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 الــــــــعــــــــراُق تـــحـــشـــيـــد جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود 
َ

واصـــــــــــل
والنيابية  الشعبية  املستويات  على  واالمكانيات 
والحكومية، ملواجهة خطر فايروس "كورونا"، اذ 
التي اتبعتها السلطات  اثمرت الخطوات الوقائية 

املحلية منع تسرب الفايروس الى البالد.
الكبيرة، حظيت باشادة كبيرة من  الجهود  تلك 
قبل منظمة الصحة العاملية، فقد اكدت استجابة 

الـــعـــراق بشكل مــثــالــي فــي الــتــعــامــل مــع مخاطر 
الـــفـــايـــروس، بــيــنــمــا كــشــفــت عـــن امـــتـــالك الــعــراق 
املعدات الضرورية لفحص املصابني القادمني الى 

املطارات واملنافذ الحدودية.
سالمة  الروتينية،  الفحوصات  نتائج  واظــهــرت 
احداهما  (كـــورونـــا)،  بــفــايــروس  اشــتــبــاه  حالتي 
فــي محافظة ذي قــار واالخـــرى فــي النجف، في 
وقت عززت  فيه السلطات املحلية في املحافظات، 
اجراءاتها ملواجهة اية اصابة محتملة بالفايروس.

الـــوزراء  لرئيس مجلس  اإلعــالمــي  املكتب  وذكــر 
انــه "جرت  "الــصــبــاح"،  تلقته  بيان  املستقيل، في 
الوقائية  واالجــــراءات  الحكومية  الجهود  متابعة 
واالحــــتــــرازيــــة املـــتـــخـــذة فـــي جــمــيــع املــحــافــظــات 

واملنافذ الحدودية". 
ووجـــــه بــتــفــويــض الــخــلــيــة قـــــرار تــمــديــد ايــقــاف 
استقبال الوافدين من جمهورية ايران االسالمية 
واملستمرة  الدقيقة  املتابعة  مــع  الــعــراقــيــني،  عــدا 

لجميع املستجدات.

وزيــــر الــصــحــة والــبــيــئــة جــعــفــر صــــادق عـــالوي، 
قدم عرضا تفصيليا عن الوضع الوبائي ملرض 
فايروس كورونا املستجد واإلجراءات املتخذة ال 
سيما بعد ظهور اصــابــات وحـــدوث وفــيــات في 
عدم  اكد  بينما  االيرانية،  االسالمية  الجمهورية 
تسجيل اية اصابة في جميع مناطق العراق، بما 

في ذلك اقليم كردستان.
مــن جــانــبــه، دعـــا رئــيــس لــجــنــة حــقــوق االنــســان 
ــــــــوزارات  الــنــيــابــيــة ارشــــــد الـــصـــالـــحـــي، جــمــيــع ال

واملــؤســســات الــحــكــومــيــة واملــدنــيــة الـــى االهــتــمــام 
بــخــطــورة مـــرض كـــورونـــا ، واخــــذ االحــتــيــاطــات 
الــالزمــة لــلــوقــايــة مــن الـــوبـــاء. بــــدوره، افـــاد ممثل 
منظمة الصحة العاملية في العراق أدهم إسماعيل 
استجاب  الــعــراق  بــان  تصريحات صحفية  فــي 
كورونا  فايروس  مع  التعامل  في  مثالي  بشكل 
ونــجــح فـــي اجــــالء الــطــلــبــة الــعــراقــيــني مـــن مدينة 

ووهان الصينية بشكل سريع. 
تفاصيل اوسع في الصفحات الداخلية

{ }

املقبل،  الشهر   ،
ٌ
رباعية  

ٌ
قمة تجمُع 

زعـــمـــاء تــركــيــا وروســـيـــا وأملــانــيــا 
التصعيد  أزمــــة  لــبــحــث  وفــرنــســا، 
فــي محافظة إدلـــب الــســوريــة، بعد 
مقتل وإصابة العشرات من أفراد 

الجيش التركي، وعدد غير محدد 
مـــن نــظــيــره الــــســــوري، فـــي تــبــادل 
أثناء  فــي  للقصف واالشــتــبــاكــات، 
محاولة األول صد التقدم امليداني 
الــكــبــيــر لــلــثــانــي فـــي كـــل مـــن إدلـــب 
وحـــلـــب املـــــجـــــاورة، وســــط خشية 
تطور املواجهة إلى معركة مباشرة 

تجنبها الجيشان منذ 9 سنوات.

ويــــــأتــــــي إعـــــــــالن الــــقــــمــــة فــــــي ظــل 
ـــــخـــــالف بـــــني أنــــقــــرة  اســـــتـــــمـــــرار ال
ومــوســكــو، وتــبــادلــهــمــا االتــهــامــات 
ــــتــــزامــــات اتـــفـــاق  بـــــاإلخـــــالل فــــي ال
 2018 عــــــــام  املــــــبــــــرم  ســــوتــــشــــي 
 لتحديد إدلب منطقة خفض توتر

 وتصعيد. 
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ملجلس  االعالمية  للدائرِة  العاُم  املديُر  أكــَد 
الـــــنـــــواب، مـــحـــمـــد ابـــــو بــــكــــر، لـــــ"الــــصــــبــــاح"، 
استعداد البرملان لعقد الجلسة االستثنائية 
لــلــتــصــويــت عــلــى حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي،   التي حددت 
املقبل  األربعاء  يوم  النواب  رئاسة مجلس 
موعدًا جديدًا لها، بينما دعا رئيس البرملان 
محمد الحلبوسي، إلى عقد اجتماع، اليوم 
األثـــنـــني، لــرئــاســة املــجــلــس لــلــنــظــر بالطلب 

املقدم لعقد  الجلسة"االستثنائية". 

وقــــــــال عــــضــــو رئـــــاســـــة الـــــبـــــرملـــــان حــســن 
الــــكــــعــــبــــي، فـــــي بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب، تــلــقــتــه 
ـــنـــواب  ــــصــــبــــاح": ان "جـــلـــســـة مــجــلــس ال "ال
املكلف  ـــوزراء  ال رئيس  لحكومة  الثقة  ملنح 
 مــحــمــد تــوفــيــق عــــالوي ســتــعــقــد االربـــعـــاء

 املقبل".
ــلــمــكــتــب اإلعــــالمــــي  ـــــــــدوره، ذكــــــر بــــيــــان ل ب
لـــرئـــيـــس الــــبــــرملــــان، تــلــقــتــه "الــــصــــبــــاح"، أن 
"الــــحــــلــــبــــوســــي دعـــــــا إلـــــــى عــــقــــد اجـــتـــمـــاع 
ـــيـــوم االثـــنـــني الــســاعــة  لـــرئـــاســـة املــجــلــس ال
11 صــبــاحــًا، اســتــنــادًا إلـــى املــــادة 10 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب وذلك للنظر 
بــالــطــلــب املـــقـــدم لــعــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة 

 لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة وتـــحـــديـــد
 موعد الجلسة".

ــــت الـــتـــصـــريـــحـــات بـــــني رئـــيـــس  وتــــضــــارب
، ونائبه االول حسن كريم  النواب  مجلس 
االستثنائية  الجلسة  عقد  بشأن  الكعبي، 
لــلــتــصــويــت عــلــى حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي، اليوم االثنني، 
فــبــيــنــمــا رهــــن الــحــلــبــوســي عــقــد الــجــلــســة 
االستثنائية بقيام رئيس الحكومة املكلف 
بــــإرســــال مــنــهــاجــه الــحــكــومــي وكــابــيــنــتــه 
مجلس  أن   ، االول  نــائــبــه  يــــرى  ــــوزاريــــة،  ال
االستثنائية  الجلسة  بعقد  مــلــزم  الــنــواب 
دعــوة  بحسب  املقبلة  للحكومة  الثقة  ملنح 

رئـــيـــس الــــــــــوزراء املـــســـتـــقـــيـــل، عــــــادل عــبــد 
استنادا  لالنعقاد  املجلس  داعــيــًا   املــهــدي، 

للقانون. 
ـــلـــدائـــرة االعــالمــيــة  واشــــــار املـــديـــر الـــعـــام ل
ـــدائـــرة االعــالمــيــة  ملــجــلــس الـــنـــواب الـــى ان ال
الجلسة  لــعــقــد  جــاهــزة  مــالكــاتــهــا  بجميع 
الجلسات  قــاعــة  هــيــأت  قــد  و  االستثنائية 
والــقــاعــة الــكــبــرى. فــي حـــني، شـــدد الــنــائــب 
البرملان، بشير حــداد، على  لرئيس  الثاني 
ــتــنــوع  ضـــــــرورة احــــتــــرام خـــصـــوصـــيـــات ال
االثــنــي واملــذهــبــي والــديــنــي فــي الــعــراق في 
مؤكدًا  مــتــوازن،  توافقي  تعددي  نظام  ظل 
االكثرية  على  يعتمد  احـــادي  قـــرار  أي  ان 

الــبــرملــانــيــة لــن يــعــالــجــا الــوضــع املـــتـــأزم في 
البالد فالعملية السياسية منذ عام 2003 

تعتمد الشراكة والتوازن.
ــــ"الـــصـــبـــاح"، ان تــجــاوز  واضــــــاف حــــــداد، ل
الــــتــــوافــــقــــات ســـيـــضـــر بـــالـــبـــلـــد اكــــثــــر مــن 
ــــــى الــعــمــلــيــة  فــــائــــدتــــه ويـــضـــيـــف تـــــوتـــــرًا ال
املقيتة،  الطائفية  روح  ويحيي  السياسية 
قـــادرة على  نريد حكومة  اننا  الــى  مشيرا 
ــبــلــد من  تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا واخـــــــراج ال
ــواقــع ال يــتــحــمــل تــجــربــة غير  االزمـــــات فــال
دعم إلــى  وتفتقر  مكتملة  وغــيــر   ناضجة 

 الجميع.

سوق الكاظمية / نهاد العزاوي

 الهجرِة واملهجرين عودة 565 ألف اسرة نازحة الى 
ُ
سجلْت وزارة

املــدن من سيطرة عصابات  بداية تحرير  منذ  االصلية  مناطقها 
"داعش" االرهابية، بينما اكدت محافظة كركوك وجود 1780 اسرة 

فقط في مخيمني النزوح.
وقال مدير قسم شؤون العودة في الوزارة عامر عباس زغير في 
بيان صحفي: ان 565 ألفا و256 أسرة عادت الى مناطقها االصلية 
منذ بداية تحرير املدن من عصابات "داعش" االرهابية، من اصل 

892 ألفا و311 أسرة، اي ان نسبة العودة بلغت 63 باملئة. 
استقباال  املحافظات  اكثر  مــن  تعد  االنــبــار  ان محافظة  واضـــاف 
للعائدين، اذ شهدت عودة 238 ألفا و620 أسرة، اي بنسبة (84) 
باملئة تلتها محافظة نينوى باملرتبة الثانية وبلغ عدد االسر العائدة 
اليها 170 ألفا بنسبة 55 باملئة، بينما حلت محافظة صالح الدين 
الهجرة واملهجرين  الثالثة. وفي كركوك، قال مدير دائرة  باملرتبة 
باملحافظة عمار صباح لـ"الصباح" :ان كركوك قللت عدد املخيمات 
التي كانت تضم النازحني الى اثنني هما ليالن 1 ويحياوة بعد غلق 

خمسة منها.  

 الـــشـــهـــداء مـــع مــديــريــِة 
ُ
اتـــفـــقـــْت مـــؤســـســـة

بــــلــــديــــات بــــغــــداد عـــلـــى تــخــصــيــص قــطــع 
اراض لذوي الشهداء لتوزيعها بينهم في 
العاصمة، مفصحة عن اتخاذها اجراءات 
تضمن حصول املشمولني بقانونها على 

الخدمات الصحية الالزمة. 
واوضـــح مــســؤول اعـــالم املــؤســســة باسم 
جهاد في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" 
ان وفدا من مديريات املؤسسة في مدينة 
الــصــدر وجــانــبــي الــكــرخ والــرصــافــة، عقد 
اجتماعا مع مديرية بلديات بغداد التابعة 
للمحافظة من اجل االتفاق على تخصيص 
قطع اراض في مناطق العاصمة لتوزيعها 

بني ذوي الشهداء.
ونــبــه بــأن جميع املــحــافــظــات وزعـــت قطع 

عـــده  الـــــــذي  ــــشــــهــــداء،  ال ذوي  بــــني  اراض 
جـــزءا مــن االســتــحــقــاق الــقــانــونــي كونهم 
قــدمــوا تــضــحــيــات جليلة وهـــم يــقــارعــون 
ـــدكـــتـــاتـــوري املـــقـــبـــور،  جـــــــالوزة الـــنـــظـــام ال
ــــم يــجــر  مـــنـــبـــهـــا  بـــــان مـــحـــافـــظـــة بــــغــــداد ل
لــــالراضــــي، فضال  فــيــهــا اي تــخــصــيــص 
عـــن ان عـــدم وجــــود تــخــصــيــصــات مالية 
بــدل نقدي تــوزيــع  مــن   للمؤسسة، منعها 

 بينهم.
وافــصــح جهاد عــن ان املــديــريــة ستباشر 
فرز اراض في مناطق جيدة وستراتيجية 
مـــن اجــــل تــخــصــيــصــهــا لـــــذوي الــشــهــداء، 
مــبــيــنــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه ان املــؤســســة 
ستتخذ االجراءات الالزمة لحصول جميع 
ذوي الشهداء املشمولني بقانون املؤسسة 

على السكن املالئم.  

                      
للنهوِض   

ً
 ستراتيجية

ً
دراســة الثقافِة   

ُ
وزارة اعــدْت 

الـــبـــالد، بينما نسقت مع  الــســيــاحــي فــي  بــالــقــطــاع 
شبكة االعالم العراقي للترويج لالماكن السياحية .

وقال رئيس هيئة السياحة وكالة مدير عام دائرة 
ـــــوزارة الــدكــتــور محمد  املــجــامــيــع الــســيــاحــيــة فــي ال
الــعــبــيــدي بــحــديــث خـــاص ادلــــى بــه لـــ"الــصــبــاح": ان 

دائرته وتماشيا مع برنامجها الذي اعدته للنهوض 
ـــبـــالد، فــقــد اعـــدت  ــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي ال بـــواقـــع ال
دراسة ستراتيجية بشأن ذلك، منوها بانها تعتمد 

التنسيق مع الوزارات للترويج والدعم املعنوي.
واضاف ان الدراسة ستتم خاللها اقامة املعارض 
السياحة،  تنشيط  اجل  من  والدعايات  واملؤتمرات 
بــاالتــفــاق مــع دار االزيـــــاء الــعــراقــيــة وكــلــيــة الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة واملـــعـــاهـــد الــفــنــيــة املــخــتــصــة فـــي بــغــداد 

تفعيل  العمل على  الــى  اضافة  الــبــالد،  ومحافظات 
واعــادة طباعتها بشكل  السياحية  (اوروك)  مجلة 

جديد، وكذلك تفعيل معرض الفولكلور الشعبي .
الـــــــدراســـــــة تــضــمــنــت  الـــــــى ان  الــــعــــبــــيــــدي  واشــــــــــار 
ــــــــــة ســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلـــســـيـــاحـــة  رؤي
 املـــــســـــتـــــدامـــــة، الســــيــــمــــا انـــــهـــــا قـــــطـــــاع اقــــتــــصــــادي

بامتياز. 

بــلــغ مــنــتــخــبــنــا الــشــبــابــي الــــــدور ثمن 
تحت  العرب  كــأس  بطولة  النهائي من 
منافساتها  تحتضن  والتي  عاما   20
السعودية، اثر فوزه امس على نظيره 
وذلك  رد  دون  من  بهدفني  املوريتاني 

في ختام مرحلة املجموعات.
الـــلـــقـــاء، االول  الــالعــب  واحـــــرز هــــدف 
املــوريــتــانــي عــبــد الــلــه كــمــارا خــطــأ في 
بينما سجل  الــدقــيــقــة 23  فــي  مــرمــاه 
العبنا رضا فاضل الهدف الثاني قبل 
الهدفان  وهــذان  بدقائق،  املباراة  نهاية 
الرافدين  ليوث  بايصال  كفيلني  كانا 
الـــى الـــــدور املــقــبــل. لــعــب ابـــنـــاء املـــدرب 
املستوى  جيدة  مباراة  جثير  قحطان 
عــلــى مـــدى شــوطــي الــلــقــاء الـــذي شهد 
افــضــلــيــة نــســبــيــة ملــنــتــخــبــنــا، وتــمــكــن 
االخطاء  معالجة  مــن  التدريبي  املــالك 
الــتــي حــدثــت فــي مــبــاراتــيــه السابقتني 
امام تونس والكويت واستطاع العبونا  
اســتــغــالل الـــفـــرص الـــتـــي اتــيــحــت لهم 
الــرغــم  اهــــداف. وعــلــى  الـــى  وترجمتها 
مـــن ان املــنــتــخــب املــوريــتــانــي كـــان نــدا 
بالنسبة  االصـــرار  ان  اال  لليوثنا  قويا 
تسجيل  نــحــو  واضــحــا  بـــدا  لالعبينا 
الوصول  من  تمكنهم  ايجابية  نتيجة 
الــــى الــــــدور املــقــبــل بــغــض الــنــظــر عما 
سيحصل فــي لــقــاء تــونــس والــكــويــت 
ــتــي انتهت  فــي املــجــمــوعــة نــفــســهــا، وال
بالتعادل االيجابي بهدف لكل منهما.
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شــــــّدَد رئـــيـــُس الـــجـــمـــهـــوريـــِة، بــرهــم 
تحقيق مجلِس  أهمية  على  صالح، 
الخدمة االتحادي العدالة االجتماعية 

في التعيني.
وأفـــــــــــــاد بــــــيــــــان رئــــــــاســــــــي، تـــلـــقـــتـــه 
«الــصــبــاح»، بــأن صــالــح أكـــد، خالل 

لــقــائــه، أمــس األحـــد، رئــيــس مجلس 
الــخــدمــة االتـــحـــادي مــحــمــود محمد 
عــبــد والــوفــد املــرافــق لـــه، «أهــمــيــة ان 
يلعب املجلس دورًا أساسيًا في رفع 
العامة وتطويرها  الوظيفة  مستوى 
ــــفــــرص املـــتـــســـاويـــة فــي  وإتـــــاحـــــة ال
يحقق  بما  الــعــراقــيــني  أمـــام  التعيني 
مبدأ  وضــمــان  االجتماعية،  الــعــدالــة 

املساواة للمؤهلني إلشغالها».
وشــــــدد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــى 
اإلداري،  الــجــهــاز  تطوير  «ضــــرورة 
ورفـــــع مــســتــوى الــهــيــكــل الــوظــيــفــي 
ـــة وتـــطـــويـــر كــــفــــاءة مــوظــفــي  ـــلـــدول ل
العامة والعمل على تحقيق  الخدمة 
اإلصالح املؤسساتي وتهيئة فرص 
عــمــل لــلــعــاطــلــني، وتـــوفـــيـــر الــرعــايــة 

بالتنسيق  لهم  املالئمة  االجتماعية 
مع الجهات املختصة».

وأعضاء  رئيس  استعرض  بـــدوره، 
«الخطوات  البيان،  بحسب  املجلس، 
الــتــي حققها املــجــلــس فــي االرتــقــاء 
بما  للدولة  الوظيفي  الهيكل  بــواقــع 
ينسجم والتطور الذي يشهده العالم 

في مجاالت العمل واالقتصاد».

االتحادية،  النزاهِة   
ُ
هيئة تمكنْت 

أمس االحــد، من ضبِط مسؤوٍل  
فــي مــركــز جــمــرك زربــاطــيــة في 
بهدر  لتسببه  واســــط؛  محافظة 
ـــيـــاري ديــــنــــار مــن  أكـــثـــر مــــن مـــل
املال العام، في حني كشفت، عن 
القبض  أوامــــر  تفاصيل  مجمل 
واالســتــقــدام بــحــق الـــــوزراء ومــن 
ونـــــــــواب وذوي  بـــدرجـــتـــهـــم  هـــــم 
الـــدرجـــات الــخــاصــة خـــالل شهر 

كانون الثاني املاضي. 
ـــلـــهـــيـــئـــة، تــلــقــتــه  وذكـــــــــر بـــــيـــــان ل
«الــصــبــاح»، أن «فــريــق عــمــل من 
مـــكـــتـــب تــحــقــيــق واســـــــط تــمــكــن 
مــــن ضـــبـــط مــــســــؤول الــــشــــؤون 
الـــجـــمـــرگـــيـــة فــــي مــــركــــز جــمــرك 
زربـــــاطـــــيـــــة؛ لـــقـــيـــامـــه بـــالـــســـمـــاح 
إلحدى الشركات بإدخال كميات 
كــبــيــرة مـــن الــبــضــائــع املــشــمــولــة 
بــــاإلعــــفــــاء الـــجـــمـــرگـــي مــــن دون 
تــنــزيــل تــلــك الــكــمــيــات فــي سجل 
اإلعــــفــــاء الـــجـــمـــرگـــي»، مــبــيــنــا أن 
ـــى تـــجـــاوز الــشــركــة  «ذلــــك أدى إل
لرصيدها من البضائع املشمولة 

باإلعفاء».

”مــــقــــدار  أن  الــــبــــيــــان،  وأضــــــــاف 
طــن؛   (27,000) بــلــغ  الـــتـــجـــاوز 
إلـــحـــاق  إلــــــى  أدى  الــــــــذي  األمــــــــر 
تجاوز  بمبلغ  العام  باملال  ضرر 
ملياري دينار يمثل قيمة الرسم 
أدخلت  التي  للبضاعة  الجمرگي 
الشركة فوق رصيدها  ملصلحة 

املشمول باإلعفاء“.
وأكـــــد، أنــــه ”تــــم تــنــظــيــم محضر 

ضـــبـــط أصــــولــــي بــاملــضــبــوطــات 
ـــتـــي نـــفـــذت بــنــاء  فــــي الــعــمــلــيــة ال
عـــلـــى مــــذكــــرة ضـــبـــط قــضــائــيــة، 
وعــــرضــــهــــا رفــــقــــة املـــتـــهـــم عــلــى 
قــاضــي مــحــكــمــة تــحــقــيــق بـــدرة، 
املتهم واتخاذ  الــذي قرر توقيف 
اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة املــنــاســبــة 

بحقه“. 
ــــــــــــك، كـــشـــفـــت  فـــــــي غــــــضــــــون ذل

ـــنـــزاهـــة االتــــحــــاديــــة، عــن  هــيــئــة ال
القبض  أوامــــر  تفاصيل  مجمل 
واالســتــقــدام بــحــق الـــــوزراء ومــن 
ونـــــــــواب وذوي  بـــدرجـــتـــهـــم  هـــــم 
الـــدرجـــات الــخــاصــة خـــالل شهر 

كانون الثاني املاضي.
واشـــار بــيــان اخـــر، الــى ”صــدور 
واســــتــــقــــدام  قـــبـــض  أمــــــر   (90)
الــدرجــات  ذوي  مــن   (86) بــحــق 

املاضي،  الشهر  خــالل  الخاصة 
و(81)  قــبــض  أوامــــر   (9) بينها 
أمر استقدام“، مبينًا أن ”من بني 
املشمولني بأوامر االستقدام (3) 
وزراء سابقني ومن هم بدرجتهم 
و(3) من أعضاء مجلس النواب 
وزارة  وكـــــالء  و(6)  الــســابــقــني، 
حــالــيــني وســابــقــني، إضـــافـــة إلــى 
و(20)  ســابــقــني  محافظني   (5)
مــــديــــرًا عــــامــــًا حـــالـــيـــًا وســـابـــقـــًا، 
مــجــالــس  أعـــــضـــــاء  مـــــن  و(40) 

املحافظات املنحلة“.
وبني، أنه ”تم إصدار أوامر قبض 
بحق (3) محافظني و(4) مدراء 
عــامــني حــالــيــني وســابــقــني، و(2) 
املحافظات  مجالس  أعضاء  من 

املنحلة“.
وتـــابـــع، أن ”املــشــمــولــني بـــأوامـــر 
الـــقـــبـــض واالســــتــــقــــدام يــعــمــلــون 
والــصــحــة  الــثــقــافــة  وزارات  فـــي 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
ـــدفـــاع والــصــنــاعــة  والــكــهــربــاء وال
واملـــعـــادن والــبــلــديــات واألشــغــال 
ــــى مجلسي  إل والـــنـــقـــل، إضـــافـــة 
واإلدارات  ــــــــــــــوزراء  وال الــــــنــــــواب 
املــحــلــيــة لــلــمــحــافــظــات ومــجــالــس 

املحافظات“.

أمــس  الــتــربــيــِة،   
ُ
وزارة اصـــــدرْت 

االحـــــد، بــيــانــا بــشــأن الــجــريــمــِة 
الـــبـــشـــعـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
الناصرية،  في  فواطم  التلميذة 
ـــــــــى انــــــــــــــزال اقــــصــــى  داعـــــــيـــــــة ال
الـــعـــقـــوبـــات بــحــق الـــجـــانـــي، في 
حــــني اعــــلــــن قــــائــــد شــــرطــــة ذي 
ـــــق عــمــل  قــــــــــار، تـــشـــكـــيـــل فـــــري
القبض  مــن  تمكن  متخصص 
عــلــى قـــاتـــل الــطــفــلــة املــخــتــطــفــة. 
”وزيـــــــــرة  ان  الـــــبـــــيـــــان،  وذكـــــــــر 
بك،  العلي  خليل  سها  التربية 
تلقوا بأسف  الـــوزارة  ومالكات 
الفقيدة  لــه  وحــزن مــا تعرضت 
فـــواطـــم عــــالء حــســني الــتــلــمــيــذة 
فـــي الـــصـــف الـــثـــالـــث االبـــتـــدائـــي 
فــي مــدرســة مــنــدلــي االبــتــدائــيــة 
في حي سومر  الواقعة  للبنات 
بــمــركــز قــضــاء الــنــاصــريــة من 
جبني  لــهــا  يــنــدى  بشعة  عملية 
وقتلت  اغتصبت  اذ  اإلنسانية، 
وهـــــــــي فـــــــي طــــــريــــــق عــــودتــــهــــا 

االمتحان“.   ادائها  بعد  للمنزل 
ــــــوزارة  واضـــــاف الـــبـــيـــان، ان ”ال
ادانـــــت هــــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة، 
وطــــالــــبــــت الــــجــــهــــات املــخــتــصــة 
بحق  العقوبات  اقــصــى  بــانــزال 
الجاني“، الفتًا الى ان ”األجهزة 
األمنية تمكنت من القاء القبض 
فــي  االن  وهــــــو  الــــجــــانــــي  عـــلـــى 
قــبــضــة الــــعــــدالــــة“.  فـــي االطــــار 
نــفــســه، وجـــه قــائــد شــرطــة ذي 
قــــار الــعــمــيــد الــحــقــوقــي نــاصــر 
لطيف االسدي، بتشكيل فريق 
عــمــل متخصص حـــول حــادث 
اختطاف ومقتل الطفلة فواطم، 
بـــعـــد عــــودتــــهــــا مـــــن املـــــدرســـــة.  
وذكــر االســدي، لـ“الصباح“، ان 
االجرام  مكافحة  ”مفارز قسم 
القاء  مــن  قـــار، تمكنت  فــي ذي 
الـــقـــبـــض عـــلـــى املــــجــــرم الــقــاتــل 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن اخـــتـــطـــاف 
الــجــريــمــة، وذلــك  الطفلة ووقــــوع 
بــمــتــابــعــة شــخــصــيــة مــــن قــبــل 
ضابط شعبة الخطف في قسم 
االجرام، اذ وجدت الضحية في 
مــنــزل الــقــاتــل الــــذي كـــان ينوي 
دفنها داخــل منزله بعد ان قام  

باغتصابها وقتلها ”.

يقع  افتتاح جسر  نينوى   
ُ
اعلنْت محافظة

شــمــال غــربــي املــحــافــظــة، بــيــنــمــا شــرعــت 
مـــديـــريـــة اوقـــــــاف نـــيـــنـــوى بــــاعــــادة اعـــمـــار  
خمسة جــوامــع وثـــالث قــاعــات دينية، في 
وقـــت بــاشــرت فــيــه مــديــريــة مـــاء ومــجــاري 
انابيب وشبكات جديدة في  املحافظة مد 

الجانب االيمن .
وقــــــال مـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى نـــجـــم الـــجـــبـــوري 
الهندسي  ان»الجهد  الصباح»:    » ملراسلة 
فــــــي مـــــديـــــريـــــة طـــــــرق وجــــــســــــور نـــيـــنـــوى 
وبــالــتــعــاون مــع شــركــة السعد الــتــي تعمل 
فــي مدينة املــوصــل احــدى شــركــات وزارة 
االعـــمـــار افــتــتــح الــجــســر الــتــركــي الــــذي تم 

تشييده في بلدة بادوش .
واضاف ان افتتاح هذا الجسر جاء تلبية 
لــحــاجــة الــســكــان فــي االقــضــيــة والــنــواحــي 
الــتــابــعــة لــلــمــحــور الــغــربــي والـــشـــمـــالـــي   ، 
مشيرا الى ان املشروع تم تمويله من مبالغ 

تنمية االقليم املخصصة للمحافظة.
من جهتها ، اعلنت مديرية اوقاف نينوى 
الـــشـــروع بــاعــمــار خــمــســة جـــوامـــع وثـــالث 

الخدمة  ان خرجت عن  بعد  دينية  قاعات 
بسبب تفجيرها من قبل عصابات داعش 
االرهــابــيــة خـــالل احــتــاللــهــا املـــوصـــل  في 

العاشر من حزيران  2014“.
وقال مدير اوقاف نينوى الدكتور كنعان 
ابــو بكر ملــراســلــة ”الــصــبــاح“: ان“مــديــريــة 
السني في نينوى شرعت باعمار  الوقف 
ـــنـــقـــيـــب)  ــــخــــيــــرة) و(ال ـــنـــخـــبـــة ال جــــامــــع (ال
و(فـــاطـــمـــة الــــــزهــــــراء) و (مـــحـــمـــد رســــول 
الــلــه) و (الــعــزة لــلــه)  ، اضــافــة الـــى قــاعــات 
دينية وهــي (اوقـــاف نينوى) و (الــســالم) 
و(الــتــوبــة)  بعد انتهاء رفــع االنــقــاض من 
ايــمــن املوصل  الــجــوامــع بالكامل فــي  هــذه 
:ان“بــنــاء  ابــو بكر  القديمة ”وقــال  واملدينة 
ـــجـــوامـــع املــــدمــــرة مـــنـــذ (خـــمـــســـة ) هـــــذه ال

الهندسية  الفرق  اعــوام ”سيكون من قبل 
فــي مــديــريــة االوقـــــاف ومــديــريــة الــبــلــديــات 
وبالتعاون واالشراف من قبل شركة االمل 

الهندسية التابعة لوزارة االعمار .
مــبــيــنــا ان“ تــمــويــل اعـــمـــار هــــذه الــجــوامــع 
التحتية في  البنية  اعــمــار  امـــوال  كــان مــن 
املــحــافــظــة ، مــنــوهــا الــــى ان مــــدة االنــجــاز 
 14 بنحو   ستكون  املهندسني  وبحسب 

شهرا .

ـــك ، اعــلــنــت مــديــريــة مـــاء ومــجــاري  ـــى ذل ال
املحافظة  مد انابيب وشبكات جديدة في 

ايمن املوصل .
وقــال مدير اعــالم مــاء نينوى عــالء امجد 
ملراسلة ” الصباح“  ان ”الفرق الهندسية 
والفنية فــي املــديــريــة بــاشــرت مــد ونصب 
انـــابـــيـــب جــــديــــدة بـــعـــد تـــعـــرض االنـــابـــيـــب 

جراء  والضرر  للتلف  القديمة  والشبكات 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي تــعــرض اليها 

ايمن املوصل“
واضــــاف امــجــد ان“مــــد االنــابــيــب سيعمل 
على تصريف مياه االمطار واملياه االسنة  
بشكل اســرع ، منوها الى ان“ مدة العمل 

ستستغرق نحو 210 ايام . 

أشـــــادْت رئــيــُس لــجــنــِة الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
واالثــــــــار، ســمــيــعــة الــــغــــالب، بــاإلعــالمــيــني 
ــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بــمــهــنــيــة  والـــصـــحـــفـــيـــني ال
ويــنــقــلــون الــحــقــائــق كــمــا هـــي لــلــجــمــهــور، 
مستذكرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم 

من أجل إيصال الرسالة الحقيقية.
للبرملان،  اإلعالمية  للدائرة  بيان  وأوضــح 
تلقته «الــصــبــاح»، أن الــغــالب دعـــت، أثــنــاء 
الثانية  الــدورة  احتفال  مراسم  حضورها 
الــذي  ملنح جــائــزة (شــفــاء گـــردي) العاملية 
أقيم في اربيل، الحكومة واألجهزة األمنية 

«حماية  الــى  العالقة  ذات  الجهات  وجميع 
الصحفيني وتسهيل مهام عملهم»، مثمنة 
«دور شبكة رووداو في استذكار شهداء 
ـــذي قــامــت به  الــصــحــافــة الســيــمــا الــعــمــل ال
الــصــحــفــيــة الــشــهــيــدة شـــــفــاء گــــردي الــتــي 

سميت الجائزة باسمها».
رووداو  شبكة  أطلقتها  الجائزة  ان  يذكر 
لذكرى  تخليدًا  أربــيــل  مدينة  فــي  العاملية 
الصحفية «شـفاء گردي» وتكريمـًا ألرواح 
الــصــحــفــيــني الــذيــن فــقــدوا حــيــاتــهـــــم اثــنــاء 
للصحفية،  الجائـزة  منحت  وقــد  عمـلهم، 
أن»  أن  «ســـــي  شــبــكــة  مـــــــن  ديــــمــــن،  أروى 

االخبارية.

أمس  الحمداني،  االمير  واالثــار عبد  والسياحِة  الثقافِة  وزيــُر  اعلَن 
االحد، اطالق حملة لصيانة زقورة اور واملعابد في محافظة ذي قار. 

