املئة، واالعتماد فقط على 
ــذيــن عــــادة يتوجهون  الـــداخـــل ال ســيــاح 
العطلة  أيــام  في  ة  السياحيَّ املناطق  إلــى 

ة“. الرسميَّ
فــإنَّ  املهن خائفني،  كــان أصــحــاب  وإذا 
الــســلــطــات تــشــهــد أيـــضـــًا انــــدثــــار أحــد 

مصادر الدخل.
فــالــعــام املــاضــي، ضــخ قــطــاع السياحة 
ما يقارب مليارًا ونصف املليار دوالر 
فــي االقــتــصــاد الــكــردســتــانــي، بحسب 
العامة  الهيئة  باسم  املتحدث  يؤكد  مــا 

للسياحة في كردستان نادر روستي.
لــكــنَّ الـــعـــام الــحــالــي، لـــن تــكــون األرقــــام 
معروفة حتى نهاية املوسم، لكنها تعد 
ــة مــع انــهــيــار أســعــار  بـــأْن تــكــون كــارثــيَّ
دفع  عــن  االقليم  حكومة  وعجز  النفط 

رواتب موظفيها منذ أشهر عدة.
ديونه  شهريًا  يسدد  أْن  اإلقليم  وعلى 
للشركات النفطية العاملة على أراضيه. 
يلتزم بخفض  أْن  عليه  كــان  ومــؤخــرًا، 

اإلنتاج الذي قررته منظمة أوبك.

خسائر حادة
وفي مصيف ”أفــا شني كلي شيرانه“ 

الـــتـــابـــع لــقــضــاء الـــعـــمـــاديـــة فـــي دهــــوك، 
الحياة  بــإعــادة  اإلقليم  حكومة  أوعـــزت 
لبقية األمـــاكـــن الــســيــاحــيــة بــعــد إغــالق 
مواجهة  إجــــراءات  بسبب  أشهر   3 دام 

كورونا.
وتــــســــبــــب اإلغــــــــــالق فـــــي تـــكـــبـــد قـــطـــاع 
الــســيــاحــة فـــي اإلقــلــيــم خــســائــر مــالــيــة 
كــبــيــرة قــــدرت بــأكــثــر مــن 200 مليون 

دوالر، بحسب تصريحات صحفية.
املصايف  إلـــى  الــحــيــاة  عـــودة  تعني  وال 
إنها  بــل  انتهت،  الوقائية  اإلجــــراءات  أنَّ 
في  الحكومة  أعدتها  خطة  وفــق  باقية 
لن  املصايف  أن  كما  كردستان،  إقليم 
تستقبل القوافل أو الزوار من محافظات 
البالد األخرى، بل ستكتفي في البداية 
بـــاســـتـــقـــبـــال األهـــــالـــــي فــــي مــحــافــظــات 
 اإلقــلــيــم الـــثـــالث ”أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة 

ودهوك“.

املتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم 
كــردســتــان، نــــادر روســـتـــي، أوضــــح أنَّ 
قرار الهيئة بشأن إعادة فتح املصايف 
ــــعــــامــــة أمــــــــام املــــواطــــنــــني  ـــــحـــــدائـــــق ال وال
ـــقـــرارات  فـــي اإلقــلــيــم جــــاء بـــنـــاًء عــلــى ال
 الــــصــــادرة مـــن غــــرف الــعــمــلــيــات داخـــل 

املحافظات.
وأشــــار فــي تــصــريــحــات صحفية إلــى 
االفتتاح  هــذا  تــعــدُّ  السياحة  ”هيئة  أنَّ 
خــطــوة أولـــى وبــدايــة جــيــدة نــحــو إعـــادة 
الــحــيــاة لــلــقــطــاع الــســيــاحــي بــعــد تكبده 
لخسائر بماليني الدوالرات نتيجة أزمة 
والعالم“،  الــعــراق  التي ضربت  كــورونــا 
أصـــــدرت مجموعة  ”الــهــيــئــة  أن  مــبــيــنــًا 
للعاملني في  الــوقــائــيــة  الــتــعــلــيــمــات  مــن 
املصايف واملتنزهات وغيرها، من بينها 
لــألمــاكــن  والــتــعــفــيــر  بالتعقيم  االلـــتـــزام 
املغلقة وأماكن األلعاب وغيرها، فضًال 

عن ضرورة ترك مسافة بني األسر“.
اإلقــلــيــم، عثمان  بــرملــان  ووفــقــًا لعضو 
كــــريــــم، فـــــإن ”الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــي 
اإلقــلــيــم تــعــرض لــخــســائــر كــبــيــرة جــدًا 
إلى  ونحتاج  الدنانير،  بمليارات  تقدر 
تعويض  من  نتمكن  طويلة حتى  فترة 

الخسائر“.