وقال الحمداني، في تصريح صحفي: إن“وزارة الثقافة والسياحة 
االبنية  لصيانة  االثــريــة  اور  ملدينة  مالية  مبالغ  خصصت  واالثـــار 

 الشاخصة في زقورة اور ومنطقة املعابد“.  
واشار الوزير، الى انه ”ستكون هناك اعمال مدنية هندسية وتأهيل 
اطــار تنمية ملف السياحة في محافظة ذي  الناصرية في  متحف 
قار وملدة خمس  سنوات“.  وكشف الحمداني، في وقت سابق، عن 
عزم الوزارة اطالق مشاريع خدمية وسياحية شاملة  في  محافظة 

ذي قار بهدف انعاش االهوار واالثار باملحافظة.
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العصيبة من  املرحلة  العراقيون في هذه  ُيجمع 
تــاريــخ بــالدهــم عــلــى ضــــرورة اســتــعــادة الــدولــة 
(مؤسساتها  بيدها  الــســالح  وحــصــر  لهيبتها 
الرسمية) ونفاذ القانون على جميع مواطنيها، 
امــتــيــاز ألحـــد عــلــى احـــد وال تفضيل لفئة  بــال 
عــلــى اخــــرى، فــتــســاوي املــواطــنــني امـــام الــقــانــون 
وانضباطهم  الـــدولـــة  لسلطة  االفـــــراد  وخــضــوع 
الــدولــة  بــديــهــيــات  مــن  واجـــراءاتـــهـــا،  بتعليماتها 
الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ ان ولـــــدت مــؤســســة الـــدولـــة 
الـــحـــديـــثـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة،  واصــــبــــحــــت مــلــزمــة 
االفـــــراد بصفتهم مــواطــنــني لهم  بــالــتــعــامــل مــع 
تجاه  واجبات  مثلما عليهم  الدولة،  حقوق على 
الــدولــة، هــذا هــو شــرط استقامة احــــوال  البالد 
االهــواء وسيادة  املصالح وتضارب  تزاحم  ملنع 
الداخلية، فالغاية هي  العالقات  القوة في  منطق 
القانون  ملنطق  وفقا  يتصرفون   الجميع  جعل 
ومــدونــة الــحــقــوق والــواجــبــات، واي خـــروج على 
الفردية  بصفتهم  املــواطــنــني  يــدفــع  العالقة  هــذه 
او عــبــر مــؤســســاتــهــم الــســيــاســيــة (االحـــــــزاب) 
او بـــواســـطـــة مــنــظــمــاتــهــم املـــدنـــيـــة (الــجــمــعــيــات 
لــلــخــروج باحتجاج عام  الــحــقــوق)  املــدافــعــة عــن 
يــنــذر الــســلــطــات ويــعــتــرض عــلــى خــرقــهــا لــهــذه 
اخالق  بتوافر  ذلك مشروط  الحقوق، طبعا كل 
تــؤطــر حــراك  وقــيــم  وتقاليد  واعــــراف  سياسية 
والقيم  القانونية  فالثقافة  واملؤسسات،  االفــراد 
االجتماعية لها مدخلية كبرى في هذا السياق، 
 فمنهما تنشأ االخالق السياسية ذات االرتباط 

باملجال السياسي.
فـــــي جــعــل   مــــؤثــــر وخــــطــــيــــر  ولــــــالخــــــالق دور 
ان  قبل  للقانون  طــواعــيــة  ينصاعون  املــواطــنــني 
ترغمهم سلطة االلزام 
ــــــضــــــغــــــط، عـــنـــدمـــا  وال
يشعرون ان حرياتهم 
وســــــــلــــــــوكــــــــيــــــــاتــــــــهــــــــم 
ومــــــــــصــــــــــالــــــــــحــــــــــهــــــــــم 
ومــــواقــــفــــهــــم مــــحــــددة 
ضــمــن اطـــــار مــصــالــح 
ـــوطـــنـــيـــة،  الــــجــــمــــاعــــة ال
الجميع  ومن مصلحة 
بما  أحــــد  يــتــجــاوز   

ّ
أال

يـــضـــر  أو  يـــــنـــــقـــــص 
ـــح  بـــمـــصـــال يـــــخـــــل  أو 

االخرين .
لقد أدت مرحلة النظام 
واالستبداد  الشمولي 
الــــطــــويــــل الــــــى ضـــيـــاع 
العامة  املصلحة  ثقافة 
ــــــخــــــضــــــوع ملـــنـــطـــق  وال
الـــــــقـــــــانـــــــون، واصـــــبـــــح 
االفـــــــــــراد يـــتـــصـــرفـــون 
وفـــــــقـــــــا ملــــصــــالــــحــــهــــم 
وانـــانـــيـــاتـــهـــم، نــتــيــجــة 
لتحول الدولة الى غول 
كبير يفترس مصالح 
االفـــــراد ويــلــغــي كــرامــاتــهــم ويــســحــق حقوقهم، 
العادة  متواصل  بشكل  التثقيف  توجب  ولذلك 
الــدولــة واملــواطــن، والتوعية بأهمية  الــتــوازن بــني 
اخــالق  مــن  انــطــالقــا  بــاخــالق سياسية  التخلق 

املجتمع العامة .
الــتــفــاتــة مهمة مــن املــرجــعــيــة الدينية  لــقــد كــانــت 
الــعــلــيــا عــنــدمــا كــرســت خــطــبــة الــجــمــعــة -14-2
2020 لــلــحــديــث عـــن هــــذا املـــوضـــوع االســـــاس، 
الساسة الخالق  تجاوز  املواطنني من  فشكوى 
وحيازة  فساد  من  الديمقراطية  الدولة  وقوانني 
غــيــر مـــشـــروعـــة ونـــهـــم غــيــر مــســبــوق لــلــمــواقــع 
واالنـــدفـــاع نــحــو الــتــســلــط، وإثـــــراء عــلــى حساب 
ــــر لـــلـــثـــروة بــــني الـــخـــاصـــة عــلــى  ــــدوي الـــشـــعـــب وت
القانون  بــتــجــاوز  الــعــامــة، قابله االفــــراد  حــســاب 
ما يستطيعون  بكل  الدولة  االخــذ من  ومحاولة 
وثــأرا  للساسة  تقليدا  من حيلة ومكر وفساد، 
من السلطات وانتقاما من هذا الغول الذي اسمه 
شّيد وفق منطق االلتزام 

ُ
الدولة، الن العالقة لم ت

 والتعاقد الصحيح والتوازن بني مصالح االفراد 
ومصالح املجتمع.

على  ببطشها  الجميع  ترغم  الدكتاتورية  كانت 
الــخــضــوع، فــيــنــصــاع الــنــاس خــوفــا ال اقــتــنــاعــا، 
وعــنــدمــا ســقــطــت الــدكــتــاتــوريــة لـــم تــعــد لــلــدولــة 
شــوكــة وال ســطــوة، فــســادت الــفــوضــى وسقط 
الــــقــــانــــون وقــــويــــت ســـلـــطـــة الـــعـــشـــيـــرة وظـــهـــرت 
املسلحة وفشت  السياسية  والقبائل  الجماعات 
السلطة  وتوزيع  والعنف  والنهب  السلب  اخــالق 
وفق منطق املحاصصة بني  االقوياء والنافذين 
الذين يدعون تمثيل املكونات والطوائف والدفاع 

عن مصالحها .
لــقــد ســـاد تـــعـــارض كــبــيــر بـــني اخــــالق الــســاســة 
وقيم املجتمع،  بما دفع الجمهور الى االحتجاج 
الــتــوازن  واعـــادة  العالقة  لتصحيح  واالعــتــراض 
بني املجتمع والدولة كما هو جاٍر االن منذ الفاتح 
يجري  ومــا   ،2019 املــاضــي  االول  تشرين  مــن 
من مماحكات حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة 
يجسد هو االخر طبيعة هذا االختالل وتالعب 
ــــاء بــالــســلــطــة وصـــعـــوبـــة اقـــنـــاع الــفــرقــاء  االقــــوي
لــالتــفــاق عــلــى صيغة جــامــعــة تــرضــي مختلف 
ومهمتها  انتقالية  الحكومة  ان  رغــم  االطــــراف، 
محددة، االمر الذي يشير الى صعوبات التخلي 
السياسي،  املجتمع  لــدى  (املــغــالــبــة)  اخـــالق  عــن 
بتمثيل  وااللتزام  املسؤولية  اخالق  الى  والنزول 

مصالح العامة وليس الخاصة. 

تضارب في املوعد
البرملان حسن الكعبي،  وقال عضو رئاسة 
فـــي بــيــان مــقــتــضــب، تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح»: ان 
لحكومة  الثقة  ملنح  الــنــواب  مجلس  «جلسة 
رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي ستعقد 

االربعاء املقبل».
بــدوره، ذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
«الحلبوسي  أن  «الــصــبــاح»،  تلقته  الــبــرملــان، 
دعا إلى عقد اجتماع لرئاسة املجلس اليوم 
االثــنــني الــســاعــة 11 صــبــاحــًا، اســتــنــادًا إلــى 
املادة 10 من النظام الداخلي ملجلس النواب 
وذلــــك لــلــنــظــر بــالــطــلــب املـــقـــدم لــعــقــد جلسة 
اســتــثــنــائــيــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 

وتحديد موعد الجلسة».
وتضاربت التصريحات بني رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي، ونائبه االول حسن 
االستثنائية  الجلسة  عقد  بــشــأن  الكعبي، 
للتصويت على حكومة رئيس الوزراء املكلف 
اليوم االثنني، فبينما  محمد توفيق عالوي، 
االستثنائية  الجلسة  عقد  الحلبوسي  رهن 
بــقــيــام رئـــيـــس الــحــكــومــة املــكــلــف بـــإرســـال 
يرى  الــوزاريــة،  وكابينته  الحكومي  منهاجه 
نائبه االول حسن الكعبي، أن مجلس النواب 
الثقة  ملنح  االستثنائية  الجلسة  بعقد  ملزم 
للحكومة املقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء 
املستقيل، عادل عبد املهدي، داعيًا املجلس 

لالنعقاد استنادا للقانون.
بــــدوره، أكـــد املــديــر الــعــام لــلــدائــرة االعــالمــيــة 
ملـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب مـــحـــمـــد ابــــــــو بـــــكـــــر، فــي 
حــــديــــث لــــــ»الـــــصـــــبـــــاح»، االســـــتـــــعـــــداد لــعــقــد 
الــجــلــســة االســثــنــائــيــة املـــقـــررة يـــوم االربــعــاء 
الـــــدائـــــرة االعـــالمـــيـــة  املـــقـــبـــل، مـــوضـــحـــًا ان 
بــجــمــيــع مــالكــاتــهــا جـــاهـــزة لــعــقــد الــجــلــســة 
 االســـتـــثـــنـــائـــيـــة وهـــــيـــــأت قــــاعــــة الـــجـــلـــســـات 

والقاعة الكبرى.
فــــي حــــــني، شــــــدد الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
الــــبــــرملــــان بـــشـــيـــر الــــــحــــــداد، عـــلـــى ضــــــرورة 
ــــتــــنــــوع االثــــنــــي  احــــــتــــــرام خــــصــــوصــــيــــات ال
واملــــذهــــبــــي والــــديــــنــــي فــــي الـــــعـــــراق فــــي ظــل 
نــظــام تــعــددي تــوافــقــي مـــتـــوازن، مــؤكــدًا ان 
أي قـــرار احــــادي واالعــتــمــاد عــلــى االكــثــريــة 
البرملانية لن يعالج الوضع املتأزم في البالد 
تعتمد  السياسية منذ عام 2003   فالعملية 

الشراكة والتوازن.
واضـــــاف الــــحــــداد، لــــ»الـــصـــبـــاح»، ان تــجــاوز 
فائدتها  اكثر من  بالبلد  التوافقات سيضر 
ويــضــيــف تـــوتـــرًا فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
املـــقـــيـــتـــة، مــشــيــرا  الــطــائــفــيــة  ويـــحـــيـــي روح 
الـــى انــنــا نــريــد حــكــومــة قــــادرة عــلــى تحمل 
مــســرؤولــيــاتــهــا واخـــــراج الــبــلــد مــن االزمـــات 
فالواقع ال يتحمل تجربة غير ناضجة وغير 

مكتملة وتفتقر إلى دعم الجميع.
واكد الحداد ان الكرد يريدون تلبية مطالبهم 
اقليما  بصفتهم  معهم  والتعامل  املشروعة 
وليس محافظة وككيان دستوري له سلطات 
الى  اضــافــة  وقضائية  وتنفيذية  تشريعية 
مطالبتهم بعدم االلتفاف على مطالب الحراك 
بذلك  وهــم  املــكــونــات  وعلى حقوق  الشعبي 

يصرون على الوحدة والشراكة الوطنيتني.
وعــــن مــــدى نـــجـــاح رئـــيـــس الـــــــوزراء املــكــلــف 
ــــــة فــــي جــلــســة  ــــــوزاري بـــتـــمـــريـــر الـــكـــابـــيـــنـــة ال
ـــــحـــــداد الــــــى ان نــجــاح  ـــفـــت ال مـــنـــح الــــثــــقــــة، ل
عـــــــــالوي فـــــي تــــمــــريــــر الـــكـــابـــيـــنـــة مــــرهــــون 
بــــاحــــتــــرام خـــصـــوصـــيـــة املــــكــــونــــات، داعـــيـــًا 
لــاللــتــزام بــالــحــوار واالخـــــذ بــنــظــر االعــتــبــار 
الــتــهــاون بمعايير  الـــعـــراق وعــــدم   مــصــلــحــة 

الشراكة الوطنية.

موقف موحد
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــنـــائـــب عـــن كــتــلــة الــحــزب 
ان  الكيكي:  الكردستاني بشار  الديمقراطي 
الكرد سيخرجون بعد االتفاق بني احزابهم 
وعــــودة الــوفــد املــفــاوض مــن بــغــداد بموقف 
مــوحــد مــن الــتــصــويــت او عــدمــه، مبينا انــه 
في  املطروحة  االسماء  نعرف  لم  االن  لغاية 

التشكيلة الحكومية.
وأضــــاف الــكــيــكــي، فــي حــديــث لـــ»الــصــبــاح»، 
الوزارية  التشكيلة  تمرير  يريدون  الكرد  ان 
الننا نريدها ان تكون عامل استقرار للبلد 
انه  الــى  لــلــشــارع، مشيرا  االطمئنان  واعـــادة 
في حال تبليغ هيئة الرئاسة بعقد الجلسة 
الـــتـــصـــويـــت أو عــدمــه   فــســنــحــضــرهــا أمـــــا 

فشيء آخر.
الــوزاريــة،  الكابينة  مرشحي  أسماء  وبشأن 
ــنــائــب عـــن تــحــالــف ســـائـــرون ريـــاض  أكــــد ال
املسعودي، في تصريح صحفي، ان «عالوي 
ــــى الـــبـــرملـــان أســـمـــاء مــرشــحــي  ـــم يـــرســـل ال ل
الكابينة الوزارية وال حتى البرنامج الحكومي 
النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  ان  حــني  فــي 

يشير الى ان ارسال مرشحي الــوزارات الى 
املجلس يجب ان ال يقل عــن 48 ساعة من 

موعد جلسة التصويت».
الــــجــــلــــســــة  عــــــقــــــد  «آلـــــــــيـــــــــة  ان  وأضـــــــــــــــــاف 
ــــيــــة واضـــــــحـــــــة وهـــــــــي تـــقـــديـــم  االســــتــــثــــنــــائ
طــلــب مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة املــكــلــف وهـــذا 
 حــصــل وكـــذلـــك تــقــديــم طــلــب مـــن 50 نائبا 

الى رئيس املجلس».
بينما أكد النائب عن تحالف سائرون سالم 
الـــشـــمـــري، فـــي بــيــان تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح»، ان 
«رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي 
الجلسة  وبــانــتــظــار  الـــوزاريـــة  كابينته  اكــمــل 
الــنــيــابــيــة االســتــثــنــائــيــة لــلــتــصــويــت واملــضــي 
بــتــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي ومــتــطــلــبــات 

الشعب املشروعة للفترة املقبلة».
واضاف الشمري ان «اصحاب املحاصصة 
وشـــــــراء املـــنـــاصـــب التـــــــروق لـــهـــم الــكــابــيــنــة 
الوزارية املستقلة بل على العكس يفضلون 
بــــقــــاء املــــنــــاصــــب وفــــــق نــــظــــام الـــحـــكـــومـــات 
السابقة والتي ثار الشعب ضدها»، مشددًا 
الــوزاريــة  الكابينة  على  «التصويت  ان  على 
ســيــبــني وطـــنـــيـــة مــمــثــلــي الـــشـــعـــب وكــشــف 
اصحاب املحاصصة والذين بدؤوا باطالق 
الــتــصــريــحــات والــشــعــارات ضــدهــا محاولة 
منهم لفشل عقد الجلسة واستمرار االمور 
عــلــى مـــاهـــي عــلــيــه خـــدمـــة الهــــــداف ضيقة 

واجندات حزبية».
في غضون ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح 
مهدي تقي امرلي، في تصريح صحفي: إن 
”اول مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء املكلف 
مــحــمــد تــوفــيــق عـــــالوي تـــاخـــيـــره بـــارســـال 
بــرنــامــجــه الــحــكــومــي وأســــمــــاء املــرشــحــني 
للوزارات الى البرملان قبل 48 ساعة من عقد 
الداخلي  النظام  وفــق  االستثنائية  الجلسة 
ملجلس النواب، رغم انه طلب تحديد االثنني 

لعقد الجلسة».

البرنامج  وأضاف امرلي ان «تأخير ارسال 
وأســــمــــاء املـــرشـــحـــني لـــــلـــــوزارات الــحــكــومــيــة 
ســـيـــعـــرض عــــــالوي الـــــى انــــتــــقــــادات كــثــيــرة 
لكونه  حكومته  بتمرير  صعوبة  وسيواجه 
لجلسة  موعدا  االثنني  تحديد  طلب  من  هو 

التصويت».

ضرورة تمرير الحكومة
من جانب آخر، بني النائب عن تيار الحكمة 
النيابية اسعد املرشدي ان الكابينة الوزارية 
الــتــي اخــتــارهــا رئــيــس الـــــوزراء ســتــمــرر وال 
خـــيـــار غــيــر تــمــريــرهــا  حــتــى وان لـــم تكن 

باملستوى املطلوب.
لـ»الصباح»،  فــي حديث  املــرشــدي،  واضـــاف 
السياسية  العملية  فــي  مــكــونــات  هــنــاك  ان 
مـــحـــرجـــة ومـــنـــهـــا املــــكــــون الـــشـــيـــعـــي لــذلــك 
ان  ويجب  الــوزاريــة  الكابينة  تمرر  ان  يجب 
 تــكــون هــنــاك حــكــومــة لــتــمــشــيــة امــــور البلد 

وتشريع القوانني.
واكــــــد املــــرشــــدي وجــــــوب تـــمـــريـــر الــكــابــيــنــة 
الــــوزاريــــة ملــنــع تـــدهـــور االوضـــــاع فـــي الــبــالد 
ويــــجــــب ان تــــكــــون هــــنــــاك حـــكـــومـــة تـــقـــدم 
املـــوازنـــة واعـــــادة الــعــمــل بــاملــشــاريــع املعطلة 
واعـــــــــــادة هـــيـــبـــة الــــــدولــــــة وارســـــــــــال رســــالــــة 
ـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــــالجــــهــــزة االمــــنــــيــــة ل  دعـــــــم ل

الدولة ومؤسساتها.
ولــفــت املــرشــدي الـــى ان هــنــاك خــالفــات بني 
بــعــض الــكــتــل مـــن املـــكـــون الــســنــي واملـــكـــون 
الكابينة  على  ان يضغطوا  يريدون  الكردي 
الوزارية للحفاظ على مكتسباتهم ولكن مع 

ذلك ستمررالكابينة الوزارية.
بــيــنــمــا يــــــرى الــــنــــائــــب عــــن تــــيــــار الــحــكــمــة، 
جـــاســـم الـــبـــخـــاتـــي، فـــي تــصــريــح صــحــفــي، 
أن «عــمــلــيــة تـــمـــريـــر الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــت امــــرا 
الحكومة ستعمل على  دامـــت  مــا  ضــروريــا 
اعداد  والعمل على  املستقرة  األجــواء   تهيئة 

انتخابات مبكرة».
ـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــبــخــاتــي بــعــض ال ودعـــــا ال
على  املصرة  والسني  الــكــردي  املكونني  من 
التمثيل في الحكومة املقبلة إلى «عدم فرض 
شخصيات محددة امتثاال بما فعله اخيهم 
«اغــلــب  أن  مبينا  الــشــيــعــي»،  املــكــون  الكبير 
القوى السياسية الشيعية أعلنت استعدادها 
تحدده  ما  متى  التصويت  جلسة  لحضور 

رئاسة املجلس».
النائب  الــرافــديــن  إلــى ذلـــك، نبه رئــيــس كتلة 
يــونــادم كنا بــأن هناك ازمــة حقيقية تحول 
التشكيلة  على  التصويت  جلسة  عقد  دون 
االثــنــني، عــازيــًا سببها إلى  الــيــوم  الحكومية 
أن االلية التي بدأ بها رئيس الــوزراء املكلف 
محمد توفيق عالوي تسببت في عدم رضا 

اطراف اساسية.
وأضـــــاف كــنــا، فـــي حــديــث لــــ»الـــصـــبـــاح»، ان 
عالوي اعرب عن استعداده لتقديم تشكيلة 
حــكــومــيــة مــكــونــة مـــن 19 وزيــــــرًا فـــي حني 
بــقــي ثــالثــة اخـــــرون مـــن حــصــة مــحــافــظــات 
ــــثــــالث، الفـــتـــًا إلـــــى ان الــتــشــكــيــلــة  االقـــلـــيـــم ال
العراق ومكوناته ومناطقه  الحكومية غطت 
تـــعـــد اي  ــــــم  ول مـــحـــاصـــصـــة  ايــــــة  مـــــن دون 
وزيـــر ســابــق فــي الــحــكــومــات املــاضــيــة، مما 
املتصدية  الكتل  مــشــاركــة  عــدم  فــي   تسبب 

لصناعة القرار.

دعم مشروط
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
عبطان  الكريم  عبد  والتنمية  االنــقــاذ  جبهة 
رئيس  الــتــقــوا  ان  الجبهة ســبــق  اعــضــاء  ان 
الــــــــــوزراء وابــــلــــغــــوه عـــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
تلبية  بشروط  لكنهم سيدعمونه  الحكومة، 
تسبب  مــن  ومحاسبة  املتظاهرين  مطالب 
انتخابات  واجــراء  عليهم،  واالعتداء  بقتلهم 
الجديد  القانون  عليه  مانص  مبكرة حسب 
واملفوضية التي تكونت من قضاة، وحصر 

السالح بيد الدولة.
لـــ»الــصــبــاح»، ان حكومة  واضــــاف عــبــطــان، 
عالوي ستبقى بني 6 اشهر الى سنة واحدة، 
اال اننا نامل منها وضع العراق على السكة 
وبناء  للسلطة  السلمي  والتداول  الصحيحة 
عمل ديمقراطي صحيح، مبينًا اننا نصحنا 
بـــوزراء مستقلني  بــأن يأتي  الـــوزراء  رئيس 
مــــع مــــراعــــاة مــــوضــــوع املــــكــــونــــات، وتــحــمــل 
مــســؤولــيــة ادائـــهـــم بــشــكــل كـــامـــل، فـــي حني 
للمعارضة ومراقبة  الذهاب   سيكون دورنــا 

أداء السلطة التنفيذية.
الكالم سائبًا  ان يكون  نوافق  لن  اننا  واكــد 
مــــن دون نـــهـــايـــات فــيــجــب وضـــــع بــرنــامــج 
حـــكـــومـــي يــعــتــمــد عـــلـــى اجـــــــراء انــتــخــابــات 
املــفــوضــيــة عملها كونها  تــبــدأ  لــكــي  مــبــكــرة 
ــــــــى وقــــــــت لــــتــــحــــديــــث االســـــمـــــاء  تــــحــــتــــاج ال
 ونــقــلــهــا واجــــهــــزة حـــديـــثـــة وتــخــصــيــصــات 

مالية.  
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 Shares) قــابــضــة  شـــركـــة  تـــؤســـس  ان  اقــتــرحــنــا 
Holding Company ) تضم جميع هذه املشاريع 
الــى الشعب  وان يكون جــزءا او كل اسهمها تعود 
ان  هــو  مهما  واجتماعيا  سياسيا  هــدفــا  لنضمن 
نــوحــد الــعــراقــيــني عــلــى املــصــالــح املــشــتــركــة بحيث 
مختلفون  عراقيون  مواطنون  مشروع   أي  يمتلك 
في الهويات الفرعية ومن محافظات مختلفة لكنهم 
متفقون حول الشراكة والربح  حيث تذوب حينها 
القومية والدين والطائفة والتاريخ والجغرافية  في 
املشاريع وانتظار توزيع  ادارات  املصالح ومجالس 
األربــــــاح فـــي نــهــايــة كـــل عــــام ،وهـــــي فـــرصـــة جــيــدة 
النجاح  تحدد  التي  والــكــفــاءات  الخبرات  الكتشاف 
بالربحية املالية واالجتماعية لكل مشروع بدال عن 
معايير األلقاب والشهادات الورقية السائدة حاليا. 
ونــتــيــجــة الهــتــمــام بــعــض األخـــــوة بــاملــقــال الــســابــق 
والــذيــن تــواصــلــوا مــعــي  و طــلــبــوا ان أكــتــب  مقاال 
خاصا عن الشركة القابضة بشكل اكثر تفصيال, 
فأني البي الطلب اآلن  وارجــو ان اكــون موفقا في 

ما أكتب .
تأسيسها   الــى  ندعو  التي  القابضة  الــعــراق  شركة 
لتكون مكمال عضويا  في ادارة وتمويل مشاريع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي تــمــول مــن صــنــدوق االعــمــار 
املشترك بني العراق والصني  واضافة مالية كبيرة 
مــن خــالل االكتتاب الداخلي الــعــام  هــي فــي الواقع 
شركة (أم ) يجب أن تبلغ حصتها في كل مشروع 
( مــيــنــاء الـــفـــاو  أو طــريــق املــــرور الــســريــع مــثــاال )  
قــدرا  من األسهم  يكون كافيا لضمان  السيطرة 
و التحكم في مجالس ادارات املشاريع ( الشركات 
بها كل  يلتزم  التي  السياسات  )  وتحديد  التابعة 
مشروع لكي تقدم افضل خدمة للمجتمع وتحقيق 
األمــوال  تدوير  يعاد  لكي  للجمهور  ربحية  افضل 
املـــســـتـــردة فـــي مــشــاريــع جـــديـــدة بــعــد تـــوزيـــع قــدر 
محسوب من األربــاح الى الجمهور ( املساهمني ) 
مما يجعل من نشاط نشاط شركة  العراق القابضة  
تقوم  ال  وان   ، فقط  املالية  الجوانب  على  مقتصرا 
طبيعة  تنوعت  مهما  مباشر  تنفيذي  نشاط  بــأي 
واخـــتـــصـــاصـــات مــشــاريــعــهــا ( صــنــاعــة, اســكــان 

, طـــرق, صــحــة , زراعــــة وحــتــى الــنــشــاط الــتــجــاري 
.. الـــخ ) ويــكــون كــامــل رأســمــال الــشــركــة القابضة 
مخصصا  للمساهمة في رساميل شركات  تابعة 
لــهــا (مــشــاريــع ) حــيــث  يــكــون  شــــراء األســهــم أو 
الحصص متاحا لها في هذه الشركات التي تمول 
من اتفاق االطار املالي واالكتتاب الداخلي العام واي 
الشركة  هــذه  فــان  لــذا  و   , أخـــرى مناسبة   طريقة 
سوف تمارس سيطرة إدارية ومالية على الشركات 
لها  التابعة  الــشــركــات  جميع   ان  رغــم  لها  التابعة 
( املــشــاريــع )  تــبــقــى تــتــمــتــع  بــاســتــقــاللــيــتــهــا من 
الــقــرارات  اتــخــاذ  سلطة  مــاعــدا   القانونية  الناحية 
الستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى للشركات 
بسلطة  تحتفظ    ( أألم   ) الشركة  ان  أي   , التابعة 
رسم معالم السياسة املالية التي يجب اتباعها من 
طـــرف الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا ، والــتــي تتعلق مثال 
بطرق تمويل استثماراتها مثل اللجوء إلى القروض 
أو  املالية  األوراق  في سوق  املساهمة  أو  املصرفية 
الذي  كيفية توزيع األربــاح و ما مقدار االحتياطي 

تحتفظ بـــه  كــل شــركــة ,  كــذلــك تــوظــيــف فــوائــض 
الخزينة إذا وجدت  من خالل إيداعها في حسابات 
مصرفية  موثوقة مقابل فوائد أو تشغيل األموال 
القابضة  للشركة  ويمكن   , العاملية   البورصة  في 
ان تشتري اسهما في شركات ومؤسسات عاملية 
الرياضية  األنــديــة  مثل  النتائج  ومــوثــوقــة  مــعــروفــة 
الـــعـــاملـــيـــة و مـــصـــافـــي الـــنـــفـــط الـــعـــاملـــيـــة وشـــركـــات 
تصنيع السيارات وشركات تكنولوجيا املعلومات 
واألنــتــرنــيــت وشــركــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي , او 
الشركة على  التي يقررها خــبــراء  األســهــم  مــن  أي 
انها موثوقة وان نسبة املخاطر فيها منخفضة  ، 
تحت  التنفيذية  الــقــرارات  تبقى  ســـوف   وباملقابل 
سلطة  مجالس إدارة املشاريع التابعة   التي تصبح 
شــركــات مساهمة والــتــي هــي عــبــارة عــن مشاريع 
طــرق وســكــك حــديــد وبــتــروكــيــمــيــاويــات ومصافي 
نفط ومستشفيات ومطارات وغيرها من املشاريع 
.. وال تختلف شركة  املــحــافــظــات  لــحــدود  الــعــابــرة 
العالم من حيث  القابضة عن نظيراتها في  العراق 
بقدرتها  تتميز  ألنها  االقــتــصــادي  والتأثير  الــقــوة 
مــن خالل  الــتــابــعــة،  أنشطة شركاتها  تــدويــل  على 
فتح فروع جديدة لها عبر العالم أو االستحواذ على 
شركات توجد خارج حدود بلدانها األصلية ,و ألن 
شركتنا القابضة املحتملة تتسم بطابع عاملي  ان 
رغب مجلس ادارتها بعد دراســات معمقة فلها ان 
عــدة شركات  على  عملياتها  مراحل  بتوزيع  تقوم 
العالم،  مــن  مختلفة  مناطق  فــي  تنتشر  لها  تابعة 
بناًء على خطة  شاملة تأخذ بنظر االعتبار امليزات 
التنافسية لكل بلد , ولها ايضا قدرة املساهمة في 
و  االقتصادي العاملي  أو التكامل  االندماج  عمليات 
اخرى  بلدان  مع  املصالح   العراق متشابك  لتجعل 

بعيدة جغرافيا عنا .
الـــحـــيـــاة  فــــي  تـــلـــعـــب دورا مـــحـــوريـــا  أنــــهــــا ســــــوف 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــعـــراق بــالــنــظــر إلـــى 
إلى  ترجع  والتي  الهائلة،  االستثمارية  إمكانياتها 
قــدرتــهــا عــلــى تعبئة مــقــاديــر ضخمة مــن األمـــوال 
وتوظيفها في مشاريع كبرى تتطلب رؤوس أموال 
كبيرة (املشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية 

نموذجا) وبالتالي تعبئة الجمهور العراقي  والتفافه 
حول مصالحه املشتركة التي تتالشى امامها كل 
شعارات الطوائف والقوميات واألديــان واالحــزاب , 
وإنني اتوقع ان تواجه مقاومة شديدة من زعامات 
تولدت  نتيجة سياسات الفساد والترهل والخراب  
ـــــك ألن الـــشـــركـــة الــقــابــضــة ســتــكــتــســب  وزنـــا  وذل
في  للتأثير  مؤهلة  يجعلها  مما  مهما   سياسيا 
صناعة القرار السياسي الوطني والدولي بالشكل 
الذي يراعي حماية مصالحها ويوافق أهدافها  التي 
وهي  الــعــراقــي  الشعب  مصالح  تــكــون  ان  يفترض 
ميزة تختلف عن بقية الشركات القابضة أألخرى 

في بقية أرجاء العالم .
قــد يــتــبــادر الـــى األذهـــــان ســــؤال  منطقي هــو ملــاذا 
الــــخــــوض فــــي كــــل هـــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات ومـــــا الـــفـــائـــدة  
املرجوة من إنشاء مثل هذه الشركة في العراق ؟, 
القابضة نفسها  الشركة  أن  والجواب ببساطة هو 
ســتــكــون محمية مــن الــخــســائــر فــي حــالــة إفــالس 
إحدى شركاتها، فقد تتعرض  لخسارة رأسمالية 

وتتراجع في القيمة الصافية، لكن ال يمكن للمدينني 
والدائنني باي حال من األحوال في الشركة املفلسة 
التابعة أن يالحقوا الشركة القابضة والحجز على 
اصولها واسهمها او اموالها في املصارف ، وذلك 
مالية  تمتلك مسؤولية  لها  تابعة   شــركــة  كــل  الن 
القابضة  الشركة  هيكلة  ان  و  مــحــدودة،  وقانونية 
املسؤولية  من  يحد  أن  أيضا  يمكن  الطريقة  بهذه 
الضريبية ايضا  , كذلك  تسمح الشركات القابضة 
لألفراد بحماية أصولهم الشخصية،  ألنه ال يوجد 
امــــتــــالك شــخــصــي لــــألصــــول  وبـــالـــتـــالـــي تــتــحــمــل 
الشركة القابضة  املسؤولية عن ديونها  وهي من 
وغيرها  املحتملة  القضائية  الــدعــاوى  امـــام  تــدافــع 
من املخاطر ألن جميع أألصــول هي ملك  الشركة 

القابضة فقط وال توجد أصول لألفراد .
و رغـــم هـــذا الــفــصــل فــي املــســؤولــيــات املــالــيــة  فــان 
في  املـــدراء  توظيف   حــق  تمتلك  القابضة  الشركة 
لـــم ينجحوا  اذا  لــهــا وطـــردهـــم  الــتــابــعــة  الـــشـــركـــات 
بتحقيق اهــداف الشركة ضمن مــدة مقررة  وذلك 
الن مدراء تلك الشركات هم املسؤولون عمليا عن 

عملياتهم الخاصة.
 كــذلــك تتميز بــســهــولــة تــأســيــســهــا  و يــمــكــن ألي 
شخص او جهة او مصرف شراء األسهم املعروضة 
. وال تشكل موافقة املساهمني عائقا  في السوق  
أمــــــام  عــمــلــيــات بــيــع وشــــــراء األســـهـــم  ألنـــهـــا غير  
ضرورية اصال  , بينما تتجنب الشركة القابضة 
املنافسة مع الشركات أو املشاريع اململوكة لها , بل 
على العكس يجب عليها ان تدعمها في األسواق , 
وتتميز ايضا بميزة اقتصادية هامة وهي الوفورات 
 (  Economies of scale   ) يعرف  مــا  أو  الكبيرة 
والذي يعني أن الشركات القابضة يمكن أن تعمل  
بتكاليف إجمالية منخفضة نسبيا، وتحصل على 
الحصول  ايضا  يمكنها  و  أفضل،  ائتمان  شــروط 
على مميزات أفضل من املوردين والزبائن, وعادة  
بنطاق  العمل  على  قــادرة  الكبيرة  الشركات  تكون 
واسع  من خالل نشر تكلفة العمل على  أكبر عدد 
من املشاريع   والخدمات  و لذلك فقد تحتاج  قدرا 

من السرية  في خططها الستراتيجية.
و يــظــهــر تــصــنــيــف مــجــلــة  فــــوربــــس   أألمــريــكــيــة 
العالم  فــي  القابضة  الــشــركــات  أقـــوى    (  Forbes)
حــيــث يظهر وجـــود عـــدة شــركــات قــابــضــة تنشط 
فـــي بـــلـــدان عــربــيــة و فـــي مـــواقـــع مــتــفــاوتــة فـــي هــذا 
مشاريع الكويت القابضة   شركة  منها  التصنيف 
وشركة اململكة القابضة التابعة للوليد بن طالل   و 
شركة (إزدان )  القابضة القطرية و شركة (غلوبال 
تيليكوم )  القابضة  املصرية التي تنشط في مجال 
االتصاالت و الشركة اإلماراتية  (ارابتك ) القابضة  
ـــعـــقـــارات واإلنـــــشـــــاءات,  الـــتـــي تــنــشــط فـــي مـــجـــال ال
ويــتــوقــع ان تــتــقــدم شــركــة الــعــراق الــقــابــضــة جميع  
هــذه الــشــركــات فــي حــال تأسيسها وفــق النموذج 
التأثير  في  للعراق  اضافيا  عامال  لتشكل  املقترح 

االقتصادي والسياسي في املنطقة والعالم .
مستشار رئيس الوزراء*

الشعبي  الحشد  قـــواِت  االمنية وبــمــشــاركــِة   
ُ
االجــهــزة نــفــذْت 

تمكنت  نــوعــيــة،  امنية  عمليات  العسكرية،  واالســتــخــبــارات 
خاللها من القاء القبض على 18 ارهابيا في مناطق متفرقة، 
الــعــراق، بينما عثرت  بينهم منسق عصابات داعــش خــارج 
على وكــر لالرهابيني فــي كــركــوك وضبطت حــاويــات عتاد 

مقاوم للطائرات باملوصل.
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن قـــيـــادة عــمــلــيــات نــيــنــوى للحشد 
”قــوة خاصة  ان  منه:  نسخة   ” الصباح   ” تلقت  الشعبي،  
مــــن اســـتـــخـــبـــارات قــــيــــادة عــمــلــيــات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي فــي 
العمليات تم  لــقــيــادة  الــتــابــع  الــلــواء 33  نينوى وبــإســنــاد مــن 
”العملية  ان  مبينا  ومــحــكــمــة“،  نــوعــيــة  امــنــيــة  عملية  تنفيذ 
العشائر“  بـ“ديوان  اعتقال مسؤول ما يسمى  أسفرت عن 
 لــلــمــجــامــيــع اإلجـــرامـــيـــة واملـــنـــســـق لـــهـــذه الـــعـــصـــابـــات خـــارج 

العراق“.
كما كشفت مديرية االستخبارات العسكرية، عن تمكنها من 
ضبط اكثر من 20 حاوية لعتاد مقاوم للطائرات فضال عن 

صاروخ كاتيوشا.
وقــــالــــت املـــديـــريـــة فــــي بــــيــــان: ان ” قـــــوة مــــن مــــفــــارز شــعــبــة 
ــفــرقــة 16 وبــالــتــعــاون مع  االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة فـــي ال
استخبارات الفوج االول لواء املشاة 76 داهمت مخبأ للعتاد 
ــقــوات  فــي احـــد الـــوديـــان جــنــوب املـــوصـــل“. واضـــافـــت ان ”ال
ضبطت 20 حاوية عتاد 23ملم/ مقاومة طائرات  وقنينتني 
مــن االوكــســجــني  وعجلتني مــن نـــوع بيكب بــاالضــافــة الــى 

صاروخ“. وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الداخلية ان فوج 
نينوى  شــرطــة  لقيادة  التابع  عشر  الثاني  الشرطة  طـــوارئ 
املواطنني  وتــعــاون  دقيقة  استخبارية  معلومات  على  وبــنــاًء 
تمكن من القاء القبض على (سبعة) عناصر من عصابات 

داعش االرهابية وضبط عجلة تعود الحدهم ”.
اثنني منهم كانا يعمالن في ما يسمى  ان  البيان,  واوضــح 
بـــ“الــحــســبــة“ واحـــدهـــم كـــان يعمل فــي مــا يسمى بــــ“ديـــوان 
املساجد“ والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى 

بـــــ“ديــــوان الــجــنــد“ خــــالل فــتــرة ســيــطــرة عــصــابــات داعـــش 
االرهابية على مدينة املوصل، مبينا انه قد تم القاء القبض 
عليهم فــي مناطق واحــيــاء (عـــدن والـــزهـــراء والــقــاهــرة) في 

الجانب االيسر ملدينة املوصل.
الفرقة  في  العسكرية  االستخبارات  شعبة  ”مفارز  ان  كما 
16 وبالتعاون مع استخبارات الفوج االول لواء املشاة 3 القت 
القبض على احــد االرهــابــيــني فــي سيطرة مــوصــل - دهــوك 
وهو من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 

املادة 4 إرهاب“.
وفــــي كــــركــــوك،  اعــلــنــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة،  فـــي بـــيـــان تلقت  
”الــصــبــاح“ نــســخــة مــنــه، ان ”مـــفـــارز وكــالــة االســتــخــبــارات 
مــن خـــالل اســتــخــبــارات الــشــرطــة االتــحــاديــة نــفــذت عمليات 
أمـــنـــيـــة فــــي املـــحـــافـــظـــة،  تــمــكــنــت خـــاللـــهـــا مــــن ضـــبـــط وكـــر 
تـــابـــع لــعــصــابــات داعـــــش اإلرهـــابـــيـــة فـــي وادي زغـــيـــتـــون“. 
واضــــاف، ان ”الــوكــر كـــان بــداخــلــه 11 مــســطــرة تفجير و3 
عـــبـــوات نــاســفــة عــلـــــى شــكــل جــلــيــكــان ”C4“ و50 اطــالقــة 
العثور على صـــاروخ حربي نوع  أحــاديــة، فضال عــن  عتاد 
 كاتيوشا من مخلفات عصابات داعش اإلرهابية في ناحية 

العباسي.
من جهته اكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني،  
كركوك  محافظتي  فــي  حيويا  طريقا   40 مــن  اكــثــر  تــأمــني 

وصالح الدين.
ـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي تــلــعــب  وقـــــــال الـــحـــســـيـــنـــي: ان ”قـــــــــوات ال
دورا مـــحـــوريـــا فــــي املـــشـــهـــد االمــــنــــي ملــحــافــظــتــي كـــركـــوك 
وصـــــالح الـــديـــن ونــجــحــت فـــي تـــأمـــني اكـــثـــر مـــن 40 طــريــقــا 
 حـــيـــويـــا وســـتـــراتـــيـــجـــيـــا تـــمـــثـــل شــــريــــان الـــحـــركـــة فــــي كــال 

املحافظتني“.
وفي ديالى اكدت قيادة شرطة املحافظة ، في بيان أن ”مفارز 
والعبارة  واملنصورية  املقدادية  اقسام شرطة  من  ودوريــات 
اجــرام  مكافحة  مــفــارز  مــع  بالتعاون  والعظيم،  وابــي صيدا 
القبض على تسعة  القاء  ديالى واالستخبارات، تمكنت من 
من املطلوبني للقضاء“. وبينت أن ”احد املطلوبني متهم وفق 
املادة 4 ارهاب، وتم اتخاذ جميع االجراءات القانونية بحقهم 

وعرضهم على القضاء“.

SINOSHORE
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العامة  والــبــلــديــات  واالســكــان  االعــمــار  وزارة  استحصلْت 
موافقة مجلس الوزراء على استئناف العمل بمشروع ماء 
دينار،  مليار   49 بكلفة  ديالى  في محافظة  الشط  جديدة 
كاشفة عن قرب اتمام مشروع ماء السادة والجبور فيها 

بعد تجاوز نسب انجازه 84 باملئة.
وافاد مدير عام مديرية املاء العامة بالوزارة املهندس نجم 

لـ"الصباح" بان  الحيالي في تصريح خاص  محمد سعيد 
املــديــريــة تمكنت مــن اســتــحــصــال مــوافــقــة االمــانــة العامة 
ملجلس الوزراء على استئناف العمل بمشروع ماء جديدة 
ـــذي تــجــاوزت نــســب انــجــازه  الــشــط فــي محافظة ديــالــى ال
الفرنسية  الشركة  التعاقد مع  بإجراءات  والبدء  باملئة،   70

املنفذة للمشروع الذي تبلغ كلفته 49 مليار دينار.
وبني ان دائرته عقدت اجتماعا مع وفد من الشركة لبحث 
اسباب التلكؤ بعمل املشروع ومن اهمها االشكاالت الفنية 
التي واجهتها الشركة، منوها بأن املديرية ستنفذ جميع 

االجــــراءات القانونية واالداريــــة الــالزمــة، الــى جــانــب تقديم 
الدعم الكامل من الجهات ذات العالقة بما يضمن مواصلة 
العمل في املشروع وانجازه ضمن املواعيد املحددة سلفا 

دون اي تلكؤ.
واشــــار الــحــيــالــي الـــى ان املــديــريــة ابــرمــت عــقــدا جــديــدا مع 
الشركة  للمباشرة في اعمال املشروع، مفصحة عن انها 
للحصول على  العالقة  ذات  الجهات  للتنسيق مع  تستعد 
تأشيرات الدخول للعاملني في الشركة، مبينا ان املشروع 
بالساعة،  متر مكعب  االنتاجية 2000   طاقته  تبلغ  الــذي 
ــــف نــســمــة ضــمــن الــرقــعــة  ســيــغــطــي احـــتـــيـــاجـــات 150 ال

الجغرافية له باملحافظة.
على الصعيد نفسه اعلن ان نسب االنجاز التي حققتها 
مـــالكـــات املـــديـــريـــة بــمــشــروع مــــاء الـــســـادة والـــجـــبـــور في 
نسب  بلغت  بينما  باملئة،   84 على  زادت  ديــالــى  محافظة 
املواد االستيرادية التي تم احضارها للمشروع 90 باملئة، 
والتي تم تنصيبها بالفعل وهي من مناشئ ايطالية عاملية 
املــواد االستيرادية عبارة عن اربع  ورصينة، موضحا ان 
مولدات و15 مضخة منها اربع لدفع املاء وثماٍن لسحبه، 
اضافة الى ثالث اخرى لتصريف االطيان بطاقة 500 متر 

مكعب بالساعة.
وعد مدير عام مديرية املاء العامة بالوزارة، املشروع البالغة 
الـ  على  تزيد  وبكلفة  بالساعة  مكعب  متر   2000 طاقته 
33 مليار دينار من ضمن املشاريع االستثمارية للوزارة، 
الــف  نسمة  منوها بانه سيسهم بتغطية احتياجات 20 
جميع  أّن  مؤكدا  باملحافظة،  له  الجغرافية  املنطقة  ضمن 
التصاميم  للماء واملصادق عليها ضمن  الناقلة  الخطوط 
كيلومترا،   15 طولها  يتجاوز  والــتــي  للمشروع  الرئيسة 

منفذة بنسبة 100 باملئة.
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وقال رئيس هيئة السياحة وكالة مدير عام دائرة 
الدكتور محمد  الـــوزارة  في  السياحية  املجاميع 
ـــ"الــصــبــاح":  الــعــبــيــدي بــحــديــث خـــاص ادلــــى بـــه ل
اعدته  الـــذي  برنامجها  مــع  وتماشيا  دائــرتــه  ان 
للنهوض بواقع القطاع السياحي في البالد اعدت 
بانها  مــنــوهــا  ـــك،  ذل بــشــأن  دراســــة ستراتيجية 
والــدعــم  للترويج  الـــــوزارات  مــع  التنسيق  تعتمد 

املعنوي.
ـــــدراســـــة ســتــتــم خـــاللـــهـــا اقـــامـــة  واضـــــــاف ان ال
املعارض واملؤتمرات والدعايات من اجل تنشيط 
الــســيــاحــة، بـــاالتـــفـــاق مـــع دار االزيــــــاء الــعــراقــيــة 
الفنية املختصة  الجميلة واملعاهد  الفنون  وكلية 
العمل  الى  اضافة  البالد،  بغداد ومحافظات  في 
واعـــادة  السياحية  (اوروك)  مجلة  تفعيل  على 
معرض  تفعيل  وكذلك  جديد،  بشكل  طباعتها 

الفلكلور الشعبي .
الــدراســة تضمنت رؤية  الــى ان  واشــار العبيدي 
ال  املستدامة،  للسياحة  مستقبلية  ستراتيجية 
سيما انها قطاع اقتصادي بامتياز، والتي عدها 
ميزان املدفوعات في العديد من دول العالم، كما 
وذات  واستيراد  تصدير  عنصر  اصبحت  انها 
مقوم للتجارة الدولية، منوها بان دائرته تسعى 

الى انماء السياحة بأنماط مختلفة في البالد  .
وذكر ان املختصني في الهيئة بحثوا من خالل 
الـــدراســـة الــتــي اعــــدت، تــطــويــر الـــواقـــع السياحي 
من خالل  بيئتها  الــى حماية  اضافة  البالد  في 

ســــن قــــوانــــني خـــاصـــة بـــهـــا مــــع وجــــــود مـــراكـــز 
السياح  لتنظيم حركة  املواقع  تلك  الــى  للدخول 
من  السياحية  البيئة  تــجــاه  سلوكهم  ومــراقــبــة 
املـــوارد  بــهــدف حماية  اجــل مــواءمــة نشاطاتهم 
الى  اضافة  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية 
وتحديد  منهم  الــوافــديــن  اعـــداد  على  السيطرة 
القدرة االستيعابية للمواقع السياحية ورفدهم 

باملعلومات الضرورية عنها.
وافاد رئيس هيئة السياحة وكالة بأن مساعي 
والترفيهية  الــديــنــيــة  الــســيــاحــة  إلنــعــاش  الهيئة 
واالثـــاريـــة، سيمكن الــبــالد مــن االســتــفــادة من 
تنمية قدراتها االقتصادية، اذ  تمت مناقشة هذا 
مع مجلس امناء شبكة االعالم العراقي والتعاون 
تتميز  التي  السياحية  املقاصد  لتنوع  املشترك 
القطاع،  تنشيط  اجل  البالد من  بها محافظات 
وجعله موردا ماليا مهما للدولة من خالل الترويج 
الترفيهية  السياحية  واملناطق  لآلثار  االعالمي 

والدينية فيها .
ــتــأكــيــد عــلــى وجـــــود اهــم  واشــــــار الــــى انــــه تـــم ال
املــقــومــات الــحــضــاريــة واالثــــاريــــة والــديــنــيــة في 
البالد التي تجعل منها مركزًا للجذب السياحي، 
من خالل العمل على طبع دليل سياحي شامل 
ومــتــنــوع لــجــمــيــع املـــواقـــع االثـــاريـــة والــســيــاحــيــة 
والــتــراثــيــة، مــن اجـــل تــســويــق املــنــتــج السياحي 
ما  عــدة،  وبلغات  البالد  معالم  وتــرويــج  العراقي 
سيؤدي إلى إيجاد طلب على األماكن السياحية 

املعروضة للسياح املحليني.
واردف العبيدي ان ذلــك سيتم ســواء من خالل 
الـــصـــور أو عـــن طــريــق الـــكـــراريـــس والـــنـــشـــرات، 

اضــافــة الـــى الــكــتــيــبــات واملــلــصــقــات أو املــجــالت 
السياحية، منوها بانها يجب ان تتم باستخدام 
الــجــذابــة مــن قبل مصممي شركات  الــشــعــارات 

فاعل  بشكل  مــا سيسهم  املختصة  االعــالنــات 
امــاكــن جذب  وجعلها  االمــاكــن  تلك  تأطير  فــي 

مهمة على املستوى املحلي والعاملي. 

أطلقْت وزارة العمل والشؤون االجتماعية الدفعة االولى من الشهر 
انها  مبينة  العمل،  عن  بالعاطلني  الخاصة  الــطــوارئ  ملنحة  الثالث 

اعلنت اسماء املشمولني بها عبر موقعها االلكتروني .
الــزمــان فــي حديث خاص  الدكتور باسم عبد  العمل  وقــال وزيــر 
البطالة  لتقليل نسب  إن وزارتـــه ومــن خــالل خطتها   ": لـ"الصباح 
في املجتمع والحد من مشكالتها اطلقت الدفعة االولى من منحة 
والتي  اعدتها وزارتــه  التي  الخطة  الثالث بحسب  للشهر  الطوارئ 
شملت من خاللها بحسب الشهرين االول والثاني ما يقرب من 
مليوني مستفيد من العاطلني شهريا من املنحة البالغة  175 الف 

دينار، بواقع 900  الف منهم كل شهر. 
وافصح عن ان إطــالق الدفعة االولــى سيكون على غــرار الدفعات 
داعيا  اطلقت مسبقا وعــن طــريــق منافذ شــركــة (ســويــج)،  الــتــي 
االلكتروني  املوقع  في  اسماؤهم  ظهرت  ممن  باملنحة  املشمولني 
الخاصة بشركة  االلكتروني  الى مراجعة مراكز الصرف  للوزارة 
املنحة  لتسلم  البالد  بغداد ومحافظات  العراق (سويج) في  بوابة 

املخصصة لهم. 
وافاد عبد الزمان بان وزارته ستطلق الدفعات االخرى تباعا وكل 
منها سيضم 100 الف مستفيد، ممن ظهرت اسماؤهم وتسلموا 
املنحة خالل الشهر االول والثاني، مشيرا الى ان املستفيدين ممن 
وصلتهم رسائل نصية عبر الهواتف املحمولة، يجب ان يراجعوا 
مراكز صرف بوابة العراق (سويج) في بغداد واملحافظات بحسب 
الوجبة  ان  الجغرافية لتسلم املنحة املخصصة لهم، مبينا  الرقعة 

الحالية تشمل مختلف املواليد من املتقدمني العاطلني. 

اتفقْت مؤسسة الشهداء مع مديرية بلديات 
لــذوي  اراض  قــطــع  عــلــى تخصيص  بــغــداد 
لــتــوزيــعــهــا بينهم فــي الــعــاصــمــة،  الــشــهــداء 
اجــــراءات لحصول  اتــخــاذهــا  مفصحة عــن 
املشمولني بقانونها على الخدمات الصحية 

الالزمة. 

واوضـــــح مـــســـؤول اعــــالم املــؤســســة بــاســم 
جهاد في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" 
املؤسسة في مدينة  وفــدا من مديريات  أّن 
الـــصـــدر وجــانــبــي الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة عقد 
التابعة  بــغــداد  بلدية  مــديــريــة  مــع  اجتماعا 
للمحافظة من اجل االتفاق على تخصيص 
قطع اراض في مناطق العاصمة لتوزيعها 
أن جميع  عــلــى  ونـــبـــه  الـــشـــهـــداء.  بـــني ذوي 
بـــني ذوي  املــحــافــظــات وزعــــت قــطــع اراض 

الشهداء، عاّدا االجراء جزءا من االستحقاق 
جليلة  تضحيات  قــدمــوا  كونهم  الــقــانــونــي 
الدكتاتوري  النظام  وهم يقارعون جــالوزة 
املـــقـــبـــور، مــنــبــهــا عــلــى ان مــحــافــظــة بــغــداد 
لـــم يــجــر فــيــهــا اي تــخــصــيــص لـــالراضـــي، 
عــــدم وجــــود تخصيصات  ان  عـــن  فــضــال 
مــالــيــة لــلــمــؤســســة لـــم يــمــكــنــهــا مـــن تــوزيــع 
بـــدل نــقــدي بينهم. وافــصــح جــهــاد عــن ان 
مناطق  فــي  اراض  فــرز  املــديــريــة ستباشر 

جيدة وستراتيجية من اجل تخصيصها 
لــــذوي الـــشـــهـــداء، مــبــيــنــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
الــالزمــة  االجــــــراءات  املــؤســســة ستتخذ  ان 
املشمولني  الــشــهــداء  ذوي  جميع  لحصول 
بـــقـــانـــون املـــؤســـســـة عــلــى الــســكــن املـــالئـــم. 
تذليل  اجـــل  مــن  تنسق  دائــرتــه  ان  واردف 
ــــــرت انـــجـــاز املــجــمــعــات 

ّ
الــعــقــبــات الـــتـــي اخ

املـــخـــصـــصـــة لـــهـــم بــمــحــافــظــتــي الـــبـــصـــرة 
وميسان، فضال عن استحصال املوافقات 
الشهداء  لذوي  العقارية  املنح  مبالغ  لزيادة 
بــفــئــاتــهــم الـــثـــالث، ضــحــايــا الــنــظــام املــبــاد 

واالرهاب وشهداء الحشد الشعبي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، ذكـــــر مـــســـؤول 
االعـــــــالم ان املـــؤســـســـة تــســعــى لــحــصــول 
ـــخـــدمـــات  ال عـــلـــى  ــــشــــهــــداء  ال جـــمـــيـــع ذوي 
الــصــحــيــة الــــالزمــــة، الفـــتـــا الــــى ان مــديــريــة 
شــــهــــداء الــــصــــدر اســتــحــصــلــت مـــوافـــقـــات 
مــديــنــة الـــطـــب ومــســتــشــفــى الـــصـــدر الــعــام 
لــتــخــصــيــص يــــــوم واحـــــــد فـــــي االســـــبـــــوع، 
الــــشــــهــــداء مــجــانــا   لــفــحــص وعــــــالج ذوي 
وتــقــديــم جــمــيــع الــخــدمــات الــطــبــيــة الــالزمــة 
احد  مــع  اتفقت  املــؤســســة  ان  لــهــم. واردف 
اجور  تخفيض  على  االهلية  املستشفيات 
بنسبة  الشهداء  لــذوي  الجراحية  العمليات 
30 باملئة، مشيرا في السياق نفسه الى أن 
املؤسسة تنسق من اجل التعاقد مع احدى 
لحصول  االهلية  الصحي  التأمني  شركات 
الــشــريــحــة املـــذكـــورة عــلــى الــتــأمــني الصحي 
والتربية  الــصــحــة  وزارات  بموظفي  اســـوة 
التي قامت بالتعاقد مع شركات  والداخلية 

اهلية للتأمني الصحي.

49

 
نينوى بخطة  فــي محافظة  مــرائــب  ثــالثــة  النقل شــمــول  وزارة  أعــلــنــْت 
مشاريع التنمية بحسب البرامج التي وضعتها املحافظة ضمن موازنة 

تنمية األقاليم الخاصة بالعام الحالي 2020.
العامة  الشركة  ان  "الصباح"  تلقته  ببيان صحفي  الـــوزارة  واوضــحــت 
الدارة النقل الخاص بالوزارة اكملت جميع االجراءات ملفاتحة والتنسيق 
والكشوفات  والتصاميم  الــدراســات  املحلية إلعــداد  نينوى  مع حكومة 
القيارة بمبلغ 650 مليون ديــنــار، واعـــادة تأهيل  إلعــادة تأهيل مــرأب 
مــرأب متكامل في تل  الكوير بمبلغ 150 مليون دينار وانشاء  مــرأب 

عبطة بمبلغ 300 مليون دينار. 
وذكر ان هذه التخصيصات لهذه املشاريع ضمن خطة مشاريع التنمية 
النقل الخاص  الى قطاع  النواحي  الى حاجة تلك  في املحافظة، مشيرًا 

وما تقدمه من خدمات الى املواطنني.
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أعــلــن ذلـــك لــــ“الـــصـــبـــاح“ مـــســـؤول إعــــالم صحة 
املشتبه  الشخص  أن  مبينًا  نعمة،  سالم  النجف 
به، هو طالب عراقي عاد من الصني مؤخرا عبر 
مطار النجف، وقد انهى مدة الحجر الصحي في 
املحافظة وهي 14 يومًا، من دون أن تظهر عليه 

االعراض السريرية للفايروس.
املستشفى  غـــادر  بــه  املشتبه  ان  نعمة  واضـــاف 
بــعــد اجـــــراء مــحــضــر اصـــولـــي مــوقــع مـــن اطــبــاء 
اخــتــصــاص يـــؤكـــدون عـــدم اصــابــتــه بــفــايــروس 

(كورونا).
النجف شكلت خلية ازمة  الــى ان صحة  واشــار 
ملتابعة املواطنني الوافدين من الصني، واخضاعهم 
للفحوصات الطبية وتخصيص اماكن القامتهم 
للتاكد  ملــدة 14 يومًا وهــي مــدة الحجر الصحي 
بفايروس (كورونا)، كاشفًا  من عدم اصابتهم 
عــن أن معظم الــوافــديــن مــن الــصــني جــــاؤوا من 
مقاطعات بعيدة عن املناطق املصابة بالفايروس.
وبني أن اإلجراءات التي اتخذتها الجهات املعنية، 
الــى ساحة  ارســال مفرزة طبية  ايضا  تضمنت 
االعتصامات في النجف، النها من االماكن التي 
تضم تجمعات بشرية، تقوم باجراء الفحوصات 
وتقديم االرشادات الصحية للموجودين في هذه 

الساحة.
وفــــي ذي قــــار، أعــلــنــت دائـــــرة صــحــة املــحــافــظــة، 
بفايروس  باصابته  املشتبه  الشخص  ســالمــة 

(كورونا).
ونقل مراسل ”الصباح“ في ذي قار، عن دائرة 
الصحة انها تطمئن ابناء املحافظة بأن العينات 
العامة في  الصحة  الــى مختبر  ارسالها  تم  التي 
بغداد اكدت خلو املحافظة من االصابة بفايروس 
(كورونا)، مشيرة الى ان هذا االجراء الذي اتخذته 
الــدائــرة هــو اجـــراء وقــائــي لفحص الــوافــديــن من 

مدينة قم االيرانية التي سجلت حاالت اصابة.
اغــالق منفذ  اعلنت محافظة ميسان  وفــي حني 
الشيب الــحــدودي، قــررت محافظة واســط زيــادة 
فــي منفذ زربــاطــيــة لفحص  الطبية  الــفــرق  عـــدد 

العراقيني الوافدين عبر املنفذ.
واعلن محافظ ميسان علي دواي الزم غلق منفذ 
الشيب الحدودي ووجه باتخاذ جميع اإلجراءات 
ملـــنـــع تــــســــرب فـــــايـــــروس (كــــــورونــــــا) ومــتــابــعــة 
الوقائية، بعد تسجيل حــاالت اصابة  اإلجـــراءات 

في مدينة قم االيرانية.
وقال دواي لـ“الصباح“ انه ”تم اتخاذ العديد من 
االجــــــراءات ملــواجــهــة فـــايـــروس (كـــورونـــا)، منها 
غــلــق مــنــفــذ الــشــيــب الـــحـــدودي املــقــابــل ملحافظة 
خـــوزســـتـــان االيــــرانــــيــــة، ومـــنـــع دخــــــول وخـــــروج 
ـــتـــجـــارة، مـــع االســـتـــمـــرار بحملة  االشـــخـــاص وال
التوعية للوقاية الصحية ومنع انتقال الفايروس.

كـــمـــا تــضــمــنــت االجـــــــــــراءات، بــحــســب املـــحـــافـــظ، 
تخصيص مواقع للحجر ورصد ميزانية طوارئ 
اضافة  املعنية،  والجهات  الصحة  لــدائــرة  ساندة 
الـــى تــوجــيــه قـــيـــادة الــشــرطــة واالجـــهـــزة االمــنــيــة 
بمساندة الدوائر والجهات املعنية ملتابعة املوقف.
من جانبه وجــه مدير عــام دائــرة صحة ميسان 
ومتابعة  بفحص  الــعــالق  محمود  علي  الدكتور 
االسالمية،  الجمهورية  مــن  العراقيني  الــوافــديــن 
مــشــددا عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام بجميع شــروط 

الوقاية من فايروس كورونا.
كما وجه باستمرار حملة التوعية الوقائية عبر 
شعبة االعالم وتعزيز الصحة ملنع انتقال املرض 

وتحديد مواقع للحجر.
وفـــــي واســــــــط، عــــقــــدت خـــلـــيـــة االزمــــــــة الـــخـــاصـــة 
املحافظ  برئاسة  اجتماعا  (كــورونــا)  بفايروس 

عادل الزركاني.
وذكر مدير اعالم ديوان املحافظة ماجد العتابي 
زيــادة عدد  االجتماع شدد على  ان  (الصباح)،  لــ
الــفــرق الــصــحــيــة فــي مــنــفــذ زربــاطــيــة الــحــدودي 
ـــوافـــديـــن مـــن الــجــمــهــوريــة  لــفــحــص الـــعـــراقـــيـــني ال
ملتابعة  فرق صحية  تشكيل  وكذلك  االسالمية، 
تهيئة مستشفى  مــع  منازلهم،  داخـــل  الــوافــديــن 
املشتبه  الحاالت  كامل الستقبال  بشكل  الكوت 
بها وتوعية املواطنني بعدم االنصات للشائعات 

التي تبث على مواقع التواصل االجتماعي وعدم 
دائــرة  تكون  ان  على  لها،  الترويج  أو  تصديقها 

صحة واسط هي الجهة املعنية بالتصريح.
كــمــا شــــدد االجـــتـــمـــاع، بــحــســب املـــتـــحـــدث، على 
توعية  في  املدني  املجتمع  منظمات  دور  تفعيل 
املجتمع ألخذ اإلجراءات التي تحول دون حصول 

إصابة بهذا املرض الخطير.
والـــى بــابــل، حــيــث اصــــدرت خلية االزمــــة املعنية 
ــتــوصــيــات  بـــفـــايـــروس (كـــــورونـــــا) جــمــلــة مــــن ال

للحيلولة دون حدوث اصابة بالفيروس.
دائــرة  عــام  ”الصباح“ عن مدير  ونقلت مراسلة 
صــحــة بــابــل الــدكــتــور مــحــمــد هــاشــم الجعفري 
ان ”الــــدائــــرة عــقــدت اجــتــمــاعــا طـــارئـــا بحضور 
الــصــحــة  وكــــالــــة ومـــمـــثـــل وزارة  بـــابـــل  مـــحـــافـــظ 
ومـــــــــدراء املــــؤســــســــات والــــقــــطــــاعــــات الــصــحــيــة، 
فايروس  بخصوص  املتخذة  االجـــراءات  ملتابعة 
ـــدئـــرة وجــهــت بتكثيف  ال ان  مــبــيــنــا  ــــا)،  (كــــورون
اإلجــراءات الوقائية ملنع ظهور حاالت اصابة في 

املحافظة.
وبني انه تم تنفيذ خطة وقائية احترازية تضمنت 
تهيئة جميع ردهات العزل والحجر في أكثر من 
والصحية  الطبية  املستلزمات  وتهيئة  مؤسسة 
لــهــا، فــضــال عــن تــوفــيــر أجــهــزة ومـــالكـــات طبية 
وتمريضية لالشراف على الحاالت املشتبه بها.

كــمــا تـــم، بــحــســب مــديــر الــصــحــة، تشكيل فــرق 
ـــدول املــوبــوءة إلى  جــوالــة ملتابعة الــوافــديــن مــن ال
املحافظة، ومناقشة حمالت التوعية التي ينفذها 

قسم الصحة العامة في املديرية.
هــذا واشــــارت الــتــقــاريــر الــدوريــة الــتــي اصدرتها 
منظمة الصحة العاملية الى ارتفاع مطرد في عدد 
فايروس  العالم جــراء  والوفيات حول  االصابات 
كــورونــا. واظــهــرت التقارير الكشف عــن حــاالت 
اصـــابـــة جـــديـــدة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وايــطــالــيــا 
وايران، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحاالت االصابة 
الى نحو 79 ألفا ، والوفيات الى 2467 حالة وفاة، 

اغلبها في الصني.

تــعــتــزُم هيئة اســتــثــمــار بــابــل اســتــحــداث 
ناحية زيد الشهيد (ع) ضمن تحركاتها 
لـــالرتـــقـــاء بـــالـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة لــســكــان 

املحافظة.
وقال رئيُس هيئة استثمار بابل محمد 
ـــ“الــصــبــاح“  جــاســم زكــــم فـــي تــصــريــح ل
امكانيات  تحقيق  اطـــار  وفــي  الهيئة  ان 
اســتــثــمــاريــة عـــالـــيـــة، تــعــتــزم مـــن خــالل 
املقترح الذي قدمته الى الحكومة املحلية 
فـــي املـــحـــافـــظـــة، اســـتـــحـــداث نــاحــيــة زيــد 
ياتي ضمن  ذلــك  ان  مبينا  (ع)،  الشهيد 
الــتــحــركــات الــجــديــدة الــتــي تـــم اتــخــاذهــا 
لـــالرتـــقـــاء بـــالـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة لــســكــان 

املدينة.
وبني ان الهيئة اقترحت ان تكون الناحية 
ضــمــن املـــنـــاطـــق واملـــســـاحـــات الــشــاغــرة 
التي تعود الى وزارة املالية، والتي تحيط 
مدينة  وتــكــون  (ع)  الشهيد  زيــد  بمرقد 
مــتــكــامــلــة مــن حــيــث الــســكــن والــخــدمــات 
ومـــرافـــق الــحــيــاة الــعــصــريــة عــبــر قــانــون 

االستثمار.
اقــتــرحــت ان  الـــى ان الهيئة  واشــــار زكـــم 
يتم انشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة، 
لــتــوفــيــر فـــــرص الـــســـكـــن لــــــذوي الـــدخـــل 
السكانية  الــزيــادة  مــع  املــحــدود، السيما 
الـــتـــي تــشــهــدهــا املـــحـــافـــظـــة، فــضــال عن 
بنظام  للمدينة  متكاملة  خدمات  توفير 
االستثمار من دون الحاجة الى االعتماد 

على ميزانية الدولة.
وأضـــــــاف أن اســـتـــحـــداث تـــلـــك الــنــاحــيــة 
سيحد من ظاهرة السكن العشوائي مع 
املالية  الــقــروض  عــبــر  تسهيالت  تــوفــيــر 
الـــى 30 عــامــا،  الــزمــنــي  وزيـــــادة سقفها 
ــــك ســيــســهــم فـــي تــوفــيــر  مــنــوهــا بــــان ذل
فـــــرص عـــمـــل لــلــعــاطــلــني ضـــمـــن الــرقــعــة 
تنمية  على  عـــالوة  للناحية،  الجغرافية 
املـــــــزار الـــشـــريـــف واســـتـــقـــطـــاب الــســيــاح 
االجــــانــــب وبـــالـــتـــالـــي تــنــشــيــط الــســيــاحــة 

الدينية في املحافظة.
يشار الى ان محافظة بابل تضم اقضية 
الــحــلــة واملــســيــب والــهــاشــمــيــة واملــحــاويــل 
وحمزة الغربي والنخيلة، فضال عن 18 

ناحية.