مصايف شقالوة
تــبــدو   ،2003 الـــعـــام  مــنــذ  مــــرة  وألول 
مصايف شقالوة في أربيل ومصايف 
وحدائقها  السليمانية  وجــبــال  دهـــوك 
خالية من السياح الذين اعتادوا سنويًا 
الــخــروج والتنزه  بمثل هــذه األيـــام على 
والتمتع بأجواء الربيع فيها، خصوصًا 
ُتعد  العراق  السياحة في كردستان  أن 
الــعــراقــيــني نــظــرًا لكونها ال  رائــجــة عند 
الكثير من األمــوال وأنها قريبة  تتطلب 

نسبيًا من كل املحافظات.
الخبير االقتصادي عبد  أكــد  إلــى ذلــك، 
الــرحــمــن املــشــهــدانــي أن ”كــردســتــان ال 
ألن مصادرها  كثيرًا،  اإلغــالق  تحتمل 
مـــــــحـــــــدودة، وهـــــــي لـــيـــســـت أكـــــثـــــر مــن 
غالبيتهم  سكانها  يعيش  مــحــافــظــات 
عـــلـــى الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــعــــمــــل فــي 
وأن  املصايف،  في  والسياحة  األســواق 
نسبة املوظفني لدى الدولة ليست كبيرة، 
ويعني ذلــك أن اإلغــالق وحظر التجول 
يؤديان إلى مجاعة بطريقة أو بأخرى“، 
الفتًا إلى أن ”حكومة كردستان تدرك 
ألشهر  مغلقة  املصايف  أبقت  إذا  أنها 
مقبلة، فذلك يعني أن األزمة االقتصادية 
ما  فــي  مبكر  بعجز  وتتسبب  ستكبر 

تملك من أموال“.
وبــعــد أن قــــررت الــســلــطــات رفـــع حظر 
التجول والسماح للناس ملزاولة أعمالهم 
شــريــطــة تــطــبــيــق اإلجـــــــراءات الــصــحــيــة، 
بدأت الحياة تدب تدريجيًا في األماكن 

السياحية.
وتـــداعـــى كــثــيــر مــن الـــــزوار إلـــى املــرافــق 
الــســيــاحــيــة فــي إقــلــيــم كــوردســتــان في 
األيــــــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة وســــط رقــابــة 
شديدة من قبل اللجان السياحية التي 
ألــزمــت أصــحــاب تلك األمــاكــن بتطبيق 

اإلجراءات الصحية.
وبحسب الئحة التعليمات الجديدة فإنه 
لـــن يــســمــح الي زائــــر بــالــتــواجــد داخـــل 
بكامل  يلتزم  لم  ما  مرفق سياحي  أي 

التدابير الوقائية والصحية.
وبـــيـــنـــمـــا تــســتــعــيــد املـــصـــايـــف وبـــاقـــي 
األمـــــــــاكـــــــــن الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة عــــافــــيــــتــــهــــا، 
املــخــتــصــة عمليات  الــلــجــان  ســتــواصــل 
 الــتــعــقــيــم والــتــعــفــيــر ملــواجــهــة الــجــائــحــة 

الوبائية.

الفنون  مــعــرض421، وجهة  ٔاعــلــن 
ــتــصــمــيــم فــــي ٔابـــوظـــبـــي والـــتـــي  وال
ُتـــعـــنـــى بــــاملــــمــــارســــات وأالعـــــمـــــال 
ــــتــــي تــســعــى  الـــفـــنـــيـــة املـــبـــتـــكـــرة وال
واالٕقليمية  املحلية  املواهب  الٕبــراز 
وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا عــــبــــر طــــيــــف واســــــع 
مــــن املـــــجـــــاالت، إطـــــــالق ”بـــرنـــامـــج 
مـــــــعـــــــرض421 لـــــالٕقـــــامـــــة الـــفـــنـــيـــة 
املنزلية“. يهدف البرنامج إلى دعم 
جــمــاعــات املــمــارســة االٕبــداعــيــة في 
أالوســـــط وشــمــال  الــشــرق  منطقة 
إفــريــقــيــا وجـــنـــوب ٓاســـيـــا، الٕنـــتـــاج 
أالعـــمـــال االٕبـــداعـــيـــة واســتــكــشــاف 
ٔاشكال التفاعل الرقمية من خالل 
مــمــارســاتــهــم ٔاثــــنــــاء فـــتـــرة الــعــزل 

االجتماعي.
ــــــامــــــة  ويــــخــــصــــص بـــــرنـــــامـــــج االٕق
مــيــزانــيــة إنـــتـــاج قــد تــصــل إلـــى 30 
ٔالف درهم إماراتي لتزويد الفنانني 
ـــخـــامـــات  وال وأالدوات  بــــاملــــعــــدات 
الالزمة لتحقيق مشاريعهم. وبدٔا 
تــلــقــي طــلــبــات االلـــتـــحـــاق مـــن يــوم 
17 حـــزيـــران/ يــونــيــو عــبــر املــوقــع 
االلكتروني الخاص بمعرض421، 