سجلْت وزارة الهجرة واملهجرين عودة 565 الف 
اســـرة نــازحــة الـــى مناطقها االصــلــيــة، مــنــذ بــدايــة 
تــحــريــر املــــدن مـــن ســيــطــرة عــصــابــات ”داعــــش“ 
كــركــوك وجــود  اكـــدت محافظة  بينما  االرهــابــيــة، 

1780 أسرة فقط في مخيمي النزوح.
وقال مديُر قسم شؤون العودة في الــوزارة عامر 
عباس زغير في بيان صحفي: إن 565 ألفا و256 
ـــى مــنــاطــقــهــا االصــلــيــة مــنــذ بــدايــة  أســــرة عــــادت ال
تــحــريــر املــــدن مـــن ســيــطــرة عــصــابــات ”داعــــش“ 
االرهــابــيــة، مــن اصـــل 892 الــفــا و311 اســــرة، أي 
الــــعــــودة تــبــلــغ 63 بـــاملـــئـــة. واضــــــاف ان  ان نــســبــة 
محافظة االنبار تعد من اكثر املحافظات استقباال 

للعائدين، إذ شهدت عودة 238    

تلتها  بــاملــئــة،   (84) بنسبة  اي  اســـرة،  الــفــا و620 
مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى بـــاملـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، وبـــلـــغ عـــدد 
باملئة،  بنسبة 55  الــفــا  اليها 170  الــعــائــدة  االســـر 
بــيــنــمــا حـــلـــت مــحــافــظــة صـــــالح الــــديــــن بــاملــرتــبــة 
بنسبة 56  اســــرة  الــفــا و740  بــعــودة 83   الــثــالــثــة 

باملئة.
الى محافظة ديالى  العائدين  وتابع زغير أن عدد 
بلغ 34 الفا و306 أسر، بنسبة (49) باملئة، والى 
محافظة كركوك 22 الفا و 705 أسر، بنسبة (53) 
باملئة، فضال عن مناطق اطراف بغداد التي شهدت 

عودة 15 الفا و883 اسرة، بنسبة (53) باملئة.
وفي كركوك، قال مدير دائرة الهجرة واملهجرين 
ان كركوك  لـــ“الــصــبــاح“  عــمــار صــبــاح  باملحافظة 
النازحني  تضم  كــانــت  الــتــي  املخيمات  عــدد  قللت 
الى اثنني، هما ليالن 1 ويحياوة، بعد غلق خمسة 
مــنــهــا، ويــبــلــغ عــــدد األســــر فــيــهــمــا 1780 أســــرة، 
يشملون شهريا باملساعدات الغذائية واالنسانية 
والــصــحــيــة، فــضــال عــن تــقــديــم الــعــالجــات الطبية 

املخيمات،  الصحي في  املركز  املجانية من خالل 
الى  والتعليم البنائهم في مــدارس املخيم، اضافة 
قيام لجان الدائرة بمساعدتهم في الحصول على 
والشمول  التقاعدية  والــرواتــب  املنح  من  حقوقهم 
برواتب شبكة الحماية وفق الضوابط والتعليمات. 
واشــــــــار الــــــى تــــزويــــد الــــنــــازحــــني فــــي املــخــيــمــات 
بحصصهم الــشــهــريــة مــن مـــادة الــنــفــط االبــيــض، 
لتقييم  اســبــوعــيــة  زيـــــارات  عــلــى تسجيل  عــــالوة 
احــتــيــاجــات املــصــابــني بـــاالمـــراض، ال سيما كبار 

السن واالطفال.
تــوزيــع خمسة االف حصة من  الــى  ولفت صباح 
الــنــازحــة، ضمن  مــواد غذائية واغاثية بــني األســر 
الدفعة الخامسة، وهي من دعم الــوزارة، مبينا ان 
الى  العائدة  األسر  واملنح تشمل كذلك  املساعدات 
مناطقها بعد النزوح، من اجل تقديم الدعم لها من 
خالل املنح واملــواد االنسانية واالغاثية، مؤكدا ان 
مع  بالتعاون  بشكل طوعي  تجري  االســر  عــودة 

الدوائر ذات العالقة.

تبليط  الرمادي  بلدية  مديرية  اعلنْت 
شوارع حي التربية وكورنيش الورار، 
الخدمي  الــواقــع  تعزيز  ضمن جهود 

في محافظة االنبار. 
املهندس  الــرمــادي  بلدية  مديُر  وقــال 
عــمــر الــدلــيــمــي فــي تــصــريــح ادلــــى به 
تــأهــيــل  مــــشــــروع  ـــــ“الــــصــــبــــاح“: إن  ل
شــــوارع حــي الــتــربــيــة تضمن اعــمــال 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة كـــامـــلـــة، مــــع تــنــفــيــذ 
األرصـــفـــة والــتــبــلــيــط بــطــبــقــتــني، إلــى 
جانب أعــمــال اإلنـــارة لجميع شــوارع 
الــحــي الـــذي يعد مــن األحــيــاء املهمة، 

الدوائر  العديد من  ألنه يحتوي على 
الحكومية واألمنية.

التبليط تتجاوز  الى ان كمية  واشــار 
22000م٢ أنجزتها املالكات الخدمية 
بشكل كامل، بداية من شــارع دائــرة 
 إلــــى شـــارع 

ً
تــربــيــة االنــــبــــار، وصـــــوال

املقبرة ما بني دائــرة الصحة وشارع 
املعارض. 

املباشرة  تمت  انــه  الدليمي  واضـــاف 
من  الـــورار  كورنيش  تبليط  بأعمال 
جــهــة الـــرمـــادي، مــع اســتــمــرار العمل 
بــإعــادة تــأهــيــل (كــورنــيــش الــتــأمــيــم)، 
موضحا أن املباشرة بأعمال التبليط 
تــمــت بــعــد إكـــمـــال األعـــمـــال الــتــرابــيــة 
الرابط  واألرصــفــة على طــول الطريق 

بني جسري الحوز والقاسم.
بـــــــــدوره، اشــــــار مـــديـــر اعــــــالم بــلــديــة 
الـــرمـــادي اســامــة ابــراهــيــم الـــى الــبــدء 
بـــأعـــمـــال تــبــلــيــط شـــــارع حـــيـــوي في 

منطقة الخمسة كيلو.
الــــشــــارع يــبــلــغ نحو  وذكـــــر ان طــــول 
انه  الى  500م وبعرض 25م, مشيرا 
مــن اصـــل 3 شــــوارع حــيــويــة شملت 
ـــتـــأهـــيـــل بــــأطــــوال  بــــأعــــمــــال اعـــــــــادة ال
ا 

ً
ممرين، مضيف وبتصميم  مختلفة 

ان املــبــاشــرة بــأعــمــال الــتــبــلــيــط تمت 
بعد االنتهاء من أعمال البنى التحتية 
الــخــدمــات كــاملــاء واملــجــاري  ملختلف 
واالتصاالت، مع تنفيذ أعمال اإلنارة 

واألرصفة والجزرات.

فحص الوافدين

محافظة بابل

تأهيل طرق االحياء السكنية

تسارع وتيرة عودة النازحني



تــجــمــُع قــمــٌة ربــاعــيــٌة، الــشــهــَر املــقــبــل، زعــمــاء تــركــيــا وروســيــا 
وأملــانــيــا وفــرنــســا، لبحث أزمـــة التصعيد فــي مــحــافــظــة إدلــب 
الـــســـوريـــة، بــعــد مــقــتــل وإصـــابـــة الــعــشــرات مـــن أفـــــراد الجيش 
الــتــركــي، وعــــدد غــيــر مــحــدد مــن نــظــيــره الـــســـوري، فــي تــبــادل 
لــلــقــصــف واالشـــتـــبـــاكـــات، أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة األول صـــد الــتــقــدم 
امليداني الكبير للثاني في كل من إدلب وحلب املجاورة، وسط 
الجيشان   خشية تطور املواجهة إلى معركة مباشرة تجنبها 

منذ 9 سنوات.
ويـــأتـــي إعـــــالن الــقــمــة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــخـــالف بـــني أنــقــرة 
اتفاق  التزامات  في  باإلخالل  االتهامات  وتبادلهما  وموسكو، 
سوتشي املبرم عام 2018 لتحديد إدلب منطقة خفض توتر 
 – التركية  االجــتــمــاعــات  مــن  جولتني  فشل  وعــقــب  وتصعيد، 
الروسية، هــذا الشهر، في وضــع حل ألزمــة إدلــب بالعودة إلى 

اتفاق سوتشي شبه املعّطل.

القمة الرباعية
اردوغـــان، في كلمة بوالية  التركي، رجــب طيب  الرئيس  وقــال 
بوتني وماكرون  مع  آذار سأجتمع  الخامس من  ”فــي  إزمــيــر: 

وميركل وسنتحدث بشأن هذا مجددا“.
وكان إردوغــان تباحث هاتفيا عن تطورات إدلب، الجمعة، مع 
بــوتــني، مــن جهة، ونظيره  الــروســي، فالديمير  كــل مــن نظيره 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، واملــســتــشــارة األملــانــيــة، أنغيال 
مــيــركــل، مـــن جــهــة ثــانــيــة. وكــــان مـــاكـــرون دعــــا، الــجــمــعــة من 
بروكسل، إلى عقد القمة الرباعية في اسطنبول، لكن اردوغان 

لم يذكر مكان عقدها.
وذكر اردوغان أن ”قضية إدلب مهمة لنا بقدر أهمية عفرين، 
ومنطقة نبع السالم (تل أبيض – رأس العني)، وأكــدت لبوتني 

بوضوح إصرارنا في هذا املوضوع“.
قــوات  بــني 2016 و2019، 3 مــعــارك ضــد  تــركــيــا،  وخــاضــت 
مناطق  على  وحلفائها سيطرت خاللها  الديمقراطية  سوريا 
متعددة شمال ســوريــا، فــي حــني تــحــاول إنــشــاء منطقة آمنة 

خاضعة لها هناك.

محاولة إنعاش ”سوتشي“
وتحاول الرئاسة التركية إنعاش اتفاق سوتشي بني اردوغان 

وبوتني والعودة لتنفيذ بنوده.
وأنشأت تركيا، بموجب االتفاق، 12 نقطة مراقبة عسكرية في 
إدلب صار بعضها وراء خطوط الجيش السوري بفعل تقدمه 
االتصاالت في  ألتون، مدير مكتب  الدين  األخير. وكتب فخر 
الرئاسة التركية، على حسابه بتويتر: ”لقد توصلنا إلى اتفاق 
مع روسيا في سوتشي، ونحاول احترام ذلك االتفاق“. وعّبر 
عن أمله بأن ”تحافظ جميع األطراف على كلمتها، وتعمل على 
حماية  من  نخجل  لن  ”لكننا  مستدركا  االستقرار“،  تحقيق 

قواتنا ضد أي تهديدات. ال ينبغي ألحد اختبار عزمنا“.
ورّد دميتري بيسكوف، املتحدث باسم الرئاسة الروسية، على 

محاولة إنعاش اتفاق سوتشي.

الــروســي  التلفزيون  نقلها  تصريحات  فــي  بيسكوف،  وقـــال 
اتفاق  بــشــأن  بالتزاماتها  تــِف  لــم  ”أنــقــرة  إن   :(RT) الرسمي 
ســوتــشــي بــشــأن إدلـــــب“. وأضــــاف أن ”اإلرهــابــيــني فــي إدلــب 

السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا“.
وذكر بيسكوف أن العسكريني الروس واألتراك ”على اتصال 
دائم ... وإذا لزم األمر سيناقش الرئيسان (بوتني واردوغان) 
هذا املوضوع“، مؤكدا أن بوتني يدعم فكرة عقد القمة الرباعية 

بشأن إدلب.

البحث عن حل ثنائي
وبحث خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، السبت، مع سيرغي 

شويغو، نظيره الروسي، عن حل في إدلب.
وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، فـــي بــيــان مــقــتــضــب: إن أكـــار 

وشويغو ”تبادال اآلراء لحل املشكلة في إدلــب خالل محادثة 
هاتفية“، في حني أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها عن 
املــحــادثــة، أن الــوزيــريــن ناقشا ”قضايا اســتــقــرار الــوضــع في 
منطقة خفض التصعيد في إدلــب، خالل اتصال هاتفي، كما 

تم تبادل اآلراء بشأن الوضع في سوريا“.

الخسائر والردود التركية
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت أيضا، أنها ردت على مقتل 

أحد عسكرييها في إدلب بضرب 21 هدفا للجيش السوري.
وكان العسكري التركي قتل متأثرا بجراح أصيب بها، السبت، 
جـــراء تــعــرض قــوة كــان ضمنها لقصف دبــابــات ســوريــة، ما 
القتلى إلى 16 وقعوا في إدلب  يرفع عدد العسكريني األتــراك 

بني 3 و22 شباط الحالي.
ـــــوزارة فــي تــويــتــر بــأنــهــا ”تــتــابــع الــتــطــورات التــخــاذ  وغــــردت ال
التدابير الالزمة“. وتواصل الــوزارة إرسال تعزيزات إلى إدلب 
منذ 2 شباط  وآلــيــة عسكرية  مــن 2765 شاحنة  أكــثــر  بلغت 

الحالي، بحسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وقـــال املــرصــد، على مــوقــعــه: إنــه رصــد دخـــول رتــل عسكري 
يضم  الــحــدودي  كفرلوسني  معبر  مــن  التركية  للقوات  جديد 
نحو 65 آلية نحو مناطق إحسم والبارة ومحيط كفرنبل في 
جبل الزاوية جنوب إدلب. وتابع املرصد أن دخول الرتل التركي 
تــزامــن مــع قصف جــوي روســـي، وقصف صــاروخــي، ملحيط 
الرتل التركي، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش 

السوري وصلت إلى محاور كفرسجنة وجبل الزاوية.
ويـــواصـــل الــجــيــش الــــســــوري، بــغــطــاء روســـــي، هــجــومــا بــــدأه، 
أواخـــــر الـــعـــام املـــاضـــي، الســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى األراضــــي 
الرئيس بشار األسد في الشمال  الواقعة خارج إدارة حكومة 
مناطق وطرق  استرداد  بالفعل عن  الهجوم  ليسفر  السوري، 
ستراتيجية، ويقلص مساحة نفوذ الفصائل املسلحة املدعومة 
آخر  إدلــب  في  إرهابية، ال سيما  املصنفة  والجماعات  تركيًا، 

معقل كبير لتلك الفصائل والجماعات.
السريع  الطريق  فتح  السبت،  الــســوريــة،  النقل  وزارة  وأعلنت 
الـــرابـــط بــني دمــشــق وحــلــب املـــعـــروف بــاســم M5 أمــــام حركة 

املركبات، بعد أيام على استعادته.

الواقع املالي
لبنان في  الـــذي زار  الــدولــي  النقد  وفــد صــنــدوق 
إطار الجهود التي يبذلها بناء على طلب بيروت 
الحادة  أفق لألزمة االقتصادية  لإلسهام بإيجاد 
اخــتــتــم امـــس األحـــد زيــارتــه بــيــروت، مــؤكــدًا أنها 
لن تكون االخيرة ال بل ستتكرر مــرات عــدة في 

االسابيع القليلة املقبلة.
الــجــولــة االولــــى اقــتــصــرت عــلــى اســتــطــالع الــواقــع 
املالي والنقدي واالستماع الى املسؤولني املعنيني 
والى ما تريده الدولة ملساعدتها في تقديم خبراته 
ودعـــمـــه فـــي املـــجـــاالت الــتــقــنــيــة وغــيــرهــا بــعــد أن 
وصلت حالة انسداد األفق االقتصادي والنقدي 

اللبناني الى مديات حرجة جدًا. 
الى ذلك حذر  عضو  «اللقاء الديمقراطي»  النائب   
بالل عبد الله ، مما يترتب على حالة انعدام الثقة 
بني املواطن اللبناني والنظام املصرفي الذي كان 
يعتبره لبنان سابقًا واحدا من قالعه االقتصادية. 
وأفاد في تصريح عبر مواقع التواصل االجتماعي 
بان «اللبناني لن يستعيد ثقته بالنظام املصرفي 
بعد انكشاف البنوك وثبات تورطها في صفقات، 
ومــمــارســات تعكس غــيــاب أي حــس وطــنــي لدى 
مــســؤولــيــهــا اال مـــن خــــالل عــمــلــيــة دمــــج منظمة 

وعلمية».

تحدي العمل
أما عضو كتلة ”التحرير والتنمية» النائب الدكتور 
أيوب حميد فأشار خالل احتفال تأبيني في بلدة 
بيت ليف الى أن «حصارا مريبا يلف لبنان وأهله، 

في ظل أزمات اقتصادية متعددة وكبيرة».
وقــال «:كانت هناك فرصة في ان نشرع موازنة 
التحدي االول فــي الوصول  الــعــام  2020، وكــان 
إلــى إنــجــازهــا وإقــرارهــا مــن أجــل االنــتــظــام العام 
ـــــهـــــا. أمــا  لـــالنـــفـــاق عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة وإدارت
التي  املستجدات  مواجهة  فكان  الثاني  التحدي 
طرأت، والتي أطلقت فيها شعارات ال يمكن ألحد 
أن يركب  أراد  مــن  بــني  نميز  وهــنــا  أن يرفضها، 
الخلفية،  الصفوف  فــي  منتظرا  ويجلس  املــوجــة 
ليحور مسار الحركات عن أهدافها النبيلة، وبني 
مــن كـــان يــطــالــب بــحــقــوقــه املــشــروعــة. والــتــحــدي 
أن  تستطيع  وأن  حكومة  هناك  تكون  أن  الثالث، 
فتمثل  وقـــت ســريــع،  فــي  الـــــوزاري  بيانها  تنجز 
بد من  الثقة، وهنا ال  لنيل  النيابي  املجلس  أمــام 

إنصاف حتى من حجب الثقة، لقد كانوا جميعا 
املؤسسات.  استمرارية  يخدم  الــذي  االتجاه  في 
اليوم نحن أمام تحد كبير وهو العمل. فال خير 
في أقوال ال تترجم إلى أعمال جدية ينتفع الناس 
منها ليستعيدوا ثقة ضاعت ملرحلة من الزمن» .

كرة نار ملتهبة
وتــابــع حــمــيــد: «أعــطــيــت هـــذه الــحــكــومــة كـــرة نــار 
مــلــتــهــبــة، وتـــطـــالـــب بــــان تـــقـــوم بــمــعــجــزات على 
ومن  منها  يئنون  الــنــاس  كــان  قضايا  مستوى 
ضميرا  يمتلك  الــذي  املتبصر  ولكن  تداعياتها، 
موضوعيا في مراقبته ومحاسبته ومساءلته ال 
تلقفته  الــذي  األليم  الــواقــع  لهذا  يتنكر  أن  يمكنه 
ليس  ولــكــن  الــوقــت،  فلنعطها  الــولــيــدة،  الحكومة 
بالوقت الطويل لكي نبدأ تلمس الخطى املسؤولة 
الــتــي يــســتــعــاد مــن خــاللــهــا ثــقــة الــبــقــاء فــي هــذا 

الوطن».
الـــوزراء جــاد كل الجد في  ولفت الــى أن «رئيس 
القيام بمسؤولياته، ونحن نالحظ إصراره على 
حل امللفات كافة التي تهم الناس». ورأى أننا «أمام 
العامة  باملديونية  تتعلق  أساسية  استحقاقات 
يجب  وكلها  كثيرة  واستحقاقات  واليوروبوند 
أن نتخذ فيها خيارات مرة، وال نثق بالوصفات 
الدولية التي تكون عادة نسخا مطبوعة تعمم على 
كل الدول التي تمر بظروف دقيقة على مستوى 
واقعها املالي واالجتماعي، ولكن من املفيد دائما 
أن يستمع املرء الى أفكار وتوجهات ويستخلص 
يستطيع  كي  لواقعه،  ومفيد  مالئم  هو  ما  منها 
معالجة مشكالته، وليس من الحكمة االشاعة أن 

الوطن ينهار وأنه ال مناص لنا إال االستسالم».

تحركات احتجاجية
ما  إنــه  اّال  االحتجاجي وإن خفت حدته  الــحــراك 
زال يسجل حضوره هنا أو هناك إليصال صوته 
مسيرات  واألحـــد  السبت  انطلقت  فقد  الــرافــض 
شعبية  تــحــت شــعــار «ســتــدفــعــون الــثــمــن» الــى 

ساحة الشهداء.
وأكد املنتفضون في بيان أننا اليوم نواجه أكبر 
كارثة اقتصادية في تاريخ لبنان وال تزال الطبقة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة تــمــعــن فــي إفــقــار وتــجــويــع 

اللبنانيني وقمع الحريات.
وأضـــافـــوا: «لـــن نــدفــع الــثــمــن» والــطــبــقــة الحاكمة 

وأصـــحـــاب رؤوس األمــــــوال هـــم مـــن ســيــدفــعــون 
املنتفضني: نرفض سياسات  الثمن. وتابع بيان 
زيــادة  إلــى  الــدولــي ألنها ستؤدي  النقد  صندوق 
الـــضـــرائـــب ونـــطـــالـــب بــحــمــايــة صـــغـــار املـــودعـــني 

واستعادة األموال العامة املنهوبة.

الضغط إلقالة عون
ورغــــم اتـــفـــاق مــعــســكــر املــعــارضــة عــلــى مــنــاوءة 
الحكومة املشكلة حديثا اال أن أطرافه اختلفوا في 
اللبناني  الرئيس  على  للضغط  الرامية  الــدعــوات 
لــتــقــديــم اســتــقــالــتــه فـــقـــد أوضــــــح عـــضـــو «كــتــلــة 
«الضغط  أّن  الــحــجــار   محمد  الــنــائــب   املستقبل» 
في  مطروحا  ليس  الجمهورية  رئيس  الستقالة 
في  الشأن  هــذا  في  املوقف  لكن  الحالّية،  املرحلة 
املرحلة املقبلة يتوّقف على مدى تبّدل األوضاع».

ولــفــت فــي حــديــث صــحــافــي إلـــى أّن «هــــذا األمــر 
يــحــتــاج إلـــى ظــــروف مــعــّيــنــة غــيــر مــتــوفــرة اآلن، 
مــنــهــا غــيــاب املـــوقـــف املــســيــحــي الـــداعـــم لــــه، لكن 
اســتــمــرار الــوضــع على مــا هــو عليه فــي املرحلة 

املقبلة لن يكون مقبوًال، وبالتالي عندها سُيبنى 
عــلــى الــشــيء مــقــتــضــاه». وذّكــــر بــمــا قــالــه رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق  ســعــد الــحــريــري  فــي الــذكــرى 
الــخــامــســة عــشــرة الغــتــيــال والــــــده، حــيــث «حــّيــد 
ا 

ً
مرّكز له،  احترامه  عن  وعّبر  الجمهورية  رئيس 

على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب  جبران 
باسيل  ومّتهما إياه برئيس الظّل».

الــيــوم بالنسبة إلــى «  ــة  وأّكـــد الحجار أّن «األولــوّي
تيار املستقبل « هي إخــراج  لبنان  من أزمته، في 
موازاة العمل على إجراء  انتخابات  نيابية مبكرة 
وفـــق قـــانـــون جــديــد لــالنــتــخــابــات، وهـــو سيدفع 
 بــاتــجــاه هـــذا الــخــيــار عــبــر تــقــديــم اقـــتـــراح قــانــون 

جديد».

الدوالر و ستاندرد
ــــــدوالر يـــمـــارس لعبة  ـــنـــاء مـــا زال ال فـــي هــــذه األث
االرتـــــفـــــاع فــــي ضـــــوء املـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة 
واالقــتــصــاديــة فقد وصــل سعر صــرف الـــدوالر 
ــيــوم قــبــل عــطــلــة األســـبـــوع االحــد  مــقــابــل الــلــيــرة ال

ليرة  بــني 2470-2460  لــيــتــراوح  الــصــرافــني  لــدى 
للمبيع و 2490-2500 ليرة للشراء، وذلك بعدما 
للمبيع و2460  لــيــرة  بــني 2430  تراوح   قــد  كــان 
بورز»  اند  «ستاندرد  وكالة  وكانت  للشراء  ليرة 
للتصنيف االئتماني قد أعلنت خفض تصنيف 
الدين مع  لبنان إلى CC/C توقعا إلعــادة هيكلة 
الوكالة قرارها  نظرة مستقبلية سلبية.  وعــزت 
بــخــفــض الــتــصــنــيــف إلـــــى اعـــتـــقـــادهـــا أن إعـــــادة 
الحكومة شبه  فــي ديــن  الــســداد  أو عــدم  الهيكلة 
مــؤكــد بــصــرف الــنــظــر عــن الــتــوقــيــت.. هـــذا ودعــا 
مبكرة  انتخابات  الــى  االن حكيم  السابق  الوزير 
«تــويــتــر»:  على  عبر حسابه  وقـــال  لبنان  إلنــقــاذ 
«حكومة حالة طوارئ مش قادرة تحل أو تضبط 
موضوع صحي بدكن ياها تنقذ بلد؟ خلصونا 
وفيروس  الفشل  وفيروس  الفساد  فيروس  من 
الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي، خلصونا من  الــتــلــوث 
البطيء فما في حل إال بانتخابات نيابية   املــوت 

مبكرة»
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الجهود الحكومية واالجراءات 
وترأس رئيس مجلس الوزراء، املستقيل عادل عبد املهدي، 
 2020 لــعــام   55 الــديــوانــي  األمـــر  للجنة  الخامسة  الجلسة 

بشأن فايروس كورونا.
املستقيل،  الـــوزراء  لرئيس مجلس  اإلعالمي  املكتب  وذكــر 
فـــي بـــيـــان تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، انــــه "جـــــرت مــتــابــعــة الــجــهــود 
في  املــتــخــذة  واالحــتــرازيــة  الوقائية  واالجـــــراءات  الحكومية 

جميع املحافظات واملنافذ الحدودية 
التي تقدم من قبل  الــوزراء الجهود  وشكر رئيس مجلس 
مالكات وزارة الصحة والبيئة والوزارات والهيئات األخرى، 
وأكد ضرورة تكثيف حمالت التوعية واإلعــالم والتثقيف 

الصحي بشأن طرق الوقاية من املرض. 
ووجـــــه بــتــفــويــض الــخــلــيــة قـــــرار تــمــديــد ايـــقـــاف اســتــقــبــال 
الوافدين من جمهورية ايران االسالمية عدا العراقيني، مع 

املتابعة الدقيقة واملستمرة لجميع املستجدات.
الــدكــتــور جعفر صــادق  والبيئة  الصحة  وزيـــر  قــدم  بينما 
ـــوضـــع الـــوبـــائـــي ملــرض  عـــــالوي عـــرضـــا تــفــصــيــلــيــا عـــن ال
فايروس كورونا املستجد واإلجراءات املتخذة السيما بعد 
الجمهورية االسالمية  ظهور اصابات وحدوث وفيات في 
بنظر  األخــذ  مع  العراقي،  املجتمع  حماية  وسبل  االيرانية 
االعتبار التبادل التجاري وحركة الزائرين بني البلدين في 

املناسبات الدينية. 
 واكد عدم تسجيل اية اصابة في جميع مناطق العراق، ومن 

ضمنها اقليم كردستان.
من جانبها، ذكرت هيئة املنافذ الحدودية في بيان تسلمت 
"الـــصـــبـــاح"، نــســخــة مــنــه، انـــه "بــتــوجــيــه ومــتــابــعــة مستمرة 
واعالمهم  الوائلي  عمر  الــحــدوديــة،  املنافذ  رئيس  قبل  من 
بالقرارات الصادرة من اجتماعات خلية األزمــة كافة وفق 
األمر الديواني 55 لعام 2020 للوقاية من انتشار فايروس 
ــــه، اســتــنــفــرت  كــــورونــــا واإلجــــــــــراءات املـــتـــخـــذة لــلــتــصــدي ل
وعلى  كافة،  والفنية  البشرية  إمكاناتها  الحدودية  املنافذ 
مع  املشترك  والتعاون  بالتنسيق  املهنية  من  عالية  درجــة 
التابعة  الطبية  والــجــهــات  بمحافظيها  ممثلة  املــحــافــظــات 
ــــوزارة الــصــحــة لــدعــم املــنــافــذ الــحــدوديــة بــالــكــوادر الطبية  ل
املــتــخــصــصــة واألجـــهـــزة واملـــعـــدات لــلــكــشــف عـــن اإلصــابــة 

بفايروس كورونا" .
وأشارت الى انها "اتخذت عدة إجراءات وقائية وممارسات 
خلوهم  مــن  للتأكد  الــوافــديــن  املسافرين  لفحص  ميدانية 
الهيئة  فــي مقر  لجنة  عــن تشكيلها   

ً
فــضــال اإلصــابــة  مــن 

(خلية ازمــة) ملتابعة اإلجـــراءات املتخذة على مــدار الساعة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة."

ولفتت الى ان "هناك عدة زيارات، كانت من قبل املحافظني 
اإلجـــراءات،  هــذه  الحدودية لالطالع عن كثب على  للمنافذ 
كانت  واســط  فــي محافظة  الــحــدودي  زرباطية  منفذ  ففي 
هناك زيارة من قبل محافظ واسط، عادل الزركاني يرافقه 
مدير عام صحة املحافظة وقائد شرطتها وكانت لهم جولة 
ميدانية في املنفذ لالطالع على تفاصيل عمل املفارز الطبية 
املتواجدة والتي بدورها وزعت الكمامات والبدالت والكفوف 
الحرارية  بالكاميرا  مجهز  خاص  كرفان  وتجهيز  الواقية 
إدارة  لقاءات مستمرة من  الزيارة  الفاحصة وسبقت هذه 
املنفذ للمحافظة واللقاء بمحافظها ودائرة الصحة التابعة 
لها إلعالمهم باالحتياجات الضرورية الواجب توافرها من 

مالكات طبية وأجهزة طبية لفحص الوافدين إلى العراق".
وأضـــافـــت، "كـــذلـــك الـــحـــال فـــي مــحــافــظــة مــيــســان فــقــد زار 
املحافظة  عــام صحة  مــديــر  يــرافــقــه  دواي  علي  محافظها 
الطبي  العمل  على سير  لــالطــالع  الــحــدودي  الشيب  منفذ 
في املنفذ والوقوف على االحتياجات التعزيزية من أجهزة 

ومالكات طبية" .
واكملت، انه "بالوتيرة نفسها في مطارات (النجف االشرف، 
ــكــوادر الطبية فــي صــاالت  وبــغــداد، والــبــصــرة) تــواجــدت ال
املطارات وبدعم من مالكات هيئة املنافذ الحدودية تستنفر 
جــهــودهــا لــفــحــص الـــوافـــديـــن بـــاالجـــهـــزة الــطــبــيــة الــحــديــثــة 
وبكوادر مهنية متخصصة، وكان ملحافظ النجف االشرف 
حضور في املطار واللقاء بــإدارة املنفذ واالطــالع على آلية 

عمل تلك املفارز الطبية".
ولفتت الى ان "املنافذ األخرى حذت حذو املنافذ األخرى في 
اإلجراءات (مندلي واملنذرية) في محافظة ديالى (الشالمجة 
وســـفـــوان) فــي مــحــافــظــة الــبــصــرة (الــقــائــم وطــريــبــيــل) في 
الطبية  باملستلزمات  املنافذ  عــززت  التي  االنــبــار  محافظة 

والكوادر".

االهتمام وأخذ االحتياطات الالزمة 
ودعا رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية ارشد الصالحي، 
جميع الوزارات واملؤسسات الحكومية واملدنية الى ضرورة 
االهتمام بمرض كورونا الخطير، واخذ االحتياطات الالزمة 

للوقاية من الوباء.
"الصباح"، نسخة منه،  الصالحي في بيان تلقت  كما دعا 
بجميع  للمدارس  اعالمية  حملة  اطــالق  الــى  التربية  وزارة 
املــدرســيــة، مــن خــالل تثقيف  مراحلها والــرعــايــة الصحية 

الطلبة.
وحث وزارة الصحة على القيام بواجباتها املناطة بها الخذ 
االحتياطات ملنع انتقال ونشر املرض، فضال عن االبتعاد 

عن التجمعات.
في  الدلفي  النيابية عالء  الخدمات  لجنة  قال عضو  بينما 
تصريح لـ "الصباح": ان "الوزارات املعنية تعمل في املطارات 
واملــنــافــذ بــشــكــل كــبــيــر الخـــذ االحــتــيــاطــات الـــالزمـــة لــعــدم 

انتشار الفايروس ودخوله الى البالد.
واضــاف ان هناك اجــراءات تتخذها الحكومة في املطارات 
واملــنــافــذ وبــتــوجــيــه مــن الـــــوزراء انفسهم وبــاشــرافــهــم من 
غير  االجــــراءات  ان  مبينا  عمليات مشتركة,  غــرفــة  خــالل 

كافية ويجب تكثيفها الن املوضوع خطير جدا.
بفايروس  اصابة  حالة  الــعــراق الي  تسجيل  الدلفي  ونفى 
كـــورونـــا والســيــمــا فـــي الــجــنــوب كــمــا تـــم االشـــاعـــة لـــه في 
االعــــــالم، وفـــي حـــال وجــــود اصـــابـــات فــالــحــكــومــة ووزارة 
الصحة معنيتان باالفصاح عن املوضوع النه امر خطير 

وال يجب التكتيم عليه.
بــدوره، قال عضو لجنة االمن والدفاع سعران االعاجيبي 
فـــي تــصــريــح لــــ"الـــصـــبـــاح": ان الــحــكــومــة الــعــراقــيــة اتــخــذت 
اجراءات احترازية وشكلت فريق عمل من وزارات الداخلية 
والــخــارجــيــة والــصــحــة وهــيــئــة املــنــافــذ الــحــدوديــة ملجابهة 

فايروس كورونا.
واضاف ان هذا الفايروس اذ ما وصل الى العراق فستكون 
وأخــذ  التدابير  جميع  اتــخــاذ  الحكومة  وعلى  كــارثــة  هناك 
الحيطة والحذر ومنع السفر، داعيا االعالم ان يكون له دور 

اكبر في توعية املواطن في تجنب االماكن املزدحمة واتخاذ 
التدابير الخاصة بالنظافة الالزمة .

الــــى ذلـــــك، افـــــاد الـــنـــائـــب جـــــواد املــــوســــوي فـــي بـــيـــان تلقت 
"الصباح"، نسخة منه بانه "لخطورة الوضع الحالي صحيا 
الربيعية السبوع  العطلة  تمديد  التربية  وزارة  على  نقترح 
واحد لحني دراسة وتدقيق اوضاع العراق والدول املجاورة 

في ما يخص فايروس كورونا". 
وشـــدد املــوســوي عــلــى "ضــــرورة اتــخــاذ جميع االجــــراءات 

الصحية الالزمة ملنع دخوله الى العراق وانتشاره". 

العراق يستجيب بشكل مثالي 
بـــدوره، افــاد ممثل املنظمة في الــعــراق أدهــم إسماعيل في 
مثالي  بشكل  استجاب  الــعــراق  بــان  تصريحات صحفية 
الطلبة  اجــالء  في  فايروس كورونا ونجح  مع  التعامل  في 
العراقيني من مدينة ووهان الصينية بشكل سريع للغاية 
وتمكن من عزلهم ملدة 14 يوما ومن ثم اخالء سبيلهم بعد 

التاكد من عدم اصابتهم.
وأضاف ان العراق يمتلك جميع املعدات الضرورية لفحص 
املصابني بالكورونا القادمني الى املطارات واملنافذ الحدودية 
املعدات، فضال عن نشر اكثر  له بتلك  املنظمة  بعد تزويد 
من 100 الف بوستر دعائي من اجل توعية املواطن، مبينا 
ان االجــــواء الــحــارة لــلــعــراق فــي الــصــيــف املــقــبــل ستقضي 
على فرصة انتشاره اال ان العراق مطالب بابقاء االجراءات 

الوقائية ملنع انتشار الفيروس.
واوضح ان اغالق الحدود مع ايران سيستمر لحني انعقاد 
االيرانية  الصحة  ووزارتـــي  املنظمة  بــني  الثالثي  االجتماع 
والعراقية لتحديد االجراءات الجديدة مع تفشي املرض في 

الجانب االيراني.
وتابع ان االجتماع يناقش االليات الجديدة السيما أن ايران 
والعراق يستعدان القامة زيارات مليونية خالل الشهرين 
املقبلني ما يزيد من خطورة انتشار االمراض بشكل سريع 
فــي حــال عــدم اتــخــاذ االجــــراءات الــالزمــة، مبينا ان الحرب 
على داعش والحصار دمرا البنى التحتية الصحية للعراق 
الــعــراق العــادتــه االول فــي مجال الصحة في  ونتعاون مــع 

الشرق االوسط بسبب خبرة االطباء العراقيني املمتازة.

نشر الوعي الصحي 
املسؤولية  ان  فــيــرى  الــســودانــي  عــبــاس  املعلمني  امــا نقيب 
الكبيرة تقع على وزارتي التربية والصحة في التعاون من 
اجل نشر الوعي الصحي بشأن الوقاية من هذا الفايروس 
ــطــلــبــة فــــي الـــصـــفـــوف االبـــتـــدائـــيـــة واملــتــوســطــة  وتـــوعـــيـــة ال

واالعدادية.
واضـــاف لـــ"الــصــبــاح"، ان "مــــدارس الــعــراق مــزدحــمــة وغير 
مــهــيــأة  بشكل صــحــي والســيــمــا مــــدارس الــكــرفــانــات في 
تسعى  "النقابة  ان  الــى  مشيرا   ," والريفية  النائية  املناطق 

لنشر الوعي الصحي بني املعلمني.
نـــدوة للمعلمني  "الــنــقــابــة ستنظم  الــى ان  الــســودانــي  ولــفــت 
من خالل وزارة التربية لحث الطلبة على االلتزام بالقواعد 
الصحية. وفي شأن اخر، اوضح رئيس الجمعيات الفالحية 
التي يتخوف منها  االساسية  الخطورة  ان  العبادي  حيدر 
اتحاد الجمعيات الفالحية هي االستيرادات العشوائية التي 
تتم من املنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة الحكومة 

املركزية" . واضاف ان "واقع الحال يشير الى وجود منافذ 
حدودية رسمية واخرى غير رسمية بدون متابعة وتدخل 
منها املواد املستوردة من املحاصيل الزراعية بعشوائية ما 

يدعو الحكومة الى متابعة ذلك".
ولفت الى ان "اغلب املناطق الفالحية بعيدة عن املرض على 
الوافدين والتجمعات ولكننا كجزء  انه ينتشر بني  اعتبار 
من العراق علينا االلتزام باالرشادات الصحية التي نشرتها 

وزارة الصحة".
اكد  النايف، قد  الزراعة حميد  املتحدث باسم وزارة  وكــان 
امس أن الفايروس ال ينتقل عبر املنتجات الزراعية"، مشيرًا 
إلى "استمرار الوزارة باستيراد البضائع الزراعية من الدول 

مع التأكيد على إجراء الفحوصات املختبرية االعتيادية".

سالمة الزائرين واملنتسبني 
كشفت  اذ  الحكومة،  على  تقتصر  لم  الفايروس  مكافحة 

العتبة العباسية، عن اجراءاتها للوقاية من "كورونا".
العتبة، أسامة  الطبّية فــي  الــشــؤون  وقــال مــســؤول  شعبة 
"الــصــبــاح": "بالنظر  الــحــســن كــاظــم، فــي بــيــان تلقته  عــبــد 
لظهور إصاباٍت في عدٍد من دول العالم بمرض (كورونا) 
واملنتسبني  الزائرين  ولسالمة  املجاورة،  الــدول  وباألخّص 
خذنا عــددًا من اإلجـــراءات 

ّ
ات أولــويــات عملنا،  عّد من 

ُ
ت التي 

إذا ما ظهر  الحّد منه  التي ستسهم في  الوقائّية  الصحّية 
في العراق - ال سمح الله تعالى -، انطالقًا من مبدأ (الوقاية 

خير من العالج).
باع 

ّ
وبّني عبد الحسن: "أّن من هذه اإلجــراءات االهتمام بات

أســالــيــب الــصــّحــة والــســالمــة الــعــاّمــة، وبـــاألخـــّص  لألقسام 
التي تكون على تماسٍّ  مباشر مع الزائر، كقسم املضيف 
والخدمّية والعالقات العاّمة وحفظ النظام، مع التشديد على 
تقديم تقريٍر يومّي بهذه اإلجــراءات". وأضاف أن "األمر لم 
يقتصر على هذا الجانب فحسب بل هناك إجراءات أخرى 
 
ً
بات الوضع واحتياجاته، فضال

ّ
ذ تباعًا وحسب متطل

ّ
نف

ُ
ست

التهيئة إلقامة ورٍش  ومحاضرات توعوّية وإرشادّية  عن 
وتثقيفّية للتعريف باملرض".

وكانت املرجعّية الدينّية قد دعت في خطبة صالة الجمعة 
الجهاِت الصّحية في العراق، الى استنفار طاقاتها ملواجهة 
خطر فايروس كورونا القاتل وأكدت أن االستعدادات البد 

من أن تكون بمستوى هذا الخطر.
الى النجف، حيث وجه املحافظ لؤي الياسري قسم التفتيش 
في دائرة الصحة بمحاسبة الصيدليات التي رفعت اسعار 

الكمامات ومواد التطهير.
ودعا في بيان تلقته "الصباح"، نقابة الصيادلة في املحافظة 
"بمتابعة املذاخر ومحال الصيادلة ومحاسبة املقصر وفق 

القانون خدمة للمصلحة العامة وابناء املحافظة املقدسة".
ووجــــــه املـــحـــافـــظ قــــيــــادة شـــرطـــة املـــحـــافـــظـــة وخــصــوصــا 
الــســيــطــرات الــخــارجــيــة "بــمــنــع خــــروج املـــــواد اعــــاله خـــارج 
املــحــافــظــة فــي الــوقــت الــحــاضــر وذلـــك لـــردع بــعــض التجار 
املنتفعني من خارج النجف  الذين يزيدون الطلب على املواد 

أعاله".
بالفايروس  اصــابــة  اي  فيها  يــوجــد  "ال  املحافظة  ان  واكـــد 
للمنفعة  ازمــة  يخلق  من  وهناك  املتزايد  للطلب  وال حاجة 
الــغــيــارى ســيــتــصــدون لــهــؤالء  الــنــجــف  الشخصية وابـــنـــاء 

املنتفعني".

{ }
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مــــحــــددات  هــــنــــاك  ــــوقــــت  ال  وفـــــي ذات 
ة  املاليَّ ة  الشفافيَّ تطبيق  على  وقــيــوٌد 
البيانات  الى  الوصول  ة  منها محدوديَّ
وضعف  ة  الختاميَّ الحسابات  وتأخر 

أطر املحاسبة واملساءلة".
الفـــتـــًا الــــى أنَّ "الـــتـــوســـع فـــي اإلنـــفـــاق 
ة وهيمنة  العام ألسباٍب غير اقتصاديَّ
وتراجع  جهة  من  ة  العسكريَّ النفقات 
العام 2014  ة في  العامليَّ النفط  أسعار 
ثانية  جهة  من  تبعته  التي  والسنوات 
والـــــــذي يـــعـــرف بـــالـــصـــدمـــة املــــزدوجــــة 
ــة  لــالقــتــصــاد الــعــراقــي، قــد أرهـــق املــالــيَّ
الــــعــــامــــة فـــــي الــــــعــــــراق وأضـــــعـــــف مــن 
ــة الــتــي تــعــانــي مــن تعثر في  الــشــفــافــيَّ

التطبيق باألصل".

ة رؤية اقتصاديَّ
ـــابـــع: "بـــمـــا أنَّ املــــوازنــــة الـــعـــامـــة تــعــدُّ  ت
ة األبعاد بني االقتصادي  حصيلة ثالثيَّ
والقانوني واملحاسبي، بالنتيجة يجب 
ــة واضــحــة  اقــتــصــاديَّ أْن تعكس رؤيـــة 
ــة سليمة  ونــاجــحــة، وبــصــيــغــة قــانــونــيَّ
ة وممكنة التطبيق ضمن  وغير ضبابيَّ
النظام املحاسبي املعتمد في البلد في 
إطار شفاف وواضح يسمح بالرقابة 

واملساءلة". 
ة  واضــاف عمرو: "لذلك نوصي بأهميَّ
ة  الرقابة املاليَّ التأكيد على دور ديوان 
املهارات  وتطور  ة  الشفافيَّ تعزيز  في 
ة وتوسيع املشاركة في بناء  املحاسبيَّ
املوازنة العامة من خالل االقتصاديني 
ة  ذوي االختصاص واملشاركة الشعبيَّ
فــي تــحــديــد تــوجــهــات املـــوازنـــة العامة 
 الـــــــى مـــــا يـــــعـــــرف بـــمـــفـــهـــوم 

ً
وصــــــــــوال

ــة ونــشــر الــبــيــانــات  املـــوازنـــة املــجــتــمــعــيَّ
الــخــاصــة بــاملــوازنــة عــلــى مــوقــع وزارة 
ــة والــجــهــات املــخــتــصــة والــتــأكــيــد  ــيَّ املــال
عــلــى مــبــادئ املـــوازنـــة الــحــديــثــة، منها 
املالي،  واالنضباط  املــوازنــة  ة  مصداقيَّ
موازنة  برامج  تطبيق  ة  إمكانيَّ وبحث 

األداء والبرامج في بعض الوزارات".

إعداد املوازنة
وفي سياق ذي صلة، أوضح الدكتور 
وزارة  مــــــن  أحـــــمـــــد  شـــــهـــــاب  مـــحـــمـــد 
ــــه "يــتــخــذ أســـلـــوب إعـــداد  الــتــخــطــيــط أنَّ
وتنفيذ املوازنة العامة في العراق النهج 
التزايدي، فاملوازنة الجديدة عبارة عن 
معدلة  سابقة  لسنة  السابقة  املــوازنــة 
نتاج حركة  تكوينها  وفــي  بــالــزيــادات 

الــى األعــلــى، ألنَّ الوصول  من األسفل 
مــن إطــار اقتصادي كلي الــى املــوازنــة 
بــعــيــدة عــن ثــقــافــة الــعــمــل املــتــنــفــذة في 
ـــيـــس مــــن الـــســـهـــل خــفــض  الـــــعـــــراق، ول
النفقات أو إخضاع التخصيصات الى 
تحليل واضح للكلفة واملنافع املرتقبة 

منها".
ة  تــابــع شــهــاب "تــشــيــر الــوقــائــع العمليَّ
الى أنَّ هناك هدرًا في مجال املشاريع 
ة من حيث القدرات الواطئة  االستثماريَّ
واإلمــــكــــانــــات الـــقـــاصـــرة عـــن االطــــالع 
ة  بهذا الدور من قبل املؤسسات املعنيَّ
بــهــذا املــرفــق، الـــى جــانــب إدراج املــزيــد 
مـــن املـــشـــاريـــع فـــي املــــوازنــــة وإثــقــالــهــا 
بــالــتــزامــات فـــوق قــــدرات الــتــنــفــيــذ ملــدة 
ة تتجاوز الخمس سنوات، وعند  زمنيَّ
للتخصيصات  الــتــنــفــيــذ  نــســب  أخــــذ 
والتي ال تتجاوز 70 باملئة في أحسن 
مــدة تنفيذ  األحـــوال مما ترتفع معها 
ــة  املـــشـــروع وتــرحــيــلــه الـــى آمـــــاٍد زمــنــيَّ
أطـــــــول، ومـــــن ثــــم أصـــبـــح االســتــثــمــار 
مستويات  الــى  للموارد  تجميدًا  العام 
وكلما  الطموح،  وفــق  ة  التنميَّ تفعل  ال 
ة  كان الفرق كبيرًا في التكاليف الفعليَّ
ــة واإلنــجــاز بطيئًا نسبة  املــعــيــاريَّ عــن 

الــى تــراكــم اإلنــفــاق كلما أفقد املــوازنــة 
أوضــاع  مــع  للتكيف  املطلوبة  املــنــاورة 

متغيرة".

العمل الحكومي
ــــه "عــنــدمــا تفتقر  ـــى أنَّ ونــبــه شــهــاب ال
املوازنة العامة لهذا االهتمام فإنَّ أزمة 
املــوارد  مــن  املــزيــد  كبيرة تؤجل بدفع 
الـــى مــاكــنــة الــعــمــل الــحــكــومــي وتضيع 
فرصة سانحة لتحرير موارد توظف 
لــتــحــقــيــق إنــــجــــازات مــلــمــوســة يمكن 
الواقع  بــني  الفجوة  ردم  فــي  تسهَم  أْن 
واالحتياجات والناجم عن التراكم في 
إعــداد املشاريع مع تأخر اإلنجاز، بل 
يبقى فــي قــيــود الــســلــف لــحــني تسلم 
املـــشـــاريـــع، مـــا يــعــنــي ضــعــف الــعــالقــة 
اإلنــفــاق واالستثمار واإلضــافــات  بــني 
التدقيق  ة  عمليَّ من  ويعقد  املفترضة، 
والتحقق  املشاريع  تسعير  كفاءة  في 
التكاليف  مــن مــدى الصلة بــني زيـــادة 
التي  ة  العينيَّ املوجودات  ة وحجم  الكليَّ
يضيفها إنجاز تلك املشاريع ليتراكم 
الفرص  وتــلــك  االنــهــيــار،  الفشل حتى 
والــفــســاد  اإلداري  الــتــخــلــف  ضــيــعــهــا 

املالي".

ــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــاز  مـــحـــاضـــرة عــلــمــيَّ
ة.  المركزي  للتقييس والسيطرة النوعيَّ

 اهتمام كبير
عــضــو مــنــتــدى بـــغـــداد االقـــتـــصـــادي هـــادي 
هـــنـــداس لــفــت الــــى أنَّ "تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون مع 
ميدان  فــي  ة  ثنائيَّ اتفاقات  عبر  العالم  دول 
أمــٌر في  ة  الفكريَّ ة  والملكيَّ االخــتــراع  بـــراءات 
غــايــة االهــمــيــة، ال ســيــمــا أنَّ الــمــتــتــبــع لــواقــع 
في  والمبتكرين  المخترعين  ة  جمعيَّ عمل 
الـــعـــراق يــلــمــس وجــــود نــشــاط مــلــفــت للنظر 
 ويـــحـــتـــاج الـــــى اهـــتـــمـــام كــبــيــر مــــن الــجــهــات

ة".   المعنيَّ
وأشــــار الـــى أنَّ "الـــعـــراق بــأمــسِّ الــحــاجــة الــى 
تفعيل هذا المفصل المهم ودوره في تقديم 
خــدمــات جليلة الـــى االقــتــصــاد الــوطــنــي، إذ 
من  الــعــراقــي  المبتكر  دور  يفعل  أْن  يمكن 

تساعده  مناسبة  عــمــل  بيئة  تــوفــيــر  خـــالل 
ة  على توفير أجواء ترفع من الطاقات اإلبداعيَّ
لهكذا موارد بشرية تعدُّ ثروة للبالد وتحقق 

المنفعة الكبرى للعراق والعالم".

ضمان حقوق
المتعلقة  وقد تضمنت المحاضرة الجوانب 
الــبــراءات  بشأن  للتعاون  ة  الدوليَّ بالمعاهدة 
الـــخـــاصـــة  واألســــــــس  والـــمـــفـــاهـــيـــم   (PCT)
ــة  الخاصة  الــفــكــريَّ ــة  الــمــلــكــيَّ حــمــايــة  بتنظيم 
 ،

ً
ببراءات االختراع وحماية المخترعين  دوليا

من خالل ما تمنحه  معاهدة التعاون الدولية 
الحماية  طلب  إمكانية  عبر  الــبــراءات  بشأن 
بموجب البراءة ألي اختراع بإيداع طلٍب دولي 
ــبــراءات  لــلــبــراءة وضــمــان حــقــوق أصــحــاب ال
أية دولة  إذ يجوز لمواطني   ،

ً
 ومعنويا

ً
ماديا

مــتــعــاقــدة فـــي الــمــعــاهــدة ولــلــمــقــيــمــيــن فيها 

الــبــراءات  أْن يــودعــوا ذلــك الطلب لــدى مكتب 
الوطني لتلك الدولة المتعاقدة أو لدى المكتب 
الدولي لمنظمة (WIPO) في جنيف بحسب 
اختيار مودع الطلب من أجل تأمين الحماية 
والــحــقــوق لــصــاحــب الـــبـــراءة وفـــق إجــــراءات 
المجال،  بهذا  الخاصة  التسجيل  وسياقات 
وكــــذلــــك الـــتـــطـــرق الـــــى نـــصـــوص ومـــعـــاهـــدة 
ــعــام 1970 والــتــعــديــالت  الــدولــيــة ل الــتــعــاون 
الــدول  تشمل جميع  وهــي  بشأنها  ــــواردة  ال
الملكّية  لحماية  بــاريــس  التفاقية    المنظمة 

ة لسنة 1883". الصناعيَّ

اتفاقات مثمرة
الى ذلك تدارس مدير عام دائرة االستثمارات 
الــمــهــنــدس  الــصــنــاعــة والـــمـــعـــادن  فـــي وزارة 
التجاري  والملحق  أحمـد  علـي  الدين  سيف 
فـــي الــســفــارة الــتــشــيــكــيــة لـــدى الـــعـــراق آفـــاق 

الـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي وفـــــرص االســتــثــمــار، 
وجـــرى خـــالل الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــالقــات 
الــتــاريــخــيــة الــفــنــيــة والــصــنــاعــيــة الــتــي تربط 
البلدين الصديقين ومناقشة سبل تطويرها 
مـــن خـــالل عــقــد اتــفــاقــات مــثــمــرة ونــاجــحــة 
التكنولوجية  الــخــبــرات  نــقــل  بموجبها  يــتــم 
العراقية  الصناعة  واقع  لتطوير  والصناعية 
بمشاركة الشركات التخصصية التشيكية 
 أنَّ الــوفــد 

ً
وفـــي الــمــجــاالت كــافــة، خــصــوصــا

والعمل مع  بالتعاون  الرغبة  أبدى  التشيكي 
شركات الوزارة، إذ تم تزويد الوفد التشيكي 
ـــخـــاص بـــالـــفـــرص االســتــثــمــاريــة  بــالــمــلــف ال
وتم  دراســتــهــا  لــغــرض  والمعلنة  المطروحة 
للمعنيين  الــزيــارات  االتــفــاق على اســتــمــرار 
والمختصين في كال البلدين من أجل بلورة 
صــيــغــة لــلــتــعــاون الــمــشــتــرك بــهــدف تطوير 

الواقع الصناعي في البالد.

مولت شركة مصافي الوسط مشروع تأهيل شارع مكة المكرمة في 
للشركات  ة  االجتماعيَّ المنافع  من  كجزٍء  األشــرف  النجف  محافظه 

ة. تجاه المجتمعات المحليَّ
مدير عام الشركة المهندس زيد كاظم شريف قال إنَّ "المشروع يعدُّ 
المدينة، إذ بلغت تكلفة  التي تقدم الى  من المشاريع الخدمية المهمة 
عدة  من   

ً
واحـــدا ويمثل  دنيار  مليون  و٧٠٠  ملياٍر  من  أكثر  المشروع 

مشاريع تمولها الشركة بغية الوفاء للمجتمع المحلي ضمن مناطق 
العمل".

ولفت الى أنَّ "الجهة المنفذة هي شركة حمورابي العامة التابعة لوزارة 
أشهر"،   ٦ بلغت  نوعي  إنــجــاز  وبفترة  والبلديات  واإلســكــان  اإلعــمــار 
ة عالية لحركة النقل في  الفتا الى أنَّ "المشروع يأتي لتحقيق انسيابيَّ
المدينة المقدسة التي يقصدها الماليين من الزوار من داخل وخارج 

ة في العالم". البالد، إذ تعد واحدة من أهم وجهات السياحة الدينيَّ
يأتي  الشركات  عمل  مناطق  في  الخدمية  المشاريع  "تنفيذ  أنَّ  وأكــد 
 الــشــركــات على 

ً
للتفاعل مــع الجمهور، وجــزء مــن الــوفــاء إلــيــه"، حــاثــا

"تبني هذه التوجهات التي ترفع من مستوى الخدمات التي تقدم الى 
المجمتع".

لتمويل  أداة  األجــل، بوصفه  الزراعي متوسط  اإلئتمان  غالبًا ما يكون 
ة  التشغيليَّ املــصــروفــات  تمويل  يتم  بينما  املــشــاريــع،  إقــامــة  متطلبات 
للمشاريع الزراعية عن طريق اإلئتمان قصير األجــل. بيد أنَّ اإلئتمان 
الــذي يقترن بالتمويل العقاري في عموم العالم، كان وال  طويل األجــل 
يزال جزءًا من اإلئتمان الزراعي، الرتباط غرض هذا األخير بهدف إقامة 
ال  إذ  للدولة،  الغذائي  األمــن  تحقيق  باتجاه  الكبيرة  ة  الزراعيَّ املشاريع 
سيادة للدولة من دون أمن غذائي نسبي على أقل تقدير في ظل هيمنة 
ة وإنتاج  الشركات التي تحكم العالم على تجارة املحاصيل الستراتيجيَّ
الغذائي  األمــن  فــإنَّ هدف تحقيق  العالم، وبالتالي  واملبيدات في  البذور 
االنعتاق من سطوة هذه  التي تحاول  ة،  الوطنيَّ الحكومات  أولويات  من 
ة  ة تؤسس لزوال حدود الدولة التقليديَّ الشركات في ظل عوملة اقتصاديَّ

ة السوق. وتجبرها على نظام ليبراليَّ
وبناًء عليه فإنَّ رفع نسب اإلئتمان الزراعي إلقامة املزيد من املشاريع 
ة في هذا  الزراعية، وتشجيع املزارعني على استغالل األراضي الزراعيَّ
التنمية  هــدف  تحقيق  باتجاه  ومــبــاشــرًا  رئيسًا  عنصرًا  يــعــدُّ  اإلطـــار، 
املستدامة واألمن الغذائي، األمر الذي يقتضي الخروج من مأزق االنكماش 
الناتج عن حالة عدم الثقة بني املصارف 
املــانــحــة لــلــقــروض واملــســتــهــدفــني بــهــا، 
والناجمة عن حالة التلكؤ في استرداد 
الديون خالل السنوات املاضية، ويمكن 
ـــويـــة  ــــك مـــن خــــالل مــنــح األول تــعــزيــز ذل
للمقترضني الذين حققوا نجاحات في 
مشاريعهم السابقة وأوفوا بالتزاماتهم، 
وتشجيع الكفاءات الزراعية الباحثة عن 
والسعي  املشاريع،  إقامة  على  التمويل 
بـــاتـــجـــاه اســـتـــحـــداث مــؤســســة خــاصــة 
بـــشـــراء الــــديــــون املـــوقـــوفـــة "عـــلـــى غـــرار 
شركة ضمان الودائع"، تتولى استرداد 
الديون في إطاٍر قانوني يحّمل أصحاب 
ـــى أهــدافــهــا  ــتــي لـــم تــذهــب ال الـــقـــروض ال
ة ضياع فرص توظيف األموال  مسؤوليَّ
العامة وما ترتب عليها، وهنا سنحقق 
جملة من األهداف، في مقدمتها، تحرير 
ة  املوظفني العاملني في املؤسسات املاليَّ
الــخــوف الناتجة  ــة مــن عــقــدة  الــحــكــومــيَّ
عــن عــدم الــتــزام املقترضني بــســداد ما 
ة واملوافقات التي غالبًا  بذمتهم، والخشية من التالعب باألوراق الرسميَّ
ما تــدور في حلقات مترهلة لبيان مــدى صحة صــدورهــا، األمــر الذي 
يزيد من تعقيد اإلجــراءات ومن عزوف املستحقني للدعم عن الخوض 
ة  ة، ومن ثم ضمان انسيابيَّ التعقيدات اإلجرائيَّ في سلسلة طويلة من 
منح القروض من دون تردد، ووضع صاحب القرض أمام األمر الواقع، 
ة بشأن  القانونيَّ للتبعات  النجاح فإنه سيتعرض  لم يحرص على  فإْن 

مطالبات الجهة املانحة بالسداد، واملؤسسة التي ستقوم بشراء الدين.
الــوعــي بــشــأن أهمية اإلئتمان  الــقــول إنَّ نشر  وفــي هــذا اإلطـــار يمكن 
ة  أولويَّ يأخذ  أْن  ينبغي  بالقروض  واملستهدفني  املوظفني  بني  الزراعي 
بوصفه أداة من أدوات تحقيق أهداف األمن الغذائي في البالد. واألهم 
ة  من ذلك هو الكف عن اجترار ما يقال بشأن ترك القطاعات الحقيقيَّ
آللية السوق من دون تدخل الدولة، إذ إنَّ دعم القطاع الزراعي تحديدًا 
ة، ففي الواليات املتحدة، ثمة  يأخذ أولوية حتى في أعتى الدول الليبراليَّ
تــدفــق اإلئتمان  لــغــرض ضــمــان  نــشــئــت 

ُ
أ الحكومة  شــركــات ممولة مــن 

ة  ملكيَّ ة رغم كونها  املاليَّ الوكاالت  تلزم بعض  بينما  الــزراعــي.  للقطاع 
ــيــة تــســاعــد فـــي عــمــلــيــات االقـــتـــراض  خـــاصـــة بـــــأْن تـــقـــدم خـــدمـــات مــال
الزراعي، وفي فرنسا تلزم البنوك بتمويل مجموعة كاملة من األنشطة 
االقتصادية الريفية في املزارع وخارجها، وهكذا بالنسبة لدول االتحاد 

األوروبي واستراليا وكندا.
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فــــــــي  أســــــــهمت جهــــــــود قضائيــــــــة وأمنيــــــــة 
اســــــــترجاع قطعــــــــة أثريــــــــة مهمــــــــة {الكتــــــــاب 
املقــــــــدس} من قبضة عصابــــــــة متخصصة 

ببيــــــــع اآلثــــــــار وتســــــــليمه إلــــــــى دائرة 
املتاحف العامة التــــــــي أكدت بدورها 

أهمية هذا الكتاب وماهيته.
وذكــــــــرت محكمة تحقيق الكرخ أن 
كمينا جرى إعداده للقبض على 
املتهــــــــم الرئيس بعد اســــــــتدراجه 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 

لإليقاع به.
فــــــــي  األول  القاضــــــــي  وقــــــــال 
محكمة تحقيق الكرخ محمد 
سلمان إن ”مجموعة مكونة 
مــــــــن ثالثة أشــــــــخاص ومن 
محافظات  مختلفة وضعت 
واملراقبة“،  املتابعــــــــة  تحت 
”هــــــــذه  أن  إلــــــــى  الفتــــــــا 
ببيع  مختصة  املجموعة 
وتهريــــــــب اآلثار والقطع 
األثرية، إذ جرت محاولة 

استدراجهم من  محافظة 
البصرة والســــــــماوة إلى بغــــــــداد بعد ورود 

معلومات تهريب قطعة أثرية من  تركيا الى 
محافظة السماوة والقيام بترويجها لغرض 

بيعها في بغداد“. 
وأضاف القاضي ســــــــلمان أن ”كمينا جرى 
إعــــــــداده من شــــــــخص مكلف منــــــــا باالتفاق 
مع احــــــــد افــــــــراد هــــــــذه املجموعــــــــة وهو من 
سكنة بغداد  واملســــــــؤول عن بيعها لغرض 
استدراجهم“، مشيرا إلى أن ”االتفاق حصل 
 على شراء القطعة باملبلغ املطلوب وهو 300 
ألــــــــف دوالر كما جرى تحديــــــــد موعد معهم 
 فــــــــي جانب الكرخ من بغــــــــداد وخالل عرض 
هذه القطعة ألقي القبــــــــض عليهم وتصديق 

أقوالهم باالعتراف املفصل“. 
أحد افــــــــراد هذه املجموعة (معتز)، يســــــــكن 
الســــــــماوة ويبلغ من العمر 33 عامًا ويعمل 

منتسبا في احد األجهزة األمنية.

يتحدث معتــــــــز في معــــــــرض اعترافاته عن 
أنه هو من قام  بشــــــــراء هــــــــذه القطعة األثرية 
وتهريبها من تركيا الى محافظة الســــــــماوة 
بمبلــــــــغ 150 ألف  دوالر وعمــــــــل على بيعها 
مــــــــن خالل إحــــــــدى الصفحات علــــــــى مواقع 
التواصــــــــل االجتماعــــــــي التــــــــي تختص بهذا 
املجال، وكانت القطعة عبارة عن كتاب ثمني 

وأثري يعود إلى الديانة اليهودية.
وأضاف املتهم معتز إن ”الهدف من شــــــــراء 
الكتاب هو تهريبه الى إسرائيل بأية وسيلة 
لكونه  يعــــــــود الى الديانــــــــة اليهودية ويعرف 
عندهم بالكتاب املقــــــــدس وتلقيت مجموعة 
من  الرسائل لشــــــــراء الكتاب وبمبالغ كبيرة 
جدا ولكن املشــــــــكلة التــــــــي وقفت عائقا أمام 

بيعه  هي عملية إخراجه من العراق وإيصاله 
إلى إســــــــرائيل وهو مــــــــا جعلني ارغب ببيعه 

 داخل األراضي العراقية“.
من جانبه، قال محمد وهو شخص آخر في 
هذه املجموعة حيث كان يتولى مهمة بيعها 
داخــــــــل  األراضي العراقية إنه ”تم االتفاق مع 
احد األشــــــــخاص من خالل مواقع التواصل 
 االجتماعي (فيســــــــبوك)  على املبلغ املطلوب 
للبيع وهو 300 ألــــــــف دوالر وعرضها  عليه 
بشــــــــكل تفصيلي بعد أن تم تصويرها من 
جميــــــــع الجوانب وإرســــــــالها إلى الشــــــــخص 
 املشــــــــتري وتم االتفاق علــــــــى موعد ومكان 

التسليم“.
واكمل محمد ”توجهنا من محافظة البصرة 

إلى الســــــــماوة ومن ثم إلى بغداد مســــــــتقلني 
 سيارة نوع (هيونداي) وفق االتفاق وبعدها 
تلقيــــــــت اتصــــــــاال جــــــــرى من خاللــــــــه تأجيل 
املوعد  الــــــــى اليوم الذي يليه وكان في منطقة 
حي الجامعة وبالفعل جاء الشخص حامال 
املبلغ  املطلوب وطلب مشــــــــاهدة الكتاب حيث 
كان مخبأ تحت الكرســــــــي الخلفي  للسيارة 

وعند اخراجه تم القاء القبض علينا“. 
وأضاف السيد قاضي اول محكمة تحقيق 
الكــــــــرخ ان ”الكتــــــــاب تم إرســــــــاله الــــــــى دائرة 
 املتاحف العامة التابعة لوزارة الثقافة للتأكد 
منــــــــه، وبالفعل جاء الرد ان هــــــــذا الكاتب هو 
 مــــــــن التراث ويحمل في داخله كتابات باللغة 

العبرية ويسمى الكتاب املقدس“. 

بط االجتماعي وهو  ُيَعّد القانون وســــــــيلة من وســــــــائل الضَّ
جتمع ِلتنظيم سلوك 

ُ
ة ُيعتَمد عليها في امل وســــــــيلة أساســــــــيَّ

أفــــــــراده، كمــــــــا أنَّ ِللقانون دورا أساســــــــيا فــــــــي الِحفاظ على 
جتمع وتماســــــــكهم واســــــــتقرارهم؛ وذلك من 

ُ
التحام أفراد امل

ية واألمن بالتزام األفراد  خــــــــالل تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّ
ــــــــلطات الُعليا فهو  بالقواعــــــــد واألوامر التــــــــي تصدر من السُّ
م 

ِّ
تي تنظ

َّ
بشــــــــكل عام عبــــــــارة عن مجموعــــــــة من القواعــــــــد ال

جتمــــــــع ببعضهم البعض، وفــــــــي بلد ُمعني 
ُ
عالقــــــــات أفراد امل

قها بلد ُمعني في وقت  تي ُيطبِّ
َّ
ائدة ال فالقانون هو القواعد السَّ

تي 
َّ
، والقانون في موضوع ُمعنيَّ هو مجموعة القواعد ال ُمعنيَّ

جتمع 
ُ
شــــــــريعية لتنظيم موضوع ما، وامل

ّ
لطة الت تضعها السُّ

 بمثابة غابة يأكل فيها القوي 
ّ

الخالــــــــي من القوانني ما هو إال
ــــــــراب، وتعّم الفوضى وعدم 

ِّ
عيــــــــف، ويطغى عليه االضط الضَّ

وازن فيه، وسيادة القانون في مجتمع ُمعّني ُيضفي عليه 
َّ
الت

صفة االستقرار والهدوء.
جتمع عالقة قويــــــــة ومتينة، فال 

ُ
فالعالقــــــــة بني القانــــــــون وامل

ُيمِكــــــــن أْن يوجد قانون بدون مجتمــــــــع والعكس، فاالرتباط 
ذي 

ّ
جتمع ال

ُ
ر القانون بامل

َّ
جتمع، ويتأث

ُ
وثيق بني القانــــــــون وامل

جتمع أيضًا، وُيعد 
ُ
ر القانــــــــون بامل

ِّ
يتــــــــم تطبيقه فيه، كما ُيؤث

تي 
َّ
القانــــــــون ظاِهرة اجتماعية ُوِضعت ِملعالجة املشــــــــكالت ال

تعترض طريق املواطنني، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق 
جتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة 

ُ
أمن واســــــــتقرار امل

ة أساسها واع وعقلي وتاريخي ومثالي  ات العلميَّ ظريَّ من النَّ
أيضًا.