وحتى 18 تموز/ يوليو 2020. 
ويـــــٔاتـــــي الــــبــــرنــــامــــج تـــمـــاشـــيـــًا مــع 

الــــــتــــــزام مـــــــعـــــــرض421 بــتــعــمــيــق 
جــــــذور املــــشــــاركــــة مــــع جــمــاعــات 
االٕبـــــــداع واملــســاهــمــة بــــــدوٍر فــاعــل 
باملنطقة.  ــة  الــثــقــافــيَّ املــنــظــومــة  فــي 
ـــــى تشجيع  إل الـــبـــرنـــامـــج  ويـــهـــدف 
املــبــدعــني املــمــارســني عــلــى إيــجــاد 
سبل جديدة للتفاعل مع املجتمع، 
وخــــاصــــة فــــي ظــــل ٔازمـــــــة ٔاجـــبـــرت 
الــجــمــيــع إلــــــى الـــلـــجـــوء إلــــــى شــتــى 
متسارع.  بإيقاع  ة  الرقميَّ القوالب 
كما تعنى هذه االٕقامة الفنية بحث 
املبدعني للبحث في ٓاليات االتصال 
والتواصل والتفاعل متعدد أالبعاد 

مع الجمهور. 
املــديــر الــعــام ملـــعـــرض421 فيصل 
الحسن قال: ”كان من املقرر هذا 
العام، وضمن ٔاهداف معرض421 
إقـــامـــة فنية تتيح  بــرنــامــج  إٕطــــالق 
دولة  في  املبدعني  املمارسني  ٔامــام 
املــنــطــقــة  االٕمــــــــــارات وجـــمـــيـــع دول 
ـــامـــة فــــي ٔابـــوظـــبـــي،  الـــفـــرصـــة لـــالٕق
في  املعرض  دعم  واالٕستفادة من 
التفاعل  إيــجــاد سبل  إلــى  سعيهم 
الــجــمــاهــيــري مـــع ٔاعــمــالــهــم خــالل 
ـــامـــتـــهـــم فــــي ٔابــــوظــــبــــي، ونـــظـــرًا  إق
الــراهــنــة، ٔاعــدنــا التفكير  لــلــظــروف 
فـــي صــيــغــة جـــديـــدة لــهــذه االٕقـــامـــة 
والتواصل  التفاعل  ليكون  الفنية 
مـــع املــبــدعــني وهـــم فـــي مــســاحــات 

عملهم ومعيشتهم الخاص“. 
وسوف تتاح الفرصة للمشاركني 
مرشديهم،  الختيار  البرنامج  في 
فترة  طـــوال  توجيههم  يتولون  إذ 
جديدة  مجموعة  الٕنــجــاز  االٕقــامــة 
مـــن أالعــــمــــال بــمــا يـــتـــجـــاوز ٔازمــــة 
قوالب  إطــار  في  الحالية،  الجأيحة 

ة. رقميَّ
واضــــــــــــــاف الــــــحــــــســــــن: ”نــــشــــجــــع 
املتقدمني على التفكير في عملهم 
ــــــداعــــــي مــــن مـــنـــظـــور الــلــحــظــة  االٕب
الراهنة مع وضع مستقبل ما بعد 

زوال الجائحة نصب ٔاعينهم“.
مــــعــــرض421  بـــرنـــامـــج  أنَّ  يـــذكـــر 
الــفــنــيــة املــنــزلــيــة يستقبل  لــإلقــامــة 
الطلبات من املبدعني كافة ٔايًا كانت 
تــخــصــصــاتــهــم؛ ومــــن ذلــــك وعــلــى 
الفنون  الــحــصــر:  ال  املــثــال  سبيل 
والتقييم  ــة  والــبــصــريَّ ة  التشكيليَّ
والتكنولوجيا  والتصميم  الــفــنــي 
وآالداب واملوسيقى وفنون الطهي 
واملسرح وأالداء الفني ومن جميع 
وشـــمـــال  أالوســـــــــط  ــــشــــرق  ال دول 
إفــريــقــيــا وجــنــوب ٓاســيــا. وتــتــوافــر 
العربية  باللغتني  التقديم  طلبات 
واالٕنكليزية عبر املوقع االٕلكتروني 
بدءًا من 17 حزيران/ يونيو وحتى 
مـــوعـــد غـــايـــتـــه 18 تــــمــــوز/ يــولــيــو 
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تــنــتــشــر كــــراســــي االســـتـــرخـــاء 
العشب  على  الشمس  ومــظــالت 
األخــــــــضــــــــر وســــــــــط نـــــاطـــــحـــــات 
الـــســـحـــاب فـــي مـــيـــالنـــو، إذ بــات 
لــلــمــديــنــة ”شـــاطـــئـــهـــا“ املــبــتــكــر، 
يستمتع به سكانها في محاولة 
تفشي  جــراء  عانوه  ما  لنسيان 