عطي 
ُ
تي ت

َّ
تي ُيبنى عليها القانون هي ال

َّ
 وهذه األساســــــــات ال

ساِعد على تطبيقها 
ُ
ة معناها وتفسيرها وت القواِعد القانونيَّ

ستوى الفردي 
ُ
ق األمن على امل

ِّ
ِبشــــــــكل سليم، فالقانون ُيحق

جتمع، وتحميل 
ُ
من خــــــــالل منع وقوع االعتداء بني أفــــــــراد امل

فاته، وفي  بة علــــــــى تصرُّ
ِّ
ترت

ُ
كل فرد مســــــــؤولية األضرار امل

جتمع، فمن يرتكب سلوكا 
ُ
هذا تجسيد ملفهوم العدالة في امل

ب به من أضرار،  ضه عّما تســــــــبَّ ُمضــــــــّرا بالغير عليه أْن ُيعوِّ
لم 

ُّ
ســــــــاواة عن طريق رفع الظ

ُ
ق القانون العدالة وامل

ِّ
كمــــــــا ُيحق

جتمع، كما 
ُ
الواِقــــــــع من شــــــــخص على شــــــــخص آخر فــــــــي امل

يســــــــعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام األفراد 
رر   من ألَحَق الضَّ

ّ
بالوفاء ِبعهودهم من خــــــــالل العقود، وكل

ر 
ِّ
بغيره عليه تعويضه عن ذلك، أّما عن االســــــــتقرار فُيسخ

ختلفة في سبيل تحقيقه، 
ُ
القانون جميع مبادئه وأساليبه امل

تعاقَدْين؛ حيث 
ُ
رة أّن العقد هو شريعة امل

َّ
سخ

ُ
ومن مبادئه امل

ق هذا املبدأ اســــــــتقرار العقــــــــود والتزام الطرفني بها، فال 
ِّ
يحق

جوع إلى  فاق أو تعديله دون الرُّ
ِّ
يجــــــــوز ألّي منهما نقض االت

ســــــــات  ق االســــــــتقرار بوجود مؤسَّ
َّ
الطرف اآلخر، كما يتحق

ق القانون بكل احترام مثل الجهاز القضائي، ومن دور  طبِّ
ُ
ت

ظام  ياســــــــي والنِّ ق أهداف النظام السِّ
َّ
ه ُيحق القانــــــــون أيضًا أنَّ

لطات  االقتصادي، كما ُيحافظ على توازن واســــــــتقالل السُّ
شريعية والقضائية والتنفيذية.

َّ
الث الت

ّ
الث

في العام 2000 نسب والد (تبارك) 
للعمــــــــل موظفًا في إحــــــــدى دوائر 
محافظــــــــة صــــــــالح الديــــــــن (قضاء 
بيجي) تحديدًا وهــــــــو الذي يقطن 

مع زوجته في محافظة كربالء.
وبعد مدة عامني تلــــــــت إقامته في 
بيجي التي انتقل إليها مصطحبا 
بطفلــــــــة  الزوجــــــــان  رزق  زوجتــــــــه، 
أســــــــموها (تبــــــــارك).. ومــــــــع توالي 
الشــــــــهور التي تلت والدتها الحظ 
فــــــــي األعضاء  الوالــــــــدان تشــــــــوهًا 
التناســــــــلية لطفلتهــــــــم األمــــــــر الذي 
األطبــــــــاء  إلــــــــى مراجعــــــــة  دفعهــــــــم 
املختصني لتحديــــــــد جنس الطفل 
الذي أثبتــــــــت تقاريرهم بأن الطفل 
ذكر رغم أنه مســــــــجل لــــــــدى دائرة 
األحــــــــوال الشــــــــخصية بأنــــــــه أنثى 

استنادًا الى بيان الوالدة.
أربع عشــــــــرة سنة مرت على والدة 
(تبارك) التي تعايشت مع واقعها 
األنثوي لتصل الى ســــــــن املراهقة 
حيث كانت تعمل بشــــــــكل طبيعي 
كأية انثــــــــى داخل منزل اســــــــرتها 
ايضا بحكــــــــم مرافقتها  وخارجه 
للمنزل  الخــــــــروج  عنــــــــد  لوالدتهــــــــا 

وألغراض التسوق أيضًا.
رغم ذلك لــــــــم ترتح االســــــــرة لواقع 
ابنتهــــــــم لطغيــــــــان الذكــــــــورة علــــــــى 
مراجعتهــــــــم  وعنــــــــد  مالمحهــــــــا 
لالطباء اثبت تقاريرهم ذكوريتها 
لتلجــــــــأ الى اقامة عمليــــــــة جراحية 
ثبتت الجنس الصحيح على تبارك 
لتتجــــــــرد مــــــــن األنوثــــــــة املفروضة 
عليها طيلة أربعة عشــــــــر عاما من 
عمرهــــــــا متحولة إلى ذكــــــــر بفعل 
الجراحــــــــة الطبيــــــــة حيث جنســــــــها 

الطبيعي.
 

حكم القضاء 
راجعــــــــت االســــــــرة محكمــــــــة بداءة 
تكريت لتحويــــــــل جنس ابنهم من 
(أنثى) إلى (ذكر) حيث كان االبن 

يرتــــــــدي الحجاب أثنــــــــاء مراجعته 
املحكمة.

وعلــــــــى اثــــــــر ذلــــــــك اقامت األســــــــرة 
دعــــــــوى قضائية على املدعي عليه 
مدير عــــــــام صحة صــــــــالح الدين 
حيث ادعى املدعــــــــي امام محكمة 
البداءة بــــــــأن املدعى عليه املشــــــــار 
اليه قــــــــد اصدر بيــــــــان والدة البنه 
تبارك بجنس (انثى) وبعد اجراء 
الفحوصات تبــــــــني بان املولود هو 
(ذكــــــــر) وطلــــــــب دعوتــــــــه للمرافعة 
والحكم بتصحيــــــــح جنس املولود 

وجعــــــــل جنســــــــه (ذكــــــــرا) بدال من 
(انثــــــــى) والزامه بتأشــــــــير ذلك في 
ســــــــجالته“. وذكر قــــــــرار املحكمة 
ما نصه أنه ”للمرافعة الحضورية 
العلنيــــــــة والطــــــــالع املحكمــــــــة على 
اصــــــــل بيان الــــــــوالدة الخاص بابن 
املدعــــــــي (تبــــــــارك) 11 / 6 / 2002 
واملتضمــــــــن بــــــــان جنســــــــه (انثى) 
والبراز املدعــــــــي تقارير طبية ثبت 
مــــــــن خاللها وجود تشــــــــوه خلقي 
عنــــــــد الــــــــوالدة والدخــــــــال املحكمة 
الدكتور (ر.ط) شــــــــخصا ثالثا في 

الدعــــــــوى لالســــــــتيضاح منه حول 
املقــــــــدم من قبلــــــــه بتاريخ   التقرير 
معــــــــه  واملرفــــــــق   2019  /  9  /  4
محضــــــــر تدوين اقوال الشــــــــخص 
الثالث واملتضمــــــــن بانه بعد اجراء 
عمليتــــــــني جراحيتــــــــني للمريــــــــض 
االن  يتمتــــــــع  اصبــــــــح  (تبــــــــارك) 
(ذكر)  ذكرية  تناســــــــلية  بأعضاء 
وحيــــــــث  الجينيــــــــة  الناحيــــــــة  مــــــــن 
ثبــــــــت لهــــــــذه املحكمة بــــــــان الجنس 
الصحيح لولد املدعــــــــي هو (ذكر) 
وليــــــــس (انثى) عليه فتكون دعوى 

املدعــــــــي متحققــــــــة ولها ســــــــندها 
القانوني“.

وقررت املحكمــــــــة تصحيح جنس 
(تبــــــــارك)  املدعــــــــو  املدعــــــــي  ولــــــــد 
وجعل جنســــــــه (ذكــــــــرا) بدال من 
(انثــــــــى) والزام املدعــــــــى عليه مدير 
عــــــــام صحة صــــــــالح الدين اضافة 
االحوال  دائــــــــرة  ومدير  لوظيفتــــــــه 
املدنية في بغداد الجديدة بتأشير 

ذلك في سجالتهم. 

حياة جديدة لـ (تبارك)
وبعد صــــــــدور القرار بــــــــدأ (االبن) 
بحيــــــــاة جديدة حيــــــــث قام بحالقة 
شــــــــعر الرأس والتكيــــــــف مع الواقع 
واصبــــــــح لديــــــــه اصدقــــــــاء ويخرج 
بصحبة والده بعد ان قضى أربعة 
عشــــــــر عاما متعايشــــــــا مــــــــع واقع 

يختلف عن حقيقة جنسه.

{ }

بموجب املادة (51) من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم -23 لسنة 
1971 املعــــــــدل يقوم املحقق القضائــــــــي بالتحقيــــــــق االبتدائي في جميع 

الجرائم الجنائية وبإشراف قاضي التحقيق املختص.
يتــــــــم تعيينــــــــه بامر من رئيــــــــس مجلس القضــــــــاء األعلى علــــــــى ان يكون 
حاصال على شــــــــهادة البكالوريوس من إحــــــــدى كليات القانون املعترف 
 على دبلوم في اإلدارة القانونية (معهد إدارة 

ً
بها في العــــــــراق او حاصال

عدلية)، كما أجازت املادة (51 ) الفقرة (هـ) والفقرة (و) من القانون آنف 
الذكر لرئيس مجلس القضاء األعلى منح سلطة محقق لضباط تحقيق 
وموظفني يمتلكون الخبــــــــرة القانونية الكافية، وأال يمارس املحقق دوره 
التحقيقــــــــي اال بعد اجتيازه دورة نظرية وعملية يقدمها مجلس القضاء 
األعلى لهــــــــم وان يكون لديه خدمة قانونية معتــــــــرف بها  ليجتاز الدورة 
بنجاح ويردد اليمني امام رئيس االستئناف وبالنص االتي: (اقسم بالله 

ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانني بامانة).
تتــــــــوج هذه الدورات والخبرة القانونية بدعم من الســــــــادة قضاة التحقيق 
وقضــــــــاة االدعاء العام باشــــــــرافهم املباشــــــــر والعمل مــــــــع املحققني كون 
مهمتهم تتطلب مهارات وجهدا اســــــــتثنائيا لغــــــــرض الفرز بني املتهمني 
وملعرفــــــــة البــــــــريء من الفاعــــــــل املجرم الحقيقي واملســــــــؤول عــــــــن فعلته 
اإلجرامية ومن هم املحرضون واملمولون والشــــــــركاء معه في جريمة ما، 
وهذا العمل القضائي الشــــــــاق واملضني يتطلــــــــب قدرات خاصة للمحقق 
املختص في التحقيق الذي ســــــــيكون عونا وســــــــندا للقضاة في اصدار 

االحكام والقرارات املناسبة لطبيعة وحجم العمل والفعل الجرمي.
أما عن الصفات التي يجب ان يتحلى بها املحقق القضائي فنذكر اهمها:
ـــانية التــــــــي يجــــــــب ان يتحلى بها،  1- القيــــــــم واملبــــــــادئ الفاضلة واإلنســـــ
ألهميتها وهو يتعامل في ظروف جنائية وقضائية صعبة ومعقدة وهو 
يمارس واجباته وفق مسؤوليته الوظيفية بحرص ونزاهة في تصرفاته 
وسلوكه بما يمليه عليه ويوجهه ضميره االنساني وفق املثل األخالقية 

الفاضلة.
2 - املعرفة القانونية الشــــــــاملة في القوانني العراقية وخصوصا القوانني 
الجنائيــــــــة، إضافــــــــة الى الثقافــــــــة القانونية واالنســــــــانية الخاصة بحقوق 

االنسان وفقا للدستور العراقي.
3 - يعمــــــــل بروح القانون وغاياته االنســــــــانية وااللتزام باصول التحقيق 
واجراءاتــــــــه بما تطلب كل قضية جنائية وفقــــــــا للقانون. وان املتهم برئ 
حتــــــــى ان يدان، وان يتبع الطرق واالســــــــاليب االصوليــــــــة مع املتهمني، وان 
يكون بمســــــــتوى عال من الكفاءة واملقدرة الشخصية في مهنته للتمكن 
مــــــــن التعامل مع املتهمني بمختلف مســــــــتوياتهم بمهنيــــــــة عالية وحكمة 
وعقالنية من اجل الوصول للحقيقة. تطبيقا والتزاما بالدستور العراقي 

لسنة 2005 والقوانني النافذة.
4 - السرية وسرعة التصرف: يطلع املحقق وبحكم وظيفته على معلومات 
واســــــــرار يجب عليه كتمانها، اذ يترتب على افشــــــــائها ضرر وال يسمح 
لغير ذوي الشــــــــأن باالطالع على ما تشــــــــتمل عليه االوراق والتحقيقات 
ويقتصر على اطالع من يجــــــــوز لهم بحكم القوانني والتعليمات االطالع 
 تعرض املحقق للمســــــــؤولية الجزائية، ويســــــــري هذا الواجب 

ّ
عليهــــــــا واال

بالكتمان على اصحاب املهن من االطباء او الصيادلة واملحامني وغيرهم 
بعدم افشاء االسرار التي اطلعوا عليها، وال بد ان يتسم املحقق بسرعة 

التصرف دون املساس باسس العدالة.



13
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Mon. 24 . Feb. 2020 Issue No. 4753 2020 24

q
alsabahculture@gmail.com

ترافقها حملة توعية واسعة النطاق 
تــتــجــاوز األســالــيــب الــتــقــلــيــديــة إلــى 
الجديد من  اإلعــالم  اعتماد وسائل 
والواتساب  واإلنترنت  الفضائيات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــوســــائــــل الـــجـــديـــدة 
ســـريـــعـــة الـــــوصـــــول إلـــــى قـــطـــاعـــات 

واسعة من الشعب.
ينبغي إعطاء األمر أهميته القصوى 
شـــعـــبـــيـــًا ورســــمــــيــــًا، واالســـتـــعـــانـــة 
بــالــخــبــرات األجــنــبــيــة املــتــقــدمــة، وال 
العراقي  الصحي  القطاع  أّن  سّيما 
مصاب باالنهيار والكسل والتأخر، 
فــــالــــوقــــايــــة مـــهـــمـــة جـــــــدا، وتــتــطــلــب 
األخـــــذ بــكــل االحـــتـــيـــاطـــات الـــالزمـــة 
فـــي املــــــدارس واألســـــــواق واألمـــاكـــن 
إذا ما  السكنية.  املزدحمة واملناطق 
وجــــدت حــــاالت املــــرض فــي منطقة 
من العراق، ال سامح الله، فانتشاره 
تــراجــع خدمي  مــع  كارثيًا  سيكون 
الصحية،  املــؤســســات  فــي  مــخــيــف 
استعمال  املــجــال  هــذا  فــي  وينبغي 
الــشــفــافــيــة فــي اإلعــــالن عــن املــرض 
إذا ما حصلت حاالت منه، ال سامح 
الله،  في أّية منطقة من العراق، ألّن 
ذلـــك ســيــزيــد مــن حـــرص املــواطــنــني 

على اتخاذ التدابير الوقائية.
تقع مسؤولية كبرى على الحكومة 
في املرحلة الحالية في التركيز على 
البالد  املــرض ومنع دخوله  مخاطر 
 األســالــيــب والــقــوة 

ّ
واســتــعــمــال كـــل

منع  ينبغي  كما  ذلــك،  ملنع  املطلوبة 
املــواطــنــني مـــن زيـــــارة الــبــلــدان الــتــي 
تــظــهــر فــيــهــا إصــــابــــات، وإخـــضـــاع 
دقيق،  إلى فحص صحي  القادمني 
ـــحـــروب. وتــــزداد  فــهــو أقــســى مـــن ال
خــــطــــورة ذلــــــك مــــع تــــراجــــع الـــوعـــي 
الصحي لدى قطاع واسع من الناس، 
فــضــال عـــن افـــتـــقـــار املــســتــشــفــيــات 
الــحــكــومــيــة االحـــتـــيـــاطـــات الـــالزمـــة 
لــلــتــصــدي لــلــمــخــاطــر الـــطـــارئـــة، فلم 
يـــحـــظ الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بــالــعــنــايــة 
الــكــافــيــة خــــالل املـــرحـــلـــة املــاضــيــة، 
كما لم يتم الحفاظ وحماية األطباء 
والكوادر الصحية من املخاطر التي 

يــتــعــرضــون لــهــا مـــا جــعــل الــكــثــيــر 
منهم يـــغـــادرون الــبــالد األمـــر الــذي 
الــكــفــاءات  أدى إلــى إفــقــار البلد مــن 
الوطنية املهمة. وإزاء هذا الواقع ال بّد 
أن تسعى الحكومة فورا للتعاقد مع 
العاملية،  الصحية  املؤسسات  أرقــى 
وجعل املحور الصحي يعلو فوق كل 
املــحــاور ويسمو على كل األزمــات، 
التي  السياسية  الخالفات  وتأجيل 
مــزيــدا   

ّ
إال الــعــراق  منها  لــم يحصد 

املالي  الفساد  أبرزها  الخسائر  من 
والــــذي  الـــنـــطـــاق،  الـــواســـع  واإلداري 
حـــال دون اســتــغــالل الـــزيـــادات في 
املوازنات السنوية التي بلغت مئات 
املــــلــــيــــارات فــــي بـــنـــاء بـــنـــى خــدمــيــة 
ومــنــهــا الــخــدمــات الــصــحــيــة، والــتــي 
كــان بــاإلمــكــان بــنــاء أرقـــى املشافي 
 أّن الواقع 

ّ
وبتأهيل عالي املستوى، إال

يؤشر على العكس من ذلك تماما، 
وعليه يتطلب من الجميع استنفارا 
املستوى،  عالية  وبمسؤولية  عاليا، 
لـــلـــتـــصـــدي ملـــخـــاطـــر املـــــــرض الــــذي 
اإلقليمي  املــحــيــط  فــي  ينتشر  بـــات 
لـــلـــعـــراق، لــــذا يــنــبــغــي غــلــق الـــحـــدود 
الوباء،  لهذا  تكون مصدرا  قد  التي 
وإيــقــاف الــرحــالت الــبــريــة والــجــويــة 
واتـــخـــاذ الــوســائــل الـــالزمـــة لضبط 
الـــــحـــــدود وعــــــدم الـــســـمـــاح بـــدخـــول 
الدقة  ــي 

ّ
تــوخ ينبغي  كما  وافـــد،  أّي 

الــبــضــائــع من  فــي عملية اســتــيــراد 
الخارج، ووضع شروط صارمة من 
بدائل الستيراد  إيجاد  أو  الفحص، 
البضائع األساسية واالستغناء عن 

البضائع األقل أهمية.
الــوقــائــيــة  الــرســمــيــة  أّن اإلجــــــــراءات 
وحدها غير كافية ينبغي استنفار 
املجتمع  ومنظمات  الشعبي  الجهد 
املـــــــدنـــــــي، وكــــــــل الــــهــــيــــئــــات وحـــتـــى 
الــــعــــشــــائــــر لــــلــــوقــــايــــة مــــــن املــــــرض 
فــالــعــراق مــن املــنــاطــق الــرخــوة، فهو 
ال  يمتلك القدرات الصحية الالزمة 
ـــلـــمـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة   لــــلــــتــــصــــدي ل

الطارئة.
ويــنــبــغــي كـــذلـــك اســتــنــفــار الـــقـــوات 

في  األمني  بدورها  للقيام  املسلحة 
حــمــايــة الـــحـــدود واســتــنــفــار الــقــوى 
األمـــنـــيـــة والـــجـــهـــات الــصــحــيــة بكل 
مــســمــيــاتــهــا الـــــى رصـــــد أّيــــــة حــالــة 
وتخصيص هــواتــف طـــوارئ تعمل 
أّيــة  للتبليغ عــن  الــســاعــة  على مـــدار 

حالة قد تحصل هنا وهناك.
تــوزيــع  الــصــحــة  وزارة  عــلــى  ينبغي 
األقـــنـــعـــة الـــــالزمـــــة الــــتــــي تـــمـــنـــع مــن 
اإلصـــــابـــــة، وقــــيــــادة حــمــلــة واســـعـــة  
املــرض وعدم  لإلعالن عن خطورة 
االســتــهــانــة بــــه، كــمــا يــنــبــغــي نشر 
وبأبسط  للوقاية،  إرشادية  نشرات 
إلــى كــل قطاعات  الــعــبــارات، لتصل 
املـــجـــتـــمـــع بـــمـــســـتـــويـــاتـــه الــثــقــافــيــة 
املختلفة، كما تقع على رجال الدين 

مــســؤولــيــة شــرعــيــة وأخـــالقـــيـــة في 
الــوقــايــة والتنبيه  ــنــاس عــلــى  ال حـــّث 
ملــخــاطــر املــــــرض، كــمــا تــقــع عليهم 
مسؤولية قيادة حمالت توعية في 
كـــل الــــعــــراق، ومــــن خــــالل الــوســائــل 
املتاحة واملساحة التي يحضون بها 
تقع مسؤولياته  الــنــاس، كذلك  لــدى 
عـــلـــى املـــعـــلـــم واملــــــــدرس واألســــتــــاذ، 
الــدراســيــة،  املستويات  مختلف  فــي 
للتعبير عن مخاطر املرض وتهيئة 
الطلبة واملجتمع للتصدي له والوقاية 
منه. كذلك تقع مسؤولية كبرى على 
وسائل اإلعالم املختلفة على إذاعة 
املرض  من  للوقاية  املكثفة  البرامج 
ونــشــر األســالــيــب الــواعــيــة بــصــورة 
مـــكـــررة، وعـــلـــى مـــــدار الـــســـاعـــة، بل 
تقع املسؤولية نفسها على الجميع 

لالهتمام بالوقاية الالزمة.
وفوق كل ذلك تقع املسؤولية الكبرى 
بمنظمة  بــاالتــصــال  الحكومة  على 
الصحة العاملية واملراكز املتقدمة في 
العالم للمساعدة في الوقاية، وإقامة 
مستشفيات ميدانية عاجلة مزودة 
بـــالـــعـــالجـــات والـــعـــنـــاصـــر الــطــبــيــة 

الكفوءة.
إن أهمية االستنفار الصحي أصبح 
واجــبــا أخــالقــيــا ووطــنــيــا وشــرعــيــا 
االستهانة  وعـــدم  بــه  الــقــيــام  ينبغي 
بما يحصل في املحيط اإلقليمي من 
الى  إصــابــات، فاألمر جلل ويحتاج 
وقفة شجاعة من الحكومة والشعب 
والقطاع الصحي األهلي والحكومي، 
وكــــل مــــْن لـــه تــأثــيــر ودور فـــي هــذا 
املجال، فالوقاية أهم من العالج، من 
اإلنسان  على سالمة  الحفاظ  أجــل 
الذي يمّر بأصعب حاالته الصحية 
البلد  أزمــات  واملعيشية، فضال عن 
باتت  التي  واالقتصادية  السياسية 
تؤثر في حياته اليومية، ما يتطلب 
التركيز على الجانب الصحي وترك 
ــــك مـــن أزمــــــات وإعـــطـــاء  مـــا دون ذل
القصوى،  أهميته  الصحي  القطاع 
كي يقي ويتحصن الجميع من شر 

املرض وعواقبه الوخيمة.

 أربع سنوات نجري انتخابات، منذ العام 2003 حتى اليوم. عال العال! 
ّ

كل
 أربع سنوات يصعد نواب إلى البرملان ويقصى آخرون. هذه هي قواعد 

ّ
كل

اللعبة الديمقراطية. (خوما النمســــــــا أحســــــــن من عدنا). كل أربع ســــــــنوات 
نتقاســــــــم املناصب السيادية طبقا للمكونات، (شنسوي) نحن بلد تعددي 
عرقيا ومذهبيا ودينيا. الهند، كذلك، بلد تعددّي، وأميركا، هي األخرى، بلد 
تعددّي، وكالهما بلدان ديمقراطّيان. يعني مثلنا تماما من حيث شكليات 
الديمقراطيــــــــة. ولكوننــــــــا كذلك، فال بّد مــــــــن مراعاة حقــــــــوق املكونات مرة، 
واالســــــــتحقاق اإلنتخابي مرة أخرى، والكوتا النســــــــائية، واألقليات (خوما 

تنسوها).
من شــــــــكليات الديمقراطية لدينا هي االحتكام الى الدستور، ال نعمل شيئا 
غير دســــــــتوري، ال ســــــــامح الله، بما في ذلك توزيع املناصب. وبما أننا، منذ 
العــــــــام  2003 حتى اليــــــــوم، نوزع املناصب على أســــــــاس واحد أطلقنا عليه 
الديمقراطية التوافقية، فإّننا احتكمنا إلى العرف مع  إقرارنا بعدم اإلشارة 
اليه في الدســــــــتور. هذا ينطبق على الرئاسات الثالث 
ع حســــــــب املكونــــــــات، والوزارات الســــــــيادية  وزَّ

ُ
التي ت

هــــــــي األخرى تــــــــوزع كذلك. بعد 17 عاما اكتشــــــــفنا، 
بطريــــــــق املصادفة طبعا، أّن هــــــــذه الديمقراطية، بهذه 
الطريقــــــــة الحزبيــــــــة املكوناتية، جلبت لنا املشــــــــكالت 
والويــــــــالت، فصرنــــــــا نبحث عن املســــــــتقلني لشــــــــغل 
املناصــــــــب واملواقع كلهــــــــا، من أعلــــــــى رأس الهرم إلى 
كراجي النهضة والعالوي. ما هو املستقل؟ أْن يكون 
مستقال عن اإلنتماء الحزبي. هنا (نزلنا شوية على 
الترابي). أن يكون غير مزدوج الجنســــــــية (هذه بيها 
باب وجواب). أن يكون غير مشــــــــارك ســــــــابقا ال في 
اإلنتخابــــــــات وال في الحكومة. ملــــــــاذا؟ ألّن املجّرب ال 

يجّرب.
كيف نرشــــــــح رئيس الوزراء؟ الكتلة األكبر هي التي 
ترشحه. هذا جزء من شكليات الديمقراطية املعمول 
بهــــــــا في كل العالــــــــم الديمقراطي. أي األكثرية التي تســــــــمى املواالة، ويقابها 
األقليــــــــة ويطلق عليها املعارضة، التي بإمكانها تشــــــــكيل حكومة تســــــــمى 
حكومة ظل مثلما معمول بها في بريطانيا. (قابل بريطانيا أحسن منا؟).
هــــــــل عملنا بهــــــــذا املبدأ الدســــــــتوري؟ والله ما أدري. كيف ال تدري. ألســــــــَت 
شاهدا على الدورات اإلنتخابية منذ العام 2010 حتى اليوم؟ أليس كل أربع 
ســــــــنوات نهرع الى املحكمة االتحادية لكي تفســــــــر لنا مفهوم وما هي ومن 
هــــــــي وكيف هي وملاذا هي الكتلة األكبر؟ وفي كل أربع ســــــــنوات حني نهرع 
اليوم نعرف أن املحكمة اإلتحادية، بعد غد، ســــــــتجيبنا الجواب نفسه الذي 
أجابتنــــــــا به املرة املاضية بالحرف والنقطة والفارزة (حتى أنني أتذكر لحد 
اآلن، في أحد الســــــــطور، يجب أن تكون الهمزة هي همزة وصل لكن جاءت 

همزة قطع).
اليوم بعد أن تقلصت آمالنا من حكومة ملدة أربع ســــــــنوات إلى حكومة قلنا 
عنها حني تشــــــــكلت إّنها لن تكمل عامهــــــــا األول، الى حكومة بمهمة واحدة 
وهــــــــي إجراء انتخابات مبكرة فقط وطبعا معها بعض البهارات مثل إعادة 
هيبة الدولة وحصر الســــــــالح بيد الدولة وتعهدات أخرى قابلة للتأجيل مرة 
والتأويــــــــل مرة أخرى طاملــــــــا أّن القصة تبقى مجرد شــــــــكليات ديقمراطية. 
الشــــــــيء الوحيد الذي طلع لنا (صفح) هو فايروس كورونا. املشكلة أّن هذا 
الفايروس ال يعرف مكونا وال عرقا وال طائفة وال كتلة أكبر أو كتلة أصغر. 
الشيء الوحيد الذي يعرفه هو اإلهمال، وبلغة أهلنا أيام زمان (السفردحة). 
الحدود ســــــــفردحة. املطارات ســــــــفردحة. املستشفيات ســــــــفردحة. وحتى 

ديمقراطيتنا، على الرغم من شكلياتها الحلوة، هي األخرى سفردحة. 
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الــعــراق ليس خبرًا عــاديــًا، فهو  الخمسية في  السكان  اإلعــالن عن خطة 
مّر  لكنه  وتــطــوره.  املجتمع ونموه  مــواطــن، ويرسم مستقبل   

ّ
كــل يخص 

مــــرور الـــكـــرام، فــي وســائــل اإلعـــــالم، فــي ظــل تــصــاعــد ضــجــيــج األزمــــات 
السياسية واالقتصادية والصحية، التي نجمت في الحقيقة من العشوائية 

وغياب التخطيط.
طري) 

ُ
  وزارة التخطيط أعلنت أّنه "تم إطالق الخطة الخمسية (البرنامج الق

2024-2020 لصندوق األمم املتحدة للسكان"، مبينة "أهميتها في تعزيز 
العمل السكاني وفقًا لألولويات التي تّمت بلورتها مع الشركاء كافة، في 

القطاعني العام والخاص، وبرامج األمم املتحدة واملجتمع الدولي".
 يستند البرنامج السكاني على تعاون جميع الشركاء مع صندوق األمم 
الدقيقة  اإلحــصــائــيــة  الــبــيــانــات  توفير  فــي   (UNFPA) للسكان  املــتــحــدة 
ودعم تنفيذ التعداد العام للسكان املقرر خالل العام الحالي، ودعم برامج 
الصحة اإلنجابية والجنسية وتنظيم األسرة، واملساهمة في تطوير النظام 
الصحي العام، والعمل على تحقيق أهداف الستراتيجيات الوطنية، وتوفير 
البيانات اإلحصائية عن الشباب، وتعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني 

املرأة، ودعم املسوح اإلحصائية في املجاالت الصحية واالجتماعية.
عبر  التخطيط  وزارة  أطلقتها  الــتــي  السكانية  الخطة  مــحــاور  أبـــرز  تلك 
تصريح لوزيرها، ومن أهمها التوكيد على إجراء التعداد خالل هذا العام، 
 طوال ثالثة عقود، في 

ً
كما هو مقرر منذ أشهر، وقد ظل التعداد مؤجال

حالة عراقية فريدة على صعيد العالم، نتيجة الظروف السياسية واألمنية 
غــيــر املــســتــقــرة، وقـــد تــرتــب عــلــى ذلـــك نــقــص املــعــلــومــات واإلحــصــائــيــات 
واألرقــام، التي أّدت إلى سوء التخطيط، وتراكم األخطاء التي تحولت إلى 
ظــواهــر، ثــم تفجرت أخــيــرًا فــي أزمـــات مستعصية فــي مــجــاالت األيــدي 
العاملة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الخدمات الضرورية، وقد 

تفاقمت تلك األزمات في ظل بيئة إدارية يشلها الفساد.
يــفــتــرض أن تـــضـــّم الــخــطــة الــســكــانــيــة املــعــلــنــة رؤيـــــة تــخــطــيــطــيــة علمية 
مستقبلية لتنظيم عدد السكان املتزايد من دون ضوابط، إذ يقترب عدد 
سكان العراق من أربعني مليون نسمة، وما تزال عادات اإلنجاب خاضعة 
لقيم اجتماعية متوارثة تقوم على العشوائية الكاملة، وينبغي أن تترابط 
االقتصادية  وإمكانياتها  الدولة  قــدرات  مع  اإلنجابية  التنظيمية  الخطط 
املرتفع  السكاني  النمو  من  االستفادة  ويمكن  واملستقبل،  الحاضر  في 
في التعامل مع هذه الثروة البشرية باعتبارها طاقة للبناء واإلنتاج، عبر 
تحديث طرق التعليم ودمج برامجه ومخرجاته في سوق العمل والتوظيف 

ومعالجة مشكلة البطالة، في ضوء مؤشرات احصائية حقيقية دقيقة.
هناك مشكالت أخرى مرتبطة بالتعداد السكاني والتخطيط، في مقدمتها 
القريب، من  املستقبل  في  واملــتــزايــدة  منذ عقود،  املستمرة  السكن  أزمــة 
السكنية  الوحدات  الفادح في  العجز  دون وجود مخططات سريعة لسد 
الذي يقدر حاليًا بنحو خمسة ماليني وحدة، وباملقارنة بني عدد السكان 
واملساكن، فإّن كل تأخير في املعالجة سوف يضاعف العجز في ضوء 
أن نقص املساكن والبناء  السكان، وال شك  الــزيــادة املضطردة في عــدد 
الــعــشــوائــي الــحــالــي ســيــكــون قنبلة ديــمــوغــرافــيــة وقــودهــا الــفــقــر. يعاني 
املجتمع من تردٍّ واضح في الخدمات الصحية ونقص عدد املستشفيات 
الحكومية وعدم توفر األجهزة وفقدان األدوية، وقد تحول أغلب املواطنني 

نحو مراجعة القطاع الطبي الخاص.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

وتــوكــيــدًا لـــذلـــك، جــــواب اإلمـــــام جعفر 
الــــصــــادق، عــلــيــه الـــســـالم، عـــن أســئــلــة 
الــقــوم، قيل: يــا بــن رســول الــلــه، أيكون 
ــــه 

َ
ـــــرجـــــل أهــــل مـــــن الـــعـــصـــبـــيـــة حـــــــّب ال

 أن 
ُ
ه وقوَمه؟ قال: ال، العصبية

َ
وعشيرت

تجعل من شرار قومك خيرًا من خيار 
غيرهم. وفي هذا املقام نقّر بالوجود 
األزلــي،  التكوين  حيث  من  العشائري 
كونه النظام االجتماعي واالقتصادي 
وكـــــذلـــــك الـــســـيـــاســـي املــــفــــّصــــل عــلــى 
مــقــيــاس وحـــدة الــعــشــيــرة، كــونــهــا، أي 
داخليًا  اإلشـــراف،  مسؤولة  العشيرة، 
وخـــارجـــيـــًا، عـــن أفــــرادهــــا بــمــا يــوفــر 
للجميع بموجب  واألمــن  الحماية  ذلــك 
ضــــوابــــط وتـــقـــالـــيـــد وبــــنــــود شــفــهــيــة 
تــواضــعــت عــلــيــهــا مــجــمــوعــة رؤســــاء 
ــقــبــائــل والـــعـــشـــائـــر واألفـــــخـــــاذ. لكن  ال
املــؤســف فــي هــذا الــبــاب، أّن الضوابط 
املشار إليها لم تكن مطابقة لألحكام 
وموضوعة  مــشــّرعــة  ألّنــهــا  الشرعية 
مـــن قــبــل أنـــــاس بــعــيــديــن مـــن الــحــكــم 
ـــــذي هـــو خـــطـــاب الـــشـــارع  الـــشـــرعـــي ال
املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء، أو 
املبّني في مباحث  الوضع  أو  التخيير، 
إّن خطاب  إذ  األصوليني،  عند  الحكم 
الشارع هو كالم الله تعالى، سواء كان 
كــالمــه ضــمــن الــقــرآن املــجــيــد، أو كــان 
ــريــفــة، بــاعــتــبــار أّن 

ّ
ضــمــن الــّســنــة الــش

َهَوى، ِإْن 
ْ
النبي (ص) "َوَما َينِطُق َعِن ال

 َوْحـــٌي ُيــوَحــى"  ســورة النجم / 
َّ
ُهــَو ِإال

آية 3-4. 
لكن املاسك بالزمام، في الوقت الراهن، 
هو العرف الذي يجسد رغبات رؤساء 
العشائر العراقية على مختلف الّدّيات  
بــغــض الــنــظــر عــّمــا يلحق الــضــرر في 
املعضلة. املهم إرضاء شيخ العشيرة،  
ومــثــال ذلـــك فــي الــحــّد عــنــدهــم، ســواء 

أو   ،
ً
أو خطأ  عمدًا، 

ً
املوضوع قتال كان 

أمر  أّي  أو  بالخطأ،  أو  بالعمد  الشبيه 
ال يــوافــق مـــزاج أحـــد أفــــراد الــعــشــيــرة، 
أو عــلــى أّي مــوضــوع قــابــل لــلــّدّيــة، أو 
في  عندهم.  الحد  في  كما  قابل،  غير 
حني أّن الشارع املقدس قد وضع حّدًا 
واضحا ملختلف الّدّيات، والتي نعتذر 
من ذكرها في هذا املقام وذلك لتشعب 
الــعــام  بــاملــضــمــون  مــرامــيــهــا، ونكتفي 
كــالــّدّيــة املــقــّدرة شــرعــًا، وتسمى حــدًا، 
والــثــابــتــة شــرعــا وغــيــر املـــقـــّدرة قطعا 
فــيــوكــل أمــرهــا إلـــى الــحــاكــم الــشــرعــي، 
كما  يطّبق  فعندما  تــعــزيــرا،  وتسمى 
يـــجـــب املـــضـــمـــون األخـــــيـــــر، مــــن قــبــل 
رؤساء العشائر ومن على شاكلتهم، 
الكتاب املنزل  فقد تحقق ما جــاء في 
ــاِلــَحــاِت  ــوا الــصَّ

ُ
ــِذيــَن آَمــُنــوا َوَعــِمــل

َّ
"ِإنَّ ال

 / البّينة  ِة" سورة  َبِريَّ
ْ
ال ْيُر 

َ
خ ُهْم  ِئَك 

َ
ول

ُ
أ

آية 7. 
ومـــــن هـــــذا الــــتــــالزم الــــروحــــي األكـــبـــر 
ـــقـــبـــائـــل ســـتـــزدهـــر  بــــني الـــشـــعـــوب وال
ـــوان املــحــبــة وطــمــر الفتنة  بـــأل الــحــيــاة 
إلـــــى األبـــــــد، بـــعـــيـــدًا عــــن الــــخــــوض فــي 
زحــمــة االســـتـــغـــراق الــــذي جــعــلــوا من 
حاكمية  عــلــى  تعلو  حاكميتهم  كــفــة 
تنّصلوا  إذ  وتعالى،  سبحانه  الخالق 
املشار  الشرعي  الحكم  فــي  جــاء  مّما 
ما مذكور   على 

ً
أصــال واملستند  إليه، 

ــريــفــة، فضال 
ّ

فــي الــقــرآن والــســّنــة الــش
أبـــي  ـــتـــحـــذيـــري آلدم  ال ـــخـــطـــاب  ال عــــن 
ـــبـــشـــر"ع"، املـــوّجـــه لــكــل آدمــــــّي حتى  ال
آخــر آدمـــي سيولد على هــذه األرض، 
وهــمــا خــطــابــان ال ثــالــث لــهــمــا: إّمـــا أن 
ــــــا أْن يــكــون  يـــكـــون إنـــســـان الـــلـــه، وإّم
إنسان الشيطان، وفي هذا يقول عليه 
الــســالم: إّن الــربــح والــخــســارة أوضــح 
الشيطان ال يعطي  الواضح؛ كون  من 
سوى الخيبة، وكونه عاجزًا عن الدفاع 
عنه،  ويدافع  يتواله  فكيف  نفسه  عن 
"ع"  األئمة  عن  الثاني  التحذير  وكذلك 
املوّجه إلى رؤساء العشائر، وهو على 
كل مْن يتولى رئاسة قوم فإّنه ُيسأل 
عــن كــل شـــاردة وواردة  يــوم القيامة، 
والقول  الجّنة،  ريــح  يشم  ال  مّمن  وأّن 
ة 

َ
ى  َعراف

ّ
لألئمة عليهم السالم، مْن تول

قـــــوم، أي رئـــاســـتـــهـــم، فـــال يــنــفــع عند 
الحساب اآلخر ال وزيرا وال أميرا وال 
أتى   مْن 

ّ
إال املتغطرس  العشيرة  شيخ 

الله بقلب سليم.  
لـــذلـــك، كــــان الــســلــف الــصــالــح يــتــهــرب 
الزعامات ورعا واحتياطا لدينهم  من 
وفـــــرارا مــن الـــوقـــوع فــي املـــزالـــق، فمن 
يــتــبــّوأ مــثــل هـــذه املــقــاعــد فليضاعف 
ـــحـــذر أمـــــام الـــلـــه ســبــحــانــه وتــعــالــى،  ال
ولـــيـــكـــن عـــلـــى مـــعـــرفـــة تــــاّمــــة بــأحــكــام 

الشريعة املقدسة.  