فيروس كورونا املستجد.
(باإليطالية  بــام“  ”شاطئ  ويقع 
”لــــيــــدو بــــــــام“) فــــي حــــي بـــورتـــا 
نــــويــــفــــا الـــــعـــــصـــــري، تـــحـــيـــط بــه 
ابـــــــــراج أهــــــم املـــــصـــــارف ومــنــهــا 
بي  ”يونيكريديتو“ و“اتــش اس 

سي“ و“بي ان بي باريبا“.
وتحت املظالت الثمانني، استلقى 
عــدد مــن ســكــان املدينة فــي جو 
يــشــبــه جــو الــعــطــلــة، مــن دون أن 
التباعد  إجــــراءات  الــتــزام  ينسوا 

االجتماعي.
 21) غــاتــي  فرانشيسكا  وقــالــت 
عـــامـــًا)، وهـــي طــالــبــة تتخصص 
فـــي االقـــتـــصـــاد ”إنــــه يــــوم رائــــع. 
ـــــــذا قـــــررت  الـــــجـــــو حـــــــار جـــــــــدًا، ل
لنتشمس  نــأتــي  أن  وصــديــقــتــي 

ونسترخي“.
ســيــســتــري  مـــــن  شــــابــــة  ورأت 
لــيــفــانــتــي، الـــواقـــعـــة عــنــد ســاحــل 
االستلقاء  أن  ليغوريا،  مقاطعة 
وســـط نــاطــحــات الــســحــاب ”أمــر 
على  االستلقاء  يشبه  ال  غريب، 
ـــبـــحـــر، لــكــنــه مــــع ذلـــك  شـــاطـــئ ال
أمــر رائــع جــدًا“. وأضــافــت ”إنها 
طريقة جميلة للهروب من رتابة 
املــــديــــنــــة“. وفـــيـــمـــا كـــــان الــبــعــض 
يتنافس في لعبة معركة السفن 
الــحــربــيــة، انــصــرف آخــــرون إلــى 
املـــطـــالـــعـــة، بــيــنــمــا اكـــتـــفـــى قــســم 
مالبس  لكن  باالسترخاء،  ثالث 
ــــجــــامــــع  الـــــســـــبـــــاحـــــة شــــكــــلــــت ال

املشترك بينهم.
وقـــالـــت روزالــــيــــا ســكــارتــشــيــال، 
وهي ممرضة من ميالنو جاءت 
الكــتــســاب بــعــض الــســمــرة قبل 
ـــــى شـــاطـــئ الــبــحــر  أن تـــذهـــب إل
الـــحـــقـــيـــقـــي ”إنـــــــه مــــكــــان لــطــيــف 

يـــشـــعـــر فــــيــــه املـــــــــرء بـــــالـــــراحـــــة. 
صــحــيــح أن وجــــود شــاطــئ في 
هذا املكان أمر مفاجئ، لكنه في 
الواقع مبادرة عظيمة“. وأضافت 
العمل  التي كــان ضغط  روزالــيــا 
عــلــيــهــا فــــي املــســتــشــفــى كــبــيــرًا 
خالل األشهر األخيرة التي أودت 
خــاللــهــا جــائــحــة (كــوفــيــد - 19) 
بحياة أكثر من 34 ألف شخص 
في إيطاليا ”كنت في حاجة إلى 
أن أحصل على اســتــراحــة وإلــى 

الخروج قليًال“.
وكـــان ”لــيــدو بـــام“ افــتــتــح األحــد 
ـــفـــكـــرة مـــــن مــؤســســة  تـــنـــفـــيـــذًا ل

ريكاردو كارتيال.
هــــذا  ـــــــى  إل الــــــدخــــــول  يـــــــــزال  وال 
”الشاطئ“ مجانيًا، لكن اعتبارًا 
مــــن االســــبــــوع املـــقـــبـــل ســيــكــون 
الراغبني باستئجار إحدى  على 
مظالت الشمس دفع رسم يراوح 

ما بني 4 و8 يورو.

والحـــــظ مـــنـــارا روســـيـــنـــو، وهــو 
الثانية والعشرين من  طالب في 
الــعــمــر أن ”مــيــالنــو كــئــيــبــة هــذه 
االيـــــام“. وتــابــع قــائــًال ”هــنــا، في 
هــذا املــكــان، أجــد الــفــرح والحرية 

والراحة النفسية“.
قال ممازحًا ”ال ينقصنا سوى 
ـــبـــحـــر طـــبـــعـــًا، ولــــكــــن يــمــكــنــنــا  ال

تخيله!“.
وعـــّلـــق وهــــو يــنــظــر إلــــى املــبــانــي 
الــشــاهــقــة الـــتـــي تــحــيــط بــاملــكــان 
”األمــــــر ظـــريـــف، أشـــعـــر كــمــا لو 

أنني في مانهاتن“.
لــكــن كـــثـــرًا كـــانـــوا يــفــضــلــون لو 
تــوافــر فــي املــكــان مصدر للمياه 
يمكنهم أن يرطبوا به أجسامهم، 

كنافورة على سبيل املثال.
ورأت روزالـــيـــا ســكــارتــشــيــال أن 
”شاطئ بام“ ال يمكن أن يكون 
العطلة  ”ألن  الــعــطــلــة  مـــن  بـــديـــًال 
خــط أحـــمـــر!“. لــكــنــه، فــي رأيــهــا، 

”بــــديــــل جـــيـــد ألولــــئــــك الــــذيــــن ال 
لتمضية  املـــغـــادرة   يستطيعون 

عطلة“.
اإليطاليني  عــدد  يبلغ  أن  ويتوقع 
الذين سيغادرون أماكن سكنهم 
عطلة،  فــي  للذهاب  الصيف  هــذا 
ولو لبضعة أيــام، 34 مليونًا من 
اصل مجمل عدد السكان البالغ 
60 مليونًا، اي بانخفاض نسبته 
13 % عن العام الفائت، بحسب 
اســتــطــالع أجـــرتـــه كــولــديــريــتــي/ 

إيكسي.
وأشار االستطالع إلى أن 93 % 
عطلة،  في  سيذهبون  الذين  من 
إيطاليا، وهي  الــبــقــاء فــي  قـــرروا 
النسبة األعلى منذ عشر سنوات 
على األقـــل. حتى أن ربــع هــؤالء 
منطقتهم  فـــي  الــبــقــاء  اخــــتــــاروا 
رغــم رفــع إجــــراءات الحجر التي 
فـــرضـــت ملـــنـــع تــفــشــي فـــيـــروس 

كورونا.
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قال الشــــــــيخ الدكتور فالح حســــــــن 
املوســــــــوي: "ولد الســــــــيد ُمحّمد بن 
ُمحّمــــــــد صادق بــــــــن محمد مهدي 
بن إســــــــماعيل الصدر، سنة 1923 
واستشهد في العام 1999 فائضة 
روحــــــــه الى بارئها، ليعيد تشــــــــكيل 
الــــــــذي  العراقــــــــي،  املجتمــــــــع  وبنــــــــاء 
خضع للقســــــــوة املفرطة التي طوقه 
بها نظام الطاغيــــــــة املقبور صدام" 
مؤكــــــــدًا: "تحــــــــرر العراقيــــــــون مــــــــن 
الصدر؛  االمام  الخوف باستشهاد 
فانتفضوا في توقيــــــــت ظن النظام 
أن ال مؤمنني قادرين على الجهاد، 
بعد صواريخ االرض ارض التي دك 
بها معظم محافظات العراق، قامعا 

انتفاضة آذار 1991".
الخفاجي  عــــــــالء  الشــــــــيخ  وأضاف 
"فّعــــــــل آية الله محمــــــــد الصدر، مبدأ 
وفلذتي  بنفســــــــه  مبتدئًا  الجهــــــــاد، 

كبده ، مؤمل ومصطفى، حني واجه 
النظام بموتــــــــه ،متابعًا، "معارضته 
للبعــــــــث أّدت الغتياله، الذي ســــــــعى 

إليه سعيدًا".
تحدث الشــــــــيخ ناصر البياتي، عن 
نبوغ الشهيد الصدر الثاني، مبينًا: 
"درس فــــــــي الحوزة العلمية، مرتديا 
الــــــــزي الدينــــــــي فــــــــي ســــــــن مبكرة، 
املــــــــدارس الفكرية  منفتحــــــــا علــــــــى 
والفقهية في اإلسالم كافة، متتلمذا 
على يد علماء افذاذ.. بينهم آية الله 
الخمينــــــــي وآية الله الشــــــــهيد االول 
محمد باقر الصدر وآية الله االمام 
ابو القاســــــــم الخوئي وآية الله االمام 
السيد محســــــــن الحكيم، وسواهم، 
متشبعا بطروحات الحوزة العلمية 
عليهــــــــا  النجــــــــف.. حريصــــــــا  فــــــــي 
البعثي  النظــــــــام  اســــــــتفزازات  مــــــــن 
الســــــــابق، متخذا على هذا السبيل 

خطــــــــوات عمليــــــــة بتوزيــــــــع ممثليه 
بني املحافظات كافة، مقيمًا صالة 
الجمعة وأمها بنفســــــــه في مسجد 
الكوفة، بينما أمها ممثلوه في مدن 
العراق؛ لذلك يظل الصدران.. االول 
والثانــــــــي رمزين ثوريني متكاملني 