االنسانية قائمة على هذه املتشابهات 
ينسونها  ال  أنهم  والغريب  وأمثالها. 
فـــي أيـــــام اآلحـــــاد أو الــجــمــع وهــــم في 
في  تبدأ  وحينما  لينسوها!  مناسبة 
حافظتها،  مــن  نــقــودك  اوراق  اخــــراج 
ورقـــــة بــعــد أخــــــرى، تــشــعــر بــعــد أيـــام 
تنفض  شجرتك  وأن  نَزف 

َ
ست

ُ
ت بأنك 

 أوراقــهــا ولــم تــَر بعد الربيع. 
ً
مضطرة

ــــــام تــــحــــاول تـــلـــم شـــتـــاتـــك، أن  بـــعـــد أي
 عــلــى كــتــب أردتـــهـــا، أو 

ً
تــحــصــل مــثــال

جـــديـــدة أثـــارتـــك مــوضــوعــاتــهــا وأنـــك 
اشتريت ثيابًا وبضع هدايا لترصفها 
فــــي حـــقـــيـــبـــتـــك. لـــكـــن هــــــذا ال يــخــفــي 
ان الــبــهــجــة تــقــل كـــل يـــــوم. ونــشــاطــك 
 يتسرب. وظل اكتئاب يالمسك ويترك 

أثرًا.
املـــدن تفقد ســحــرهــا بــعــد أيــــام، ربما 
تخرج  أو  فيها  معزولة  أمكنة  أدامــتــه 
تاريخها.  من  كامنة  صغيرة  مباهج 
وإن كنت ذا مال فستجد فرصًا تثأر 
فيها لنفسك وأليامك الضائعة. لكنك 
أمــــام خــطــر مــؤكــد يــعــرفــه الــنــاس في 

السفر. 
ذلك هو تسرب النقود فيتحكم الفراغ 
الذي يتركه اختفاؤها. النقود تختفي 
بـــعـــدد مـــا تــخــطــو وتــــــرى. قـــد تتمكن 
بـــطـــالقـــة روحــــــك ومـــنـــظـــر وجـــهـــك ان 
تحول واحـــدًا مــن أولــئــك الــذيــن ظهروا 

أول الكالم. 
فبعد تـــرك االنـــدركـــراونـــد، رأيـــت على 
الرصيف صديقًا ينتظرني. هو شيء 
من بهجة. رأيته واقفًا معه صديقته أو 
زوجته، حتى اآلن ال أدري ولم أسأله، 

لكنه قدمها لي : "ميري" ! 
 فـــي مطعم 

ً
املــهــم انــنــا اتــخــذنــا زاويــــــة

من  للعالم  ننظر  مريح  صمته  قريب 
يـــقـــع فــــي شــــارع  وراء زجـــــــاج. وألنــــــه 
فرعي، فالزحام في الشارع قليل ومن 
يمرون هم غالبًا أوالئــك العائدون الى 
بيوتهم او الخارجون من بيوتهم الى 

موعد، حاجة أو عمل. 
 عن كتاب ألفه مضيفي 

ً
كان حديثًا أوال

فــهــو قــبــل لــقــائــنــا كـــان فـــي دار نشر 
االدب وتنطعات  تركنا  للتباحث عنه. 
ـــشـــعـــراء، لــيــكــون الــحــديــث  الــكــتــاب وال
عــــن مــســتــقــبــل أوروبـــــــــــا، عــــن شــقــاء 
تحوالت  عن  بلدانها،  وغنى  الشعوب 
عن  الجماليات،  حساب  على  الثقافة 

ما  واذا  بــالــخــبــز  االنــــســــان  انـــشـــغـــال 
 
ً
كانت القيم الكنسية ما تزال مسعفة
البشر  كآبة  من  يزيد  افتقادها  ان  أو 
حقيقة  بمدى  وانتهينا  األرض.  على 

االيمان وراء الطقوس. 
هـــنـــا الـــتـــحـــقـــت بـــنـــا مــــيــــري الــــتــــي لــم 
املواضيع  بني  تنقالتنا  في  تصحبنا 
الشائكة، إذ قصدت انجاز لقاء لتلحق 
بــنــا مــن بــعــد. عــرفــت اآلن انــهــمــا على 
وشـــك زواج. عــرفــت ذلـــك حــني وصــل 
الى  بالهجرة  تفكيرهما  الــى  الحديث 

كندا! 
ماذا يجري والى أين يتجه العالم؟ في 
من  بالهجرة  يفكر  مــن  تجد  بلد  كــل 
الــنــاس اطمئنانها  بــلــده. ملــاذا خسرت 
وقــنــاعــاتــهــا وأن احــالمــهــم بــاالفــضــل 
تعني ضيَق ذرٍع بحاضرهم. ال عيش 
مقنع وال هدوء. فأين مكان العواطف 
الــذي يورث  والجمال في هــذا املعترك 

بؤسه للجميع؟ 
أصـــــعـــــب مــــــا يـــــقـــــوم بــــــه الــــــنــــــاس هــو 
معاناتهم غير املجدية في إعادة األمل. 
العيش غير آمن والعالم يزداد تعقيدًا 
وهـــيـــمـــنـــات وتــــجــــارة ســـــالح وعـــمـــالء 
ومــرتــزقــة اصــنــافــًا: مــقــاتــلــني، كــتــابــًا، 
اصحاب صحف، دعاة يرتدون أقنعة 

تحرير أو ايمان. 
ذكــرنــي ذلـــك بــطــيــاريــن أملـــان اسقطت 
طـــائـــرتـــهـــم عـــلـــى حـــقـــول "ويـــتـــشـــايـــر" 
ثياب  مرتدين  فوجدوهم  البريطانية 
راهـــبـــات وقـــســـس. لــكــن هـــذا لـــم يــدفــع 
عنهم إلقاء القبض. جهد ابدال البزات 

على عجل لم ينفعهم.
كانت صامتة  قريبًا،  الــزوجــة  مــيــري، 
لها جمالها  وفر  وقد  أرادت،  تصغي. 
نفوذًا، بلباقة امرأة ذكية ان تقول رأيًا 
أو تغير اتجاه الكالم."هل ترون طوفان 
الهموم الــى أيــن وصــل فــي حياتنا؟ " 
وبــابــتــســامــة حــلــوة قــريــبــة مــن الــفــرح، 
خاطبتنا: "ماذا بقي من الوقت للحب، 
أرواحـــنـــا شيئًا  نمنح  ألن  لــعــواطــفــنــا، 
تحتمل به العالم ونستطيع العيش في 
الدخان والفوضى؟  ال أحد يسأل، كل 
ينظر لساعته خشية ان يفوته شيء 

ان تأخر دقائق اخرى.
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العراقي بسبب ظهور وسائل إعالم  املواطن  اإلذاعــة من حياة  اختفاء  لم يعد سبب 
ال  أحــدا  أن  بسبب  إّنما  الحديثة،  االتــصــاالت  ووسائط  واملوبايل  كالتلفزيون  جديدة 
ا من دون توثيق الصورة، هو الحقيقة، فالتوثيق يستدعي 

ً
يصدق أن ما يقال صوت

وجود ثالث حواس تشترك في صياغة ما تسمتع اليه: تسمع خبرا عّما حدث،  ثم 
ترى ما يحدث، ثم تدرك معنى ومغزى ما حدث. اإلذاعة يوم كانت تشدنا إليها، كنا 
نعطل حواسنا األخرى، لنستلم القضايا من خالل صوت مذيع أو مسؤول، وعلينا 
تحمل  طــوال حياتنا  إليها  اإلذاعـــة  التي شدتنا  فالطريقة   

ّ
وإال يحدث،  ما  أن نصدق 

أخطاءها.
ليس هذا فقط، ففي الجانب املهني لم تعد اإلذاعة الطريقة األكثر نجاعة مثلما كانت 
يومذاك، وهي تعرض لنا مسرحيات وأغاني املطربات، واالحتفاالت السياسية، واأللعاب 
الفاعلة في  امليادين  األمــر في حضورها هذه  الثقافية، ولم يقف  والندوات  الرياضة، 
حياتنا اليومية فقط، بل كانت أيضا نافذة على بلدان العالم، وعلى تطوراتها وحروبها 
ونجاحها وهزائمها، كما كانت مسؤولة مسؤولية كاملة عن تثقيف املستمع. وأذكر 
ذكرى  بمناسبة  لندن  إذاعــة  من  بالعربية  إلــى مسرحيات شكسبير  استمعت  أنني 
ميالد شكسبير األربعمئة، وكنا نحتفل بليالي أم كلثوم، ونستمع لحركات الشعوب 
التحررية، وقد تخّرج عدد كبير من معدي البرامج الثقافية من بني مكرفون اإلذاعة. 
وفي العراق شكلت اإلذاعة مصدًرا مهما الطالع الناس على ما يحدث في العالم، حتى 
أن أي تغيير كان يتصدر نشرات األخبار بمقدمة موسيقية 
أصبحت كالنشيد الوطني املالزم الطاللة اإلذاعة، ومن عاش 
اإلذاعــة  أن  السويس والجزائر وفلسطني، يجد  فترة حــروب 
جزء من بناء الهوية الوطنية والقومية، إضافة إلى مدرستها 
اللغوية، ولسانها التقني، ومعلوماتها الدقيقة، ومسؤوليتها 
هذا  ليس  دقيق،  غير  لألخبار  نقلها  كــان  لو  عّما سيحدث 
فقط، بل كانت املواقف الوطنية واإلنسانية تحددها نشرات 
األخــــبــــار، فــمــا يــحــدث فـــي الــعــالــم يــصــلــنــا بــهــويــات تحليلة 
عليه  سيكون  مــا  على  ومواقفنا  تصورنا  فنبني  مختلفة، 

األمر في الغد.
اذكـــر بــرامــج االطـــفـــال، وطــريــقــة تــنــويــرهــا عــبــر أعــمــال فنية 
أصــبــحــت أســاســا لثقافة األطــفــال الحــقــا. ال يــقــدم الــراديــو، 
باملقارنة مع املسرح، منصة عرض تقنية أكثر تطورا حسب، 
بل منصة تظهر من خاللها التكنولوجيا بأوضح صورها، 
وتفوق أعــداد جماهيره جماهير املسرح بكثير، واألهــم من 
ذلك، هو أن الراديو على صلة أعمق بالجماهير على مختلف 
مستوياتهم، إذ يكون دور اإلذاعــة مختصا بصقل مواهب 
شابة، فهذه البرامج وسيلة اتصال جديدة، مرافقة مع عرض 
يتوافق مع  تقنيا  فاإلذاعة كانت صوتا  بمثابة مسرح صوتي،  التي هي  التمثيليات 
منطقها اإلعالمي والتثقيفي، ولذلك انخرط فيها عدد كبير من املثقفني؛ معدو برامج 
وهواة أغاٍن وتمثيل، فاألعمال التي تصلنا عبر األثير كانت بمثابة الصلة االجتماعية 

التي تجعل مجموعة من األداوت طريقة للتواصل بني الفئات اإلجتماعية.
شيوع  املعلومة،  تسيس  اإلبـــداع،  على  تمرينات  املجتمع،  تثقيف  الترفيه،  التواصل، 
الــفــنــون األخــــرى، تجديد األغــانــي، تقديم  الــعــالقــة مــع  املــحــادثــة، االرتــبــاط باملحليات، 
املــطــربــني، تــجــديــد الـــبـــرامـــج، ضــبــط الـــوقـــت، ظــهــور مــعــديــن ومــنــفــذيــن، وجــــود ثقافة 
مؤسساتية، تزايد عدد املستمعني، اعتبار األخبار وثيقة تاريخية، اختصار العالقة 

مع مراكز القرار، هذه وغيرها كانت من منجزات الراديو.
قبل سنوات عقدت اذاعة باريس الثالثة، سلسلة من اللقاءات مع مفكرين وفالسفة، 
والصحافة  الحياة  فــي  املعرفة  مــديــات  كــل  عليه  تشتغل  معاصرا  موضوعا  وحــدد 
التجربة حــوارات مع عشرين مفكرا  والــزمــان، فكانت حصيلة  املكان  والجامعة، هو 
واملعرفة  العلم  اشتغال  ميادين  فــي  واملــكــان  الــزمــان  عــن  يتحدثون  وهــم  وفيلسوفا 
والــثــقــافــة، والــحــصــيــلــة انــتــاج مــصــدر مــعــرفــي يــعــد مــن أهـــم مــصــادر هـــذه الــحــقــول. 
الــذاكــرة؟ نعم ثمة مــا بقي ولكنه ليس  لــإلذاعــة بقي فــي   هــل يتذكر أحــدنــا برنامجا 

باألهمية. 

التفكير بأن صيرورة املرء   على 
ً
  كنت معنادة

 
ً
كاتبًا هي أشبه إلى حد كبير بصيرورته مقاوال

إلــى فكرة   
ّ

املــرء ال يحتاج إال أو مخترعًا. وكــأن 
رت  جيدة وفريدة حقًا ليبدأ بها. واآلن وقد تطوَّ
لديَّ عادة الكتابة املتينة، فإني سعيدة بالقول إني 

كنت مخطئة في تفكيري ذاك.
إن هناك طرقًا مختلفة كثيرة للنظر إلى الكتابة، 
لــكــن حـــني يــشــكــو أشـــخـــاٌص مـــن وجــــود حــاجــز 
كاتب writer's block لديهم، فإني أعتقد بأنهم 
وكأنها مشكلة  كتابتهم  على  أقبلوا  قــد  بــّد  وال 
فكرة. وكما هي الحال مع أي مقاول أو مخترٍع 
الفكرة  أن  يـــرون  ــاب 

ّ
الــكــت الكثير مــن  فـــإن  جــيــد، 

 نوعًا ما من املشكالت لدى قّرائهم. 
ّ

الجيدة تحل
وحني ال يبدو لهم أنهم استطاعوا فعل شيء من 
ذلك، تجدهم يشعرون بما يشبه الفشل ويرون 
أن هناك حاجَز كاتٍب لديهم. غير أن املشكلة قد 
ال تكون على هذا النحو. وقد ال تحتاج إلى فكرة 
ها. ربما أن ما 

ّ
جديدة أخرى. أو حتى مشكلة تحل

تحتاج إليه  هو شيء من اإللهام ــ والخبر الجيد 
هنا هو أن اإللهام موجود في كل مكان.

فّكْر كما يفعل الفنان 
ــيــه حــقــًا لــتــكــتــب عــلــى نــحــٍو  إن كـــل مـــا تــحــتــاج إل
منتظم هــو شـــيٌء مــن اإللــهــام وأخــالقــيــات عمل 
جيدة. وهذا هو ما يفعله الفنانون في كل يوم هنا 
وهناك في العالم ــ فهم يعملون على مشروعاٍت 

تجتذب اهتمامهم وتحركهم. 
وغالبًا ما يشحذ الفنانون صنعتهم بأقل تأكيد 
ر وبأكثر ضغٍط على املعنى أو الغرض 

َ
على الِفك

من عملهم. كما أنهم ال يخشون أن يتمخض ذلك 
ئ.  عن بعض النتاج السيِّ

لقد كنت أعــرف، أيــام قــررُت في املاضي متابعة 
عــمــلــي فـــي الـــكـــتـــابـــة، أنـــنـــي أهـــتـــم بــقــضــايــا مثل 
الصحة الذهنية واآلباء واألمهات. لكنني لم تكن 
 عن 

ً
أيـــة فــكــرة عــّمــا يجعل كتابتي مــعــّبــرة ـــدّي  ل

 
ً
شخصي. ولــم أكــن أعـــرف مــا الـــذي كــنــُت جيدة

القّراء في ما أكتب. وكل  الــذي سُيحّبه  فيه، وما 
ما كنت أعرفه هو أنني قد أحببُت الكتابة، وأردُت 
أن أتابع عملي اإلبداعي. وبالرغم من أن شعوري 
إلـــى مواصلة  بــالــيــأس كـــأمٍّ عــازبــة كـــان يدفعني 
عملي في الكتابة، فإني كنُت أجد اإللهام ألكتب 
وألجـــــد صـــوتـــي حـــني كـــانـــت تــصــادفــنــي بعض 

السابقني في  أحد زمالئي  يكتبها  التي  املقاالت 
الدراسة. وكان يكتب بصراحة، ومن دون اعتذار، 
عــن كــآبــتــه، ومـــحـــاوالت انــتــحــاره، وإدمـــانـــه على 
بــوحــدٍة  أشــعــر  كتابته  وقـــد جعلتني  املـــخـــدرات. 
أقـــل. وكــمــا تـــرون، فــإنــي قضيُت ســنــواٍت كثيرة 
كآبتي  أن  مــن حقيقة  بالخجل  خــفــي شــعــوري 

ُ
أ

ومرضي النفسي قد أتلفا حياتي إلى حد كبير 
زميل  قصص  قــراءتــي  ساعدتني  وقــد  بالطبع. 
 في 

ً
دراستي السابق على إدراك أني لست وحيدة

مشاعري تلك كما كنت أظن. كان ذلك حني خطر 
في بالي أني ربما ال أحتاج إلى تجنب مثل تلك 

األمور. ربما ال أحتاج لالختباء.
و لــو انــنــي كــتــبــت ربــمــا عــن أســــــراري، فـــإن ذلــك 
لشخٍص  بالنسبة  يــســرًا  أكــثــر  الــحــيــاة  سيجعل 
آخـــــــر. وإفـــــشـــــاء األســــــــــرار مــــن أجــــــل مـــســـاعـــدة 
أشــخــاص آخــريــن هــو إلــهــامــي الــعــالــي املستوى. 
لــكــن هــنــاك قـــدرًا كــبــيــرًا مــن األشــيــاء املنخفضة 

لهمني أيضًا.
ُ
املستوى التي ت

كيف نجد االلهام أينما كان
مــمــا يــســاعــدك هــنــا هــو أن تــعــرف مــا املــســتــوى 
األعلى من اإللهام لديك، ألن ذلك يحدد اتجاهك، 
طـــابـــعـــك، وصـــوتـــك وأنـــــت تــمــضــي عــبــر رحــلــتــك 
ككاتب. وما بعد ذلــك، فإن االمكانيات ال حدود 
ُيلهمني من األشياء على نحٍو  أمــا ما  لها حقًا. 

متكرر، فهي:

على األنترنت

وتويتر، وغيرهما

 وأنا أستخدم طريقتني رئيستني ألنخل اإللهام 
ــتــي أكــتــب عــنــهــا. األولــــــى، أن  وأنــتــقــي األشـــيـــاء ال
 ألي درٍس حياتيٍّ 

ً
الــــدوام مــتــرّصــدة أكـــون عــلــى 

فــي كــل شــيء أواجــهــه فعليًا. والــثــانــيــة، أن أكــون 
 
ٌ
 ألقـــــــوى آرائـــــــــي. وحـــــني تــــبــــرز قــضــيــة

ً
مــنــتــبــهــة

ذلك  أن  أعـــرف  انفعالية،  استجابة  لـــدّي  وتــكــون 
مـــوضـــوع جــيــد، ألنــنــي ســتــكــون لــــدّي وفــــرة من 
الرغبة االتفعالية لتغذية عملي. وهناك مواضيع 
معينة أمــتــلــك عــلــى الــــدوام مــا أقــولــه عــنــهــا، وهــي 
الـــخـــضـــرة، بتعبير  ـــدائـــم  ال ــر أو  املــعــمِّ الـــنـــوع   مـــن 

آخر. 
Medium / عن

العربي) ملحمد  العقل  (نقد  موسوعة 
عابد الجابري، تكاد تكون املوسوعة 
والــتــرحــيــب عبر  للنقد  إثــــارة  األكــثــر 
األخــيــرة، ليست فقط  الخمسني سنة 
الــحــواري حول  ألنها رفعت املستوى 
التراث العربي اإلسالمي، من السجال 
ــــى الــنــقــد الــفــلــســفــي  اآليـــديـــولـــوجـــي ال
الــعــمــيــق، ولـــكـــن ألن نـــظـــرة الــجــابــري 
ملخالفيه.  كما  ملشابهيه  تــحــٍد  مثلت 
يقول الجابري: "نحن ال نمارس النقد 
مــن أجـــل الــنــقــد، بــل مــن أجـــل التحرر 
كياننا  فــي  ومتخشب  ميت  هــو  مما 

العقلي وإرثنا الثقافي". 
أن  رأوا  والــــنــــقــــاد،  املـــفـــكـــريـــن  بـــعـــض 
الــعــربــي  الـــفـــكـــر  نـــقـــل  أراد  ـــجـــابـــري  ال
على  وردوا  الـــوحـــدة،  الـــى  التفتت  مــن 
االنتقادات السلبية التي واجهها، بإن 
مــوســوعــتــه هـــذه الــتــي تــقــع فــي ثالثة 
اجــــــزاء، هـــي بــمــثــابــة الــضــربــة األولــــى 
أو  لوحة  يرسم  الرسام حني  لفرشاة 
بورتريه، وان اعتقاد بعضهم أن هذه 
النهائي  اللوحة بشكلها  الضربة هي 
هو من أفسدها، وليس للجابري ذنبًا 
فــيــهــا. يــــرى رضـــــوان الــســيــد اســتــاذ 
الـــــدراســـــات االســـالمـــيـــة، أن مــشــروع 
الجابري واملادة الهائلة التي استعملها، 
بجميع  يحيط  أن  الجابري  ومحاولة 
جهد  لهو  والثقافية  الفكرية  النواحي 
الـــجـــابـــري حفر  أن  الــحــقــقــيــة  هـــائـــل. 
عــبــر مــوســوعــتــه فـــي الـــتـــراث الــعــربــي 
واالسالمي، بطريقة شبهها بعضهم 
الــبــولــيــســيــة، فــهــو يتساءل  بــالــطــريــقــة 
هـــنـــا، ويـــجـــرب هـــنـــاك، يــخــطــأ حــيــنــا، 
ويــصــيــب أحـــايـــني أخــــــرى، وطــريــقــتــه 
استعملها  التي  والبسيطة  الساحرة 
 من 

ً
فــي طــرح أفــكــاره ســحــرت أجــيــاال

الــقــرن  مــنــذ ثمانينيات  الــعــرب  ــقــراء  ال
املاضي ألنه كان يستهدف الجمهور 
بــالــدرجــة األولـــــى فــكــانــت مــوســوعــتــه 
بــمــثــابــة مــشــروع تــنــويــري، لـــذا كانت 
من  الجمهور  هــذا  الــى  أقـــرب  كتاباته 
ـــعـــروي. الــجــابــري يـــرى أن  أرغــــون وال
هــنــاك هــوة كبيرة بــني حــضــارة شبه 
الجزيرة العربية قديما وبني الحضارة 
 

ّ
اال الــهــوة يصعب ردمــهــا  اآلن، وهـــذه 

بـــأدوات  املـــوروث  مــن  الكثير  بتجاوز 
اآلخـــر –يــقــصــد هــنــا الــغــرب- كجسر 
ـــــى بــعــض  لـــلـــنـــهـــوض، مــــع االنــــتــــبــــاه ال
بها  احتفى  التي  التراثية  االطروحات 
الــجــابــري واعــتــبــرهــا لــحــظــات تنوير 
ضــائــعــة يــجــدر اســـتـــردادهـــا والــبــنــاء 
عــلــيــهــا. أّمــــا مــا قــالــه الــجــابــري نفسه 
"أنــا لست  والــشــرح  التوضيح  لغرض 
قارئًا تراثيًا للتراث، بل قارئًا حداثيًا 
للتراث  التراثية  الــقــراءة  إن  إذ  للتراث" 
هي قراءة تمجيدية وفخرية، في حني 
االعتبارات التي اعتمدها الجابري في 
قراءته الحداثية هي اعتبارات تحليلية 
ونــقــديــة وتــقــيــمــيــة. ويـــدافـــع الــجــابــري 
: "ال يمكن تبني 

ً
عن موقفه هذا قائال

املاضي ككل ألّنه ينتمي الى املاضي، 
وألن الكثير من العناصر املقومة لذلك 
املاضي ال توجد في الحاضر، وليس 
يــكــون حضورها  الـــضـــروري أن  مــن 
نفسه  هــو حــضــورهــا  املستقبل  فــي 
الــجــابــري ال  فــي الــحــاضــر"، وبالتالي، 
يــرفــض الـــتـــراث كــكــل لــنــفــس الــســبــب؛ 
فهو إن شئنا أو كرهنا، مقوم أساسي 
مـــــن مــــقــــومــــات الــــحــــاضــــر، وتــغــيــيــر 
الصفر.  مــن  الــبــدء  يعني  ال  الحاضر 
ـــحـــضـــاري شــغــل  ســــــؤال الـــنـــهـــوض ال
الــجــابــري كــثــيــرًا، ومـــن واقـــع خلفيته 
العملية كناشط سياسي في االتحاد 
االشــــتــــراكــــي فــــي املــــغــــرب، وكــمــفــكــر 
جريء ومباشر خاض معركة اعادة 

دراسة التراث بكل ما يملك من أسلحة 
ــنــقــد واملـــســـاءلـــة، وانــتــقــد  الــتــحــلــيــل وال
القراءة السائدة للتراث؛ وهو يدعو الى 
ابــن حــزم، وعقالنية  اســتــعــادة نقدية 
ـــشـــاطـــبـــي  ابــــــــن رشــــــــد وأصـــــولـــــيـــــة ال
يمكن  لهذا ال  ابــن خلدون؛  وتاريخية 
أن نــقــول أن الــجــابــري فــي دعــوتــه الى 
نقد العقل العربي قد دعا الى القطيعة 
لــم يكن يؤمن  الــتــراث، كما  التامة مــع 
بوأد التراث كما ادعى بعضهم عليه، 
بــــل دعـــــا الـــــى الــتــخــلــص مــــن الــــقــــراءة 
الــتــقــلــيــديــة لــــه واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــقـــراءة 
حــداثــيــة. كــمــا اتــخــذ الــجــابــري موقفًا 
صارمًا من الصوفية ألنها برأيه ألغت 
العقل واملنطق، واعتبر العقل الصوفي 
 وقــــد كــــان واضــحــًا 

ً
 مــســتــقــيــال

ً
عـــقـــال

وجــريــئــًا فــي رأيـــه هـــذا. ربــمــا ملقارنة 
الــجــابــري بـــني الــعــقــلــيــة الــغــربــيــة الــتــي 
يؤمن بأنها عقلية واقعية ديناميكية 
وتــجــريــبــيــة، والــعــقــلــيــة الــعــربــيــة الــتــي 
وتتمحور  تعتمد  عقلية  بأنها،  يؤمن 
حـــــول الـــلـــغـــة واألخــــــــــالق، وانـــحـــيـــازه 
الغربية،  للعقلية  والــصــريــح  الــواضــح 
وفسر  لالنتقاد،   

ً
عــرضــة أكثر  جعله 

الحضارة  بــأن  لــه،  انتقادهم  منتقديه 
الـــعـــربـــيـــة االســـالمـــيـــة اعـــتـــمـــدت عــلــى 
العربية  الشعوب  من  والكثير  الــقــرآن 
وغــيــر الــعــربــيــة الــتــي دخــلــت االســـالم 
فهي ال تخص العرب وحدهم، وهناك 
الجابري هي نظرة  أن نظرة  من رأى 

أو  له  استشراقية عنصرية وال يحق 
لغيره أن يقول أن هناك شعوبًا ال تهتم 
اال بالوجدانيات واللغة وشعوبًا أخرى 
ودلــلــوا  والــفــكــر،  والــعــقــل  بالعلم  تهتم 
البابليني ومــن سبقهم  على ذلــك بــأن 
وهم اصحاب علم واختراعات عظيمة 
العرب هم  أن  لم يكونوا عربًا إال  وان 

ورثتهم في هذا اإلرث العظيم.
ومــــن جــمــلــة االنـــتـــقـــادات الـــتـــي طــالــت 
الجابري املغربي األصل، هو انحيازه 
لــلــمــغــرب الـــعـــربـــي، إذ إنــــه يــؤمــن بــأن 
املـــغـــرب الـــعـــربـــي أكـــثـــر عــقــالنــيــة من 
الكثير  الــعــربــي، وقــد اختلف  املــشــرق 
مـــن املــفــكــريــن مــعــه فـــي هـــذه الــفــكــرة، 
ومن أبرزهم مواطنه املغربي أبو يعرب 
والــبــاحــث  الفلسفة  أســتــاذ  املـــرزوقـــي 
الــعــربــي، وكــانــت حجته أن  الفكر  فــي 
الــتــصــوف وال ســّيــمــا املــتــشــدد الـــذي 
انطلق  بالالعقالني  الجابري  وصفه 
من املغرب، وأهم أعالم التصوف هي 
مــن املــغــرب الــعــربــي على رأســهــم ابن 

عربي. 
ــــجــــابــــري رفـــضـــهـــا الــيــمــني  أفـــــكـــــار ال
املــــتــــطــــرف ألنــــــه وجــــــد فـــيـــهـــا نــســفــًا 
لـــلـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا رفــضــهــا 
ـــيـــســـار املـــتـــطـــرف ألنـــــه وجـــــد فــيــهــا  ال
يسعنا  وال  املتخلف.  للعقل  مجاملة 
أهــم منتقديه  نذكر  أن   

ّ
إال النهاية  في 

على األطـــالق وهــو جــورج طرابيشي 
(نقد  بكتاب  الــجــابــري  على  ردَّ  الـــذي 
الـــذي نــال شهرة  الــعــربــي)  نقد العقل 
كــبــيــرة بـــني الـــجـــمـــهـــور، وكـــــان لــشــدة 
اخــتــالفــه مــع الــجــابــري يــفــرد مــن 20 
– 30 صــفــحــة لـــشـــرح فـــكـــرة واحــــدة 
فــقــط. أفــكــار الــجــابــري لــم تــســلــم من 
ــــذيــــن شــكــكــوا  ـــعـــروبـــيـــني ال ـــتـــقـــاد ال  ان

بعروبيته. 
للكاتب  العربي  العقل  نقد  موسوعة 
عابد  محمد  املغربي  العربي  واملفكر 
الـــجـــابـــري عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ذلـــك، 
التي  الفكرية  املــشــاريــع  أهــم  مــن  تعد 
طرحت في القرن العشرين والتي ما 
يــزال تأثيرها في قرننا هــذا، ويكفي 
أنـــهـــا حـــركـــت املــــــاء الــــســــاكــــن، وهــــذه 
هــي وظــيــفــة املــفــكــر الــحــقــيــقــي، والــتــي 
يومنا  فــي  اليها  الحاجة  بأمس   نحن 

هذا. 