في االسالم".
مســــــــتفيضًا: "استشــــــــهد يــــــــوم 
القعــــــــدة 1999  ذو   4 الجمعــــــــة 
برفقة ولدية مؤمل ومصطفى 
في ســــــــيارته عائدًا إلى منزله 
فــــــــي الحنانــــــــة؛ وقامــــــــت على 
ة  إثر ذلــــــــك انتفاضة شــــــــعبيَّ
الشــــــــرطة  مراكز  هاجمــــــــت 

البعث  حــــــــزب  ومقرات 
ومدينة  الجنوب  في 
الثــــــــورة – الصــــــــدر 
جابههــــــــا  حاليــــــــًا، 

النظام بالقمع".

استثنائي،  بشكٍل  الشهيد  بمفردة  العربية  اللغة  اهتمت 
على مستوى عالقتها بالفعل "شهد" أي رأى، أو حضر، 
أو كـــان فــاعــًال فــي املــشــهــد، او عــلــى مــســتــوى االهــتــمــام 
بمرجعيتها املفهومية، لتجعل من الشهيد، ومن الشهادة 
موضوعني على درجة عالية من التداول والسمو، والرفعة، 
ومن العلو الذي يجعل مكانة الشهيد جليلة في وصفها 
وفي قيمتها، وفي داللتها، مثلما اسبغت على موضوع 
الشهادة معنًى كّرس فعلها وأثرها وقياسها في ترهني 
الفعل بالقيمة، واملعنى بأثره الرمزي والنفسي، والذي ظل 
وفي  الجمعي،  وعينا  ال  في  استثنائي  بحضور  يحظى 
قّدمه  ما  وفــي سياق  والدينية،  واالدبــيــة  اللغوية  ذاكرتنا 
الشهداء من تضحيات كانت عناوين للنصر والتضحية 

والفخر..
استعادة بهاء الشهادة عبر سيرة الشهيد السيد محمد 
صادق الصدر تحمل معها دالالت ُتغني ما تعنيه الشهادة، 
جهادا،  أو  موقفا،  بوصفها 
مــــســــارا  أو  تــــضــــحــــيــــة،  أو 
اختاره الشهيد للتعبير عن 
رفــضــه لــالســتــبــداد والــظــلــم، 
مــن مسؤولية  يجعل  ولــكــي 
الــبــطــل االخـــالقـــي مهمة في 
الــــتــــصــــدي لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات 
ــــديــــنــــيــــة  االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وال
واالخــالقــيــة، وبــالــقــدر الــذي 
في  الشهادة  معنى  يــؤّصــل 
حــيــاة الــنــاس، وفــي نظرتهم 
الطغيان،  الذي يواجه  للبطل 
ُمـــنـــحـــازا ملـــبـــادئـــه، ورافـــضـــا 
سطوة الظلم، وهذا ما يجعل 
ـــتـــوصـــيـــف  الـــــعـــــالقـــــة بــــــني ال
والشهيد،  للشهادة  اللغوي 
وبني الحضور الواقعي لهما 
أكـــثـــر تــمــثــيــال لــلــفــكــرة الــتــي 
تحملها الشهادة، وملا تسمو به من بالغة حّد اإلعجاز، 
وملا تجعل من الحضور عنوانا ُيحيل الى مواقف وسير 

وحكايات تسمو بالبطولة..
في ذكرى استشهاد السيد الصدر يتحّول فعل االستعادة 
التي  وللمبادئ  للتاريخ،  قــراءة عميقة  والــى  الــى مراجعة، 
استشهد من اجلها، والتي تتجوهر في قيم ، الحق والعدل 
وااليمان والدفاع عن املظلومني، وهي ذات معاٍن جوهرية 
االبــطــال  وبسير  الــكــبــرى،  والفلسفات  بــاالفــكــار  تتعالق 
واملناضلني الذين كانوا شهودا على عصورهم، بوصفهم 
الظلم فثاروا  الذين أدركــوا اسباب  الــرايــات، ومــن  حاملي 
عليه، ليكون رفضهم ثورة باملعنى االخالقي واالنساني، 
ولتكون حياتهم وموتهم شهادات متواصلة، تتعلم منها 

االجيال الالحقة دروسًا وعبرًا كبيرة..

فــــــــي معركــــــــة العالم ضد وبــــــــاء كورونا 
هناك العديد من االدوات غير التقليدية؛ 
ومنهــــــــا الــــــــكالب. واليوم بــــــــات بعضها 
قيد التدريب لكشــــــــف اعراض املصابني 
بالفيروس. ,رغم أن الفكرة تبدو غريبة، 
لكــــــــن مبادئ علمية مهمة تكمن خلفها. 
بــــــــأن لألمراض  فهنــــــــاك دالئل قديمــــــــة 
"رائحــــــــة" مميــــــــزة؛ تتباين حســــــــب نوع 
ودرجــــــــة تقدم املــــــــرض. وتلــــــــك الروائح 
(التي ُوصفت كثيرا) هي ما يســــــــتطيع 
االنســــــــان تمييــــــــزه فقــــــــط؛ إذ ال ترقــــــــى 
حاسة الشم لديه الى معظم الحيوانات، 
ألن مســــــــاحة التجويف االنفي املسؤول 
عن تمييز الروائح لدى االنســــــــان أصغر 
بنحــــــــو ثالثني باملئة مــــــــن مثيالتها لدى 
الحيوانــــــــات. لــــــــذا يمكن القــــــــول ان قدرة 
الــــــــكالب علــــــــى تمييــــــــز الروائــــــــح تفوق 
مثيلتهــــــــا لدى االنســــــــان العــــــــادي بنحو 

عشرة الى مئة ألف مرة. 
تقول د. كلير غاست (مؤِسسة "املركز 
الخيري لكشف االمراض"): "نتعامل مع 
أنواع متعددة من الــــــــكالب التي اقتناها 
اصحابهــــــــا لتكــــــــون رفقــــــــة أليفــــــــة؛ لكن 
أغلبها كانت صعبــــــــة الترويض وبالغة 
النشــــــــاط؛ فانتهى بهــــــــا املطاف لدينا 
علــــــــى كشــــــــف االمراض.  للعمل 
يمتلك الكلب قدرة عالية على 
استنشاق الروائح الجديدة 
وطــــــــرد القديمة من انفه، 
تذهب  املعلومات  وتلك 
الــــــــى جزأين مختلفني 
للتحليل.  دماغه  من 
تتعرف كالب املركز 

على جميع أنواع االمراض املعروفة؛ وال 
يوجــــــــد ما يمنع تدريبهــــــــا للتعرف على 

مرض كوفيد- 19".
بدأ البروفيسور "جيمس لوغان" رئيس 
قســــــــم الســــــــيطرة على االمراض بكلية 
لنــــــــدن للصحة بدراســــــــة قــــــــدرة الكالب 
على اكتشــــــــاف االمراض منذ ســــــــنتني، 
بــــــــدءًا بمــــــــرض املالريا؛ وهــــــــو مرض ال 
يبــــــــدو على بعض حامليــــــــه أي أعراض، 
ما يؤدي النتشــــــــاره دون مقدمات. قال 
لوغــــــــان: "نعلم أن االصابــــــــة تغير روائح 
الجسم، والكالب يمكنها كشف تغيرات 

الروائح الطبيعية عند املصابني".
بات وجود الكالب الكاشفة أمرًا مألوفًا 
في املطارات واملوانئ، لكشف املخدرات 
االخــــــــرى.  واملمنوعــــــــات  واملتفجــــــــرات 
وبامكان الكلب الواحد معاينة نحو 250 
شــــــــخصًا في الســــــــاعة. حصــــــــل لوغان 
على منحة من الحكومة البريطانية في 
شــــــــهر مايس املاضي لبــــــــدء العمل على 
املشــــــــروع والحصول علــــــــى نتائج أولية 
خالل الشهرين املقبلني؛ امًال في تقليل 
الحاجــــــــة للحجر الصحي للمســــــــافرين 

القادمني الى بريطانيا. 
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نظمت دار الثقافة والنشر الكردية، 
االربعــــــــاء املاضي علــــــــى منصتها 
تشــــــــكيليًا  معرضًا  االلكترونيــــــــة، 
للفنان ئاوات كريــــــــم تحت عنوان" 

احالم وامنيات".
ضــــــــم املعــــــــرض 30 عمــــــــًال، نفذت 
الــــــــى  باســــــــلوب وتقنيــــــــات تميــــــــل 
املدرسة الســــــــريالية ولكن بتعبير 
االنســــــــان  فتتنــــــــاول   ، رمــــــــزي 
كمحور رئيس من خالل عالقاته 
االجتماعيــــــــة وتٔاثيــــــــره في محيطه 

وتٔاثيــــــــر املحيط فيــــــــه قائًال:"اعتمد 
بعض االيحاءات والرموز كمحاولة 
واالهتمــــــــام  االشــــــــكال  لتجريــــــــد 

بمضمونها وجوهرها".
واضــــــــاف كريــــــــم : خطــــــــوة رائعــــــــة 
تقــــــــوم بهــــــــا بعــــــــض دور النشــــــــر 
اقامــــــــة  فــــــــي  والثقافيــــــــة  الفنيــــــــة 
معــــــــارض افتراضيــــــــة الكترونيــــــــة 
للفنانني تســــــــلط فيها الضوء على 
االعمال الفنية وتعــــــــرف بالفنانني 
ومسيرتهم، حرصًا على ديمومة 

هذا الجانب املهــــــــم واالصرار على 
مواصلة االبــــــــداع حتى في اصعب 
الظــــــــروف. يذكر ان الفنــــــــان ئاوات 
كريــــــــم خريــــــــج كلية الهندســــــــة من 
جامعــــــــة بغداد، و عضو في العديد 
من املراكز واملنظمــــــــات التي تعنى 
بالفــــــــن التشــــــــكيلي وحاصل على 
العديــــــــد مــــــــن الجوائــــــــز االبداعيــــــــة 
والشــــــــهادات التقديريــــــــة من خالل 
مشاركاته في الكثير من املعارض 

داخل العراق وخارجه.

تنطلق اليوم السبت فعاليات املهرجان االفتراضي االول 
لســــــــينما املوبايل والــــــــذي تقيمه عمادة كلية 

الفنون الجميلة جامعة البصرة، عبر 
برنامــــــــج زوم تحت شــــــــعار "كورونا 

وسبل الوقاية واالمن الصحي".
يشــــــــارك في املهرجان الذي يستمر 
ملدة يومني خمسة وعشرون فيلمًا، 
تتناول خطر جائحة كورونا وسبل 
الوقايــــــــة منهــــــــا، فضــــــــال عــــــــن افالم 
تحاكــــــــي وعي النــــــــاس وتؤثر فيهم 
من اجل االلتزام بالقوانني الصحية 
فنية  بطريقة  االجتماعي  والتباعد 

لتخطي تلك االزمة الصحية. 
الفنــــــــون الجميلة في  عميد كليــــــــة 

جامعــــــــة البصــــــــرة الدكتور علي عبد اللــــــــه الكناني قال:" 
ســــــــتكون هنــــــــاك جائزة لجنــــــــة التحكيــــــــم الفضل فيلم 
واخــــــــراج و مونتــــــــاج وســــــــيناريو، 
جميعهــــــــا  املشــــــــاركة  فاألفــــــــالم 
التصويــــــــر  لشــــــــروط  تخضــــــــع 
باملوبايــــــــل وهي بمثابة مشــــــــاريع 
تخرج تهدف الــــــــى معرفة قابليات 
وطاقــــــــات الطلبــــــــة وتفعيــــــــل الــــــــدور 
االيجابي من خــــــــالل بث روح االمل 
والعطاء كــــــــون الوبــــــــاء والحظر اثرا 
بشكل مباشر في وضعهم النفسي 
ولكن املهرجان جعلهم يتعايشــــــــون 
مع الوباء بشــــــــكل ايجابي اي تحويل 

بيئة الوباء الى بيئة ملهمة".

عاودت الســــــــلطات فتح املعلم األشهر في باريس في ظل 
إجراءات صارمة تتعلق بالصحة والسالمة بعدما أغلقته 
في منتصف آذار بسبب تفشي فيروس كورونا لتصبح 
تلك أطول فترة إغالق للبرج منذ الحرب العاملية الثانية. 

واصطف الســــــــياح، ملتزمني بوضع الكمامات كما طلب 
منهم رغم الطقس الحار والشــــــــمس الســــــــاطعة، من أجل 
الخضوع للفحص األمني عند املدخل الذي وضعت عنده 

مطهــــــــرات لأليدي قبل البدء في صعود 674 من درجات 
السلم للوصول إلى الطابق الثاني من البرج. 

وقالــــــــت آني كولر، وهي من أملانيا، بينما كانت تشــــــــتري 
التذاكــــــــر "هذا رائع ألنني لم أزر بــــــــرج إيفل من قبل وهذا 

آخر يوم لنا هنا".
ويقول مديرو البرج إنهـــم يأملون 

فــــــــي عــــــــودة األمــــــــور إلى 
بشــــــــكل  طبيعتهــــــا 

هـــــــــــــــــذا  كـامــــــــل 
الصيف.

بتوزيــــــــع ممثليه 
فة، مقيمًا صالة 

ع
الال

ســــــــه في مسجد 
 ممثلوه في مدن 

ي

لصدران.. االول 
وريني متكاملني 

تشــــــــهد يــــــــوم 
عــــــــدة 1999
 ومصطفى 
ًا إلى منزله 
ى

مــــــــت على 
ة ةةة شــــــــعبيَّ َّ
لشــــــــرطة 

بعث 
نة 
ر 

و به
أغلبها كانت صع
النشــــــــاط؛ فانته
علــــــ للعمل 
يمتلك ا
استن
وط
و

ون ي م ه إ برج يرو
عــــــــودة األمــــــــور إلى 

بشــــــــكل ااــــــا  ــته
ـــــــــــــــــــــذا  ه ــل 

ف.