من اعمال الفنان هاشم حنون
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رئيس  ألقتها  بكلمة  امللتقى  فعاليات  افتتحت 
مركز «كه ال ويز» الدكتورة ابتسام إسماعيل، 
امللتقى  هــذا  أهمية  تأتي  منها:  بعض  في  قالت 
من أهمية النواب نفسه، كشاعر سياسي ثوري 
عاش حياته مشردًا بني الدول ليكون سندا وعونًا 
للفقراء ولرفعة كلمة الحرية والديمقراطية لكل 
الديكتاتورية األنظمة  املظلومة من قبل   شعوب 

 الظاملة. 
كـــمـــا وقــــــد تــــحــــدث مـــــال مـــصـــطـــفـــى وهــــــو مــن 
عبر  النواب،  مظفر  للشاعر  املقربني  األصدقاء 
كلمته عن مشواره السياسي وعالقته بالنواب 
الحزب  بـــدأت واســتــمــرت بالنضال داخـــل  الــتــي 

الشيوعي العراقي.
الــعــديــد مــن مــحــطــات حياته  وتــنــاول مصطفى 
 إلى 

ً
مــع الــنــواب ابــتــداًء بزيارته دمــشــَق، وصـــوال

وانتهاًء والسياسية  والغنائية  األدبية  لقاءاتهم 
 

 بأشعاره.
ومــــن الــفــعــالــيــات الــتــي تــخــلــلــت جــلــســة امللتقى 
عرض فيلم وثائقي موسع حول سيرة الشاعر 
آمنة  الشاعرة  وقد شاركت  كما  النواب،  مظفر 
عبد العزيز بقراءات ملجموعة مختارة ومتنوعة 

من قصائد الشاعر املحتفى به مظفر النواب.
أدارهـــا  والــتــي  للبحوث،  األولـــى  الجلسة  وكــانــت 
 

ّ
الدكتور نوزاد أحمد أسود قد شارك فيها كال

من الدكتور قاسم حسني صالح، إذ كانت ورقة 
الجنسي  (التحقير  بعنوان  املــشــاركــة  البحثية 
الناقد  بينما شـــارك  الــنــواب)،  فــي شعر مظفر 
املــرواتــي بــورقــة نقدية بــعــنــوان (عــنــدمــا السرد 
ـــّواب يـــرى)، وقـــال فــي بعض منها:  مــــالذا.. والـــنَّ
يــكــن األول في  لـــم  ـــنـــواب  ال الــشــاعــر مــظــفــر  إّن 
تــوظــيــف الـــســـردي فـــي الــشــعــري بــكــل تــأكــيــد، 
لــم يشبه مــن سبقه، أيــضــا،   ولــكــن، بكل تأكيد 
 وال أحسب أّن شاعرا بعده سينجح، قريبا في 
أقل تقدير، في توظيف السرد على هذا النحو، 
توظيف  هــي  االبتكار  فــي  ثمة خصوصية  ألن 
نسق بناء مبتكر وجديد أصال في على أنساق 
الــبــنــاء الـــروائـــي، وهـــو نــســق الــبــنــاء الــحــلــزونــي، 
األســــــاس في  األول  ــنــســق  ال أن  يـــعـــرف  فــكــلــنــا 
بناء  نسق  عـــام،  نحو  على  الحكائية  الكتابات 
الــشــعــوب،  كــل  عرفتها  الــتــي  الشعبية  الــحــكــايــة 
الـ  من  يبدأ  الــذي  املتراتب  التصاعدي  البناء  أي 
(ألف) وينتهي بـ (الياء)، ثم تنوعت الطرائق فداء 
 أن البناء الحلزوني 

ّ
البناء املقلوب، والدائري، إال

 مــؤخــرا نسبيا فــي عــالــم الــســرد 
ّ

لــم يــظــهــر إال
النفسّي  والطبيب  األدبـــي  الــنــاقــد  يسميه  الـــذي 
مع  خطي» 

ّ
الال «الــســرد  الدكتور حسني سرمك 

الدائري  البناء  ألن  التسمية،  هذه  على  تحفظي 
ليس خطيا أيضا ولكنه ينجح في وصفه قائال 
ــــذي ال يــطــفــئ املــالحــقــة الفضولية،  إّنــــه «ال عــنــه 
غزاي  الباحث  أّمــا  «اللولبي».  ليسميه  يعود  ثم 
الــطــائــي فــقــد كـــان عــنــوان ورقــتــه البحثية  درع 
 (مـــظـــفـــر الــــــنــــــواب شــــاعــــر الـــعـــشـــق والـــضـــيـــاء
 واألغاني). وقد كان للطائي كتاب من اصدارات 
بعنوان  الــثــقــافــة  وزارة  الــثــقــافــيــة-  الــشــؤون  دار 
(مظفر النواب.. شاعر الصبر العراقي الجميل)، 
الكتاب  احتضنها  موسعة  دراســـة  هــو  الكتاب 
بــأكــثــر مـــن (٣٨٤) صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر، 
تحدث خاللها عن اإليقاع وأنماطه ودالالته في 
شعر النواب، كما وقد تناول فيه جماليات التنوع 
املــعــاصــر، وكذلك  العربي  الشعر  فــي  اإليــقــاعــي 
الــعــمــودي  اإليــقــاع فــي شــعــر التفعيلة والــشــعــر 
من  ذلــك  وغير  القافية  وكثافة  القافية  واختفاء 

الدراسات املتخصصة في شعر مظفر النواب.
أيـــضـــا، تــخــلــلــت جــلــســات املــلــتــقــى الـــعـــديـــد من 
الكبير  للملحن  منها  واملــشــاركــات  املـــداخـــالت 
ـــــدم بعض 

ُ
كـــوكـــب حـــمـــزة وغــــيــــره، كــمــا وقــــد ق

املعزوفات املوسيقية ألغاٍن من كلمات الشاعر 
املحتفى به مظفر النواب.

بإدارة  والتي كانت  للبحوث  الثانية  الجلسة  أّما 
شارك  فقد  حبيب،  بسمة  الدكتورة  األكاديمية 
فيها كــل مــن اإلعــالمــي قــحــطــان جــاســم جــواد 
بــبــحــث عــنــوانــه (مــظــفــر الـــنـــواب شــاعــر العشق 
التي  الـــورقـــة  والـــثـــورة والـــتـــمـــرد)، بينما حــمــلــت 
 شــــارك فــيــهــا الــدكــتــور ســعــد الــحــســنــي عــنــوان:
 (مظفر النواب صليب اللغة الشعرية)، في حني 
شـــارك الــشــاعــر كــاظــم غــيــالن فــي ورقـــة بحثية 
بــعــنــوان (الــــثــــورة تـــراثـــًا ومـــعـــاصـــرة فـــي شعر 

العامية العراقية، مظفر النواب أنموذجا).
وفـــي خــتــام ملتقى الــشــاعــر مــظــفــر الـــنـــواب تم 
تــوقــيــع كــتــاب (مــظــفــر الـــنـــواب- الــكــلــمــة املنغمة- 
الكتاب جاء  للناقد حاكم الحداد،  حياة وابــداع) 
بــتــبــنــي مـــركـــز «كــــه ال ويـــــز» الــثــقــافــي طــبــاعــتــه 
وتـــوزيـــعـــه، وهـــو عـــبـــارة عـــن دراســــــات موسعة 
ـــعـــديـــدة،  ـــنـــوابـــيـــة، بــســمــاتــهــا ال عــــن الـــتـــجـــربـــة ال
والـــتـــي تــرتــكــز عــلــى الـــحـــداثـــة واألصــــالــــة، ومــن 
عــنــاويــن مــقــاالتــه:(الــبــدايــة والــتــاثــيــرات، الشاعر 
ـــرســـم،  ـــغـــنـــاء، الـــشـــاعـــر وال والـــلـــغـــة، الـــشـــاعـــر وال
الــشــاعــر والـــحـــب، الــشــاعــر واملـــــوروث الشعبي، 
والــثــورة، الشاعر  الشعرية،  والــصــورة   الشاعر 

وغير ذلك).

صـــــــــدرت حــــديــــثــــًا عــن 
الــثــقــافــيــة  الـــشـــؤون  دار 
مــــجــــمــــوعــــة قــصــصــيــة 
بــــــــعــــــــنــــــــوان «مـــــتـــــحـــــف 
ــــصــــوص“ لـــصـــادق  ــــّن ال
الطريحي. يضم الكتاب 
 » مــــنــــهــــا:  قــــصــــة   (٢٨)
وكاتب  تجريبية  قصة 
الريف،  مغمور، جماعة 
دائرة األسماء املفقودة، 
الـــنـــديـــم، تـــدويـــن الـــدولـــة 
ــــــشــــــرقــــــيــــــة، مـــتـــحـــف  ال
ـــــــنـــــــصـــــــوص، طـــبـــيـــب  ال
خــــــارج الــــرحــــم، ذاكـــــرة 

بورخيس“.
وفــــي مــقــطــع مـــن قصة 
ــــــكــــــالب“  ”املـــــثـــــقـــــف وال
الــطــريــحــي فيها:  يــقــول 
( لست كلبًا اآلن، لست 
كلبًا على االطــالق، هذا 
ما أود أن أقوله لكم، فأنا 
أحــب الــصــراحــة، وأحــب 
 الرجل، وال أتمنى له أي
 مـــــكـــــروه، أنــــــه بــمــثــابــة 
لــكــثــيــر  الـــــروحـــــي  األب 
مــــن الــــكــــتــــاب. صــحــيــح 
أنـــه جــعــل الــبــطــولــة لذلك 
املــثــقــف! أقــصــد الــلــص 
ـــــــذي ســــّمــــاه (ســعــيــد  ال
مـــــــــهـــــــــران) وجــــعــــلــــكــــم 
بفعل  مــعــه،  تتعاطفون 
تـــلـــك الــحــيــلــة الـــســـرديـــة 

ــــة  ــــبــــطــــول الــــــقــــــديــــــمــــــة: ال
األســمــاء،  فــي  والتضاد 
ــــســــت كـــلـــبـــًا،  ـــكـــنـــنـــي ل ل
على  اآلن  توقيعي  ومــا 
بــيــان ســحــب كــتــبــه من 
 دفاعًا عن 

ّ
األســواق، إال

الــعــامــة،  الــعــلــيــا  اآلداب 
ورأفـــــة بــاملــجــتــمــع الـــذي 
يــراد تغريبه، وأنــا أحب 
املجتمع أكثر مّما أحب 
الــــــرجــــــل، الــــــــذي تـــزخـــر 
قــــصــــصــــه بــــاملــــشــــاهــــد 
ينتصر  ألــم  الفاضحة! 
 لَعرفة في روايته تلك؟!

ألم تالحظوا أنه يحترم 
املـــومـــســـات ويــجــعــلــكــم 
تـــــتـــــعـــــاطـــــفـــــون مـــعـــهـــن 
أيــضــا؟! بــل جــعــل أحــد 
املـــنـــحـــرفـــني شــخــصــيــة 
مـــــــــــؤثـــــــــــرة فـــــــــــي أحــــــــد 

رواياته!). 
ومـــــن قـــصـــة ”الــــســــارد 
تــحــت الـــتـــدريـــب“، كتب 
صــــادق الــطــريــحــي، في 
(اآلن  مـــــنـــــهـــــا:  بـــــعـــــض 
قــررت  األربـــعـــني،  بلغت 
الـــســـرد. في  أن أمــتــهــن 
طــفــولــتــي كـــنـــت هـــاويـــًا 
بال شك، وفي الخامسة 
عمري،  مــن  والعشرين 
أتقنت فن قراءة القصة، 
أن  بحرفيه  واستطعت 
ـــــهـــــا مــن  أحـــــول

نـــســـق إلـــــى آخــــــر. طــلــب 
مني أن أقرا له: ألنه فقد 
بــــصــــره بـــفـــعـــل الـــعـــمـــر، 
واســـتـــعـــان بــــي لــكــتــابــة 
النص بلغتنا املشتركة، 
أراد أن يستمع إلى نص 
قــصــيــر جـــــدًا، قـــــال: إن 
أقــصــر نــص فــي العالم 
هــو الــنــص الـــذي يتسع 
ـــلـــجـــزيـــرة املـــســـكـــونـــة.  ل
قـــــلـــــت: مــــــا زلـــــــت تــحــت 
الـــــتـــــدريـــــب. قـــــــال اقـــــــرأ، 
ـــه هــــذا الــنــص.  فـــقـــرأت ل
قــــــال: أقـــصـــر نــــص فــي 
الــعــالــم يــتــكــون مــن مئة 
عليه.  سأضيف  كلمة، 
قائال:  عــنــده  مــن  فأتمه 
لـــســـت تـــحـــت الـــتـــدريـــب 

اآلن“. 
صــــــــــادق  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
الــطــريــحــي مـــن مــوالــيــد 
حــاصــل   ،1964 الــحــلــة 
عــلــى بــكــالــوريــوس لغة 
في  وماجستير  عربية 
طــــرائــــق تــــدريــــس الــلــغــة 
الــعــربــيــة جــامــعــة بــابــل، 
ــــتــــدريــــس،  عــــمــــل فـــــي ال
ــــد مــن  ــــعــــدي وحـــــصـــــد ال
الـــجـــوائـــز مــنــهــا جــائــزة 
مــــســــابــــقــــة األمــــــــــل عــن 
والجائزة  الحكمة،  بيت 
الــــــثــــــانــــــيــــــة مــــنــــاصــــفــــة 
فـــــي مـــســـابـــقـــة جــعــفــر 
الــــخــــلــــيــــلــــي، وجــــــائــــــزة 
املــــســــرح فــــي مــســابــقــة 
الــثــقــافــيــة  الـــشـــؤون  دار 

العامة.
الشعر  في  أعماله  ومن 
”تـــجـــربـــة فـــي ســيــمــيــاء 
ــــخــــلــــق، لــــلــــوقــــت نــص  ال
يـــحـــمـــيـــه، مــــيــــاه الـــنـــص 
اصــداراتــه  ومــن  األول“ 
فـــــــــــي مــــــــوضــــــــوعــــــــات 
أخـــــــــرى“ رحــــلــــة فــي 
الــــــســــــواد، أبـــجـــديـــة 
 بــــــــــــــابــــــــــــــل عــــــلــــــى

 العالم“. 
ـــــكـــــتـــــاب فــي  جــــــــاء ال
من  صــفــحــة   “168”

القطع املتوسط

 [I]
ة  أيَّ ة معاٍن للشعر، وضمن  أيَّ متى، وِانطالقًا من 
ة في وجه   معرفيَّ

ً
ة، ُيصبح عقبة شروط موضوعيَّ

ة  الِعلميَّ املــعــرفــة  الــحــديــثــة؟  ة  الِعلميَّ املــعــرفــة  قــيــام 
وبالثقافة،  ــٍة،  بــعــامَّ واإلنــســان،  باملجتمع  الحديثة 

ٍة؟  واِالقتصاد، والسياسة، بخاصَّ
ــة   املــعــرفــيَّ

َ
ــة الـــصـــيـــرورة  املــعــرفــيَّ

ُ
ــُن الــعــقــبــة تــتــضــمَّ

مجتمع  فــي  املعرفة،  شــأن  مــن  التي  ة،  والتاريخيَّ
بعينه. وهي من جهة كونها تقع في الطريق إلى 
ُد بالطريق إلى املعرفة. تستمد  املعرفة، هي تتحدَّ
من  معناها، ومسوغ وجودها،  ة  املعرفيَّ العقبات 
] لها. وهذا األخير، من  ضروب تحديد [املجتمعيِّ
البشري،  اِالجــتــمــاع  مفهومات  وحــدة  كونه  جهة 
ــــة-  ـــحـــقـــول الــــوجــــوديَّ والــــعــــالقــــات، والــــــدوافــــــع، وال
ة (أي الكل املعقد الذي  يَّ

ِّ
ل
ُ
ة املختلفة، والك املجتمعيَّ

ًا عّما يدخل في تكوينه- وبنائه)،  يختلف ماهويَّ
دات  فــهــو (أي املــجــتــمــعــّي) يــقــع عــلــى رأس املـــحـــدِّ
ة في مجتمع بينه، على أصعدة أربعة على  املعرفيَّ
واملؤسسة  ة،  املجتمعيَّ اآليديولوجيا  تقدير:  أقــل 
ة، والفعل املجتمعّي.   ة املجتمعيَّ ة، والفعاليَّ املجتمعيَّ

[II]
ـــثـــالث الــتــي  ـــة ال ــة األســـاســـيَّ إنَّ الـــِبـــنـــى املــجــتــمــعــيَّ
وبنية  الثقافة،  ِبنَية  أي   ،[ [املجتمعيُّ يتضمنها 
اِالقـــتـــصـــاد، وبــنــيــة الــســيــاســة، ووحــــدة الــعــالقــات 
اآليديولوجيا  ة:  املجتمعيَّ اآليديولوجيا  أي  بينها، 
واملجتمع،  والوجود،  للعالم،  ة  يَّ

ِّ
ل
ُ
ك رؤيــة  بوصفها 

ــــمــــا هـــــي، ومـــكـــونـــاتـــهـــا املــخــتــلــفــة،  واإلنـــــســـــان، إنَّ
 
َ
نات، تنتج املعرفة وِّ

َ
ك

ُ
امل والعالقات فيما بني هذي 

في مجتمع بعينه. 
[III]

: ملــــــاذا تـــكـــون املـــعـــرفـــة الــشــائــعــة- 
َ

ــــســــاؤل
َّ
ــــت إنَّ ال

 
ُ
والسائدة- والطاغية في مجتمع معني هي املعرفة
األكثر  ساؤل 

َّ
الت لهو  غيرها،  دون  من  الشعرية، 

ق األمر بضرب من ضروب 
َّ
ِالحاحًا، حينما يتعل

- ِمـــن- ــــدِّ الــشــعــر- والــشــاعــريــة يــقــع [عـــلـــى- الــــضِّ
املعرفة]، وبنائها، وإعادة بنائها. 

[IV]
ــة حول  مــن أجــل مــحــاولــة بــنــاء إشــكــال، وإشــكــالــيَّ
ساؤل 

َّ
ذلك، ال ُبدَّ من أْن نتوقف عند مستوى الت

ساؤل اآلتي: 
َّ
ساؤل أعاله. أي الت

َّ
 الت

َ
بل

َ
الذي يقع ق

التي تجعل من معرفة  ة  املعرفيَّ املصادر  ما هي 
بعينها هي املعرفة الشائعة في مجتمع ما؟ وبأّية 
ة  املجتمعيَّ الــِبــنــى  تــحــديــد  نفهم  أن  يمكن  مــعــاٍن 
ن، وبنية املعرفة؟ إنَّ  وُّ

َ
ك

َ
ة الثالث لنمط ت األساسيَّ

وتصير،  تكون،  املعرفة  إنَّ  أي  وظيفتها.   
َ
املعرفة

 
ً
وظيفة لها  أنَّ  أجــل  من  صنع 

ُ
وت خلق، 

ُ
وت بنى، 

ُ
وت

ة؟ وما هي  املجتمعيَّ الوظيفة  ة. فما هي  مجتمعيَّ
ة للمعرفة؟  د الوظائف املجتمعيَّ حدِّ

ُ
املصادر التي ت

[V]
ُد،  ساؤل ُيحدَّ

َّ
 ِانطالقًا من كوننا نتساءل، فإنَّ الت

ة  ٍة، بالعودة إلى مصادر املعرفة املجتمعيَّ  َمرَّ
ِّ

ل
ُ
في ك

السائدة. ومن جهة أن ال يمكن للتساؤل أن يقوم 

ة،  وإشكاليَّ إشكال،  بناء  نحو  يذهب  بوصفه   
َّ
إال

حـــول مـــا هـــو ســـائـــد، فـــإّنـــه يــصــطــدم، اصــطــدامــًا 
عنيفًا بتناقض أصلّي داخله. فمن جهة ضرورة 
ساؤل حول الشائع- السائد- الطاغي من 

َّ
بناء الت

ساؤل ذاته 
َّ
أشكال املعرفة، ومن جهٍة أخرى إنَّ الت

بِاعتباره  الطاغي،  السائد-  الشائع-  هذا  في  يقع 
دًا مـــن جــهــتــه. فــكــيــف يــمــكــن أن نــحــل هــذا  مـــحـــدَّ

التناقض؟ 
[VI]

إلى  القفز  الوثبة.  القفزة-   طريق سوى 
َ
ة مَّ

َ
ث ليس 

حظة 
َّ
الل الــتــي تجعل مــن كــل مــعــرفــة، فــي  الضفة 

عيد بناَء ذاِتها. وذلك 
ُ
 ت

ً
ة Posteriori، معرفة الَبعِديَّ

ُه  أنَّ َبْيَد  املضاد].  والنقد  [النقد-  ة  نائيَّ
ُ
ث من  يأتي 

ًا، هكذا  َبــعــُد، ونقدًا مــضــادَّ ال بوصفه نقدًا، ومــن 
التخصيص،  إلى مستوى  ه يأتي  إنَّ ِفَق. 

ُّ
ات كيفما 

ـــمَّ الــتــحــديــد املــعــرفــّي لـــه، بــواســطــة مفهوم 
ُ
وِمــــْن ث

باآلتي:  ل 
َّ
تتمث لهي  القفزة  إنَّ  املجتمعّي.  الــواقــع 

ة  كل ضرب من ضروب إنتاج املعرفة، وكل عمليَّ
ما هما يستمدان ضرورة  من عمليات بنائها، إنَّ
الواقع]،  على-  املعرفّي-  [الصراع-  من  وجودهما 
 Societal Content أي حول املضمون املجتمعّي
الذي يخصُّ الواقع املجتمعّي، واملنظور املجتمعيِّ 

Societal Perspective الذي من شأن فهمه. 
[VII]

ــديــنــيــة، ِانــطــالقــًا  إنَّ الــســلــطــة، فـــي املــجــتــمــعــات ال
الــواقــع،  بــنــاء  تعيد  ة،  املجتمعيَّ اآليــديــولــوجــيــا  مــن 
ٍة]، من جهة حقلني  - َمرَّ

ِّ
ل

ُ
وتعيد تحديده، [في- ك

ينتقل  والدين. حينما  الدولة،  اثنني:  ْني  آيديولوجيَّ
الـــصـــراع املــعــرفــّي مـــع الــســلــطــة، حـــول املــضــمــون 
من  الــذي  املجتمعّي  واملــنــظــور  لــلــواقــع،  املجتمعّي 
شــأنــه إلـــى مــســتــوى الــعــنــف، تنتقل املــعــرفــة إلــى 
خارج حقل النقاش العقالنّي. وهكذا نكون أمام 
شــيــوع وِانـــتـــشـــار وطــغــيــان ضــــرب مـــن ضـــروب 
املعرفة يأخذ شكل الشعر. حينها، وحينها فقط، 
ينتقل الشعر من كونه إبداعًا وخلقًا وتجربة فذة 
إلعادة إنتاج املصادر الروحية للمجتمع، إلى كونه 
ذلك  على  فيترتب  املجتمع.  قيام  وجــه  فــي  عقبة 

اآلتي: 
املجتمع، من  فــي  ــثــاقــفــة، 

ُ
وامل التثقيف  اخــتــزال   -I

ــــداخــــل، بــالــشــعــر، وقـــولـــه، وكــتــابــتــه،  الــــخــــارج، وال
وقراءته. 

باملسائل  واملــتــخــصــص  الــتــخــصــص،  غــيــاب   -II
أي  ص: 

ِّ
املخل إلى  واللجوء  واإلنسانية،  ة  املجتمعيَّ

الشاعر. 
III- الــخــلــط بـــني كـــل شـــــيء، وكــــل شــــيء آخـــر، 
ــغــة الــشــعــريــة. فــيــصــبــح كـــل مـــوضـــوع من 

ُّ
فـــي الــل

ة، واإلنسانية، داخل الشعر،  املوضوعات املجتمعيَّ
والتساؤل  بــه،  والتفكير  للفهم،   

ً
قــابــال موضوعًا 

صبح املعرفة الشعرية عنه، هي املعرفة.
ُ
عنه. بل ت

IV- هذا بالضبط ما تريده السلطة الشمولية، في 
ة- واإلجرائية إلنتاج  النظريَّ الحدود  فرض وضع 
ــر على  يــتــوفَّ كــل مجتمع  فــي  ة،  املجتمعيَّ املــعــرفــة 
املعرفّي-  اِالستبداد  ملمارسة  ة  شروط موضوعيَّ

واملجتمعّي (وبالتالي السياسي). 

من  يقشعّر  الطقُس 

البرد

 ثلج
َ

ألبسه معطف

وأقفل الباَب خلفي

أترك امرأة في الغرفة

تستحمُّ بمالبسي

أخرُج لشتاٍء 

صار قطع ثلج

عاريًا أتساقط ُ

وأنا أسير 

.................

تأتني بثوِبك األحمر

وأنا ما زلُت منشغال

بـــــــذكـــــــرى انـــــســـــالل 

ثوبك األزرق 

ألــــــــــــــــــــــّم قــــــــطــــــــراتــــــــك 

املتساقطة 

على صلصال بيتي

وأنا أعبُر موحال

مـــــن زجـــــــــاج نــــافــــذة 

إليك

وأنـــــت بــيــديــك ثــوبــك 

األحمر

وبــيــدي قــطــٌع حــمــراء 

من جسدي

 أبيض 
ٌ

ووحل

يتساقط

...................

الليلة ال أثر لنافذتك

ال أثر ملقاِم الرست

ال أثر لكأٍس تسكبيه 

في فمي

ألصــــابــــعــــك  أثـــــــــر  ال 

الخائفة

الــفــراشــة  لفلم  أثـــر  ال 

على عينيك

 الثلج
َ

الليلة هطل
ً
 قليال

َ
ف

ّ
وتوق

أمام نافذتك

 شمسا 
ُ

وهـــو يــحــمــل

ساخنة

.................

 سوِء طالع
ُ
منذ

في فنجان الليل

 النبيذ 
ُ
بغبطٍة أفرغ

في قناني النهار

.............

ضجيج الغيمة

يأتي بنفس املطر

وضجيج جسدي

 يأتي إلّي بأمراة

ال تتكّرر

.............

تأخذني بيدي الوردة 

إليك

ألشّمك بدال عنها

...............

أقرأ نصا ينعيني

أنظر بدهشة 

نصتني لي
ُ
مل

احترقوا من الضحك

الّن نعشي 

يمشي بعكاز

يحمله الدود 

ويمشي

..............

رنة نقالي

زقزقة عصافير

أنا في حديقة

حني أحكي معك

أن تـــلـــك الــحــيــلــة الـــســـرديـــة  بحرفيه  واستطعت 
ـــــهـــــا مــن  أحـــــول

الــــــثــــــا
فـــــي م
الــــخــــل
املــــســ
ال دار 
العامة
ومن

”تـــجـــ
ــــخــــل ال
يـــحـــم
األول

فـــــــــــي
أخ

ي

ا

جـ
68”
القطع
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حظر عام
أوستروفســــــــكي)  (تريســــــــتان  وكتــــــــب 
القانوني  املديــــــــر   ،Tristan Ostrowski
لنظــــــــام أندرويــــــــد ومتجر غوغــــــــل بالي: 
يحظــــــــر على شــــــــركة غوغــــــــل العمل مع 
شــــــــركة هواوي على طرز أجهزة جديدة 
أو توفيــــــــر تطبيقاتهــــــــا، بمــــــــا فــــــــي ذلك 
جيميــــــــل والخرائــــــــط ويوتيــــــــوب ومتجر 
غوغل بالي، من أجل التحميل الســــــــابق 

أو تنزيلها على هذه األجهزة.
املخصصــــــــة  التدوينــــــــة  هــــــــذه  وتأتــــــــي 
للمســــــــتهلكني العاديــــــــني بعــــــــد أن تلقت 
عمالقــــــــة البحــــــــث العديــــــــد من األســــــــئلة 
حــــــــول أجهــــــــزة هــــــــواوي الجديــــــــدة، مثل 
الطــــــــرز الجديدة التي تطلق اآلن أو الطرز 
السابقة التي طرحت بعد 16 أيار 2019 
لكنها أصبحــــــــت متاحة اآلن في مناطق 
جديدة مــــــــن العالم، ومــــــــا إذا كان يمكن 
استخدام تطبيقاتها على هذه األجهزة.

وأرادت غوغل تقديم إرشادات واضحة 
ألولئــــــــك الذيــــــــن يطرحون هذه األســــــــئلة 
املهمــــــــة، وعلــــــــى وجــــــــه التحديــــــــد حــــــــول 
كيفيــــــــة الوصول بشــــــــكل غير رســــــــمي 
– عن طريــــــــق التحميــــــــل الجانبي – إلى 
تطبيقاتهــــــــا على تلك الهواتف واألجهزة 

اللوحية غير املصادق عليها.
وتشعر الشــــــــركة بالقلق بشأن العميل 
العادي لجهاز هواوي الجديد الراغب في 
الوصول إلى تطبيقاتهــــــــا املعروفة مثل 
يوتيوب، كمــــــــا أنها قلقة من أنَّ املصادر 
غير الرســــــــمية لتلك التنزيالت قد تكون 
ضارة، وأنَّ املســــــــتخدمني العاديني قد ال 

يفهمون املخاطر التي تنطوي عليها.

تهديد لألمن
وتحتــــــــوي التدوينة على تعليقات غوغل 
األكثر وضوًحا حتى اآلن بشأن مسألة 
هواوي، حيث تتجنب الشــــــــركة التفكير 
في ما إذا كانت هواوي تشــــــــكل تهديًدا 
لألمن القومي األمريكي، وهو ما أصرت 

عليه وكاالت االستخبارات.
وكتــــــــب أوستروفســــــــكي: "كان تركيزنا 
منصًبــــــــا على حماية أمن مســــــــتخدمي 
غوغل على املاليني مــــــــن أجهزة هواوي 
الحاليــــــــة حول العالم، وقد واصلنا العمل 
ــــــــا للوائح الحكومية، من 

ً
مع هواوي، وفق

أجل توفير تحديثات األمان وتحديثات 
الحاليــــــــة،  األجهــــــــزة  علــــــــى  تطبيقاتنــــــــا 

ونواصل ذلك طاملا كان مسموًحا به".
وقد تســــــــتمر منتجات هواوي الصادرة 
بتاريــــــــخ 16 أيــــــــار 2019 أو قبل ذلك في 
الحصول على هذه التحديثات اآلن، لكن 
ا يعــــــــدُّ غير مؤهل، 

ً
أي منتــــــــج جاء الحق

وذلــــــــك ألنَّ غوغل لم تتمكن من إخضاع 
هــــــــذه األجهزة لعمليات فحصها األمني 
 Google ا ببرنامج

ً
أو تحميلها ســــــــابق

Play Protect القــــــــادر على اكتشــــــــاف 
متى تخترق األجهزة.

وتحذر غوغل مالكــــــــي منتجات هواوي 
األحــــــــدث من محاولــــــــة تحميل برامجها 
على تلك األجهزة غير املؤهلة، وذلك ألنَّ 
الشركة ال يمكنها ضمان أنَّ التطبيقات 
حقيقيــــــــة أو أنهــــــــا خاليــــــــة مــــــــن البرامج 

الضارة.
وقالــــــــت التدوينــــــــة: لن تعمــــــــل تطبيقاتنا 
بشــــــــكل موثوق ألننا ال نسمح بتشغيل 
هذه الخدمات على أجهزة غير معتمدة 
حيث قد تعرض األمان للخطر، وتنطوي 
تطبيقاتنا املحملة بشــــــــكل غير رسمي 
على مخاطر كبيرة، بما في ذلك تثبيت 
تطبيق جرى تغييره أو العبث به بطرق 
يمكن أن تعرض أمن املستخدم للخطر.

تجنب السياسة
الجانــــــــب  تجنــــــــب  غوغــــــــل  وتحــــــــاول 
السياســــــــي من هذه املسألة، لكنها تريد 
ثني الناس بشدة عن السير في املسار 
غير الرسمي للحصول على تطبيقاتها 

الشعبية.
التدوينــــــــة  أوستروفســــــــكي  وينهــــــــي 
بالحديــــــــث حــــــــول كيفية معرفــــــــة ما إذا 
كان جهاز أندرويد املســــــــتخدم معتمًدا، 
حيث قال: "للتحقق مما إذا كان جهازك 

معتمــــــــًدا يجب فتح تطبيق متجر غوغل 
بالي على الهاتف، ثم النقر فوق القائمة، 
والبحث عن اإلعدادات لرؤية ما إذا كان 
 Google الجهــــــــاز معتمًدا من برنامــــــــج

."Play Protect

تطبيقات أندرويد
كما بدأت غوغل في فرض قيود جديدة 
التــــــــي يمكنها  على تطبيقــــــــات أندرويد 
تتبع مواقع املســــــــتخدمني فــــــــي الخلفية، 
وذلك من خــــــــالل عملية مراجعة جديدة 
 إلى 

ً
تتحقــــــــق من احتيــــــــاج التطبيق فعال

الوصول إلى البيانات.
وأعلنت عمالقة التقنيــــــــة األميركية عن 
التغييــــــــرات في منشــــــــور علــــــــى املدونة 
املوجهــــــــة ملطــــــــوري أندرويــــــــد فــــــــي وقت 
ســــــــابق مــــــــن األســــــــبوع الفائــــــــت. وتقول 
الشــــــــركة: إنــــــــه اعتباًرا مــــــــن 3 آب املقبل، 
ســــــــيكون على جميــــــــع تطبيقات غوغل 
بــــــــالي الجديدة، التي تطلب الوصول إلى 
املوقع في الخلفيــــــــة، اجتياز مراجعة، ثم 
ستوسع الشــــــــركة هذه املراجعة لجميع 
التطبيقات الحالية اعتباًرا من 3 تشرين 

الثاني القادم".
ومع أن ميزة تتبع املوقع تعد أساســــــــية 
للعديد مــــــــن التطبيقــــــــات والخدمات، إال 
أنهــــــــا قــــــــد تكون مثيــــــــرة للريبــــــــة عندما 
طلب عشــــــــوائًيا. ويعــــــــدُّ تتبع املوقع في 

ُ
ت

الخلفيــــــــة من أســــــــوأ الحــــــــاالت؛ ألنَّ ذلك 
يجري مــــــــن دون علم املســــــــتخدم، وفي 

أي وقــــــــت. وســــــــتجبر عمليــــــــة املراجعة 
الجديدة التطبيقات على تبرير حاجتها 
إلى اســــــــتخدام امليزة، وتجعلها تحد من 

التتبع عندما ال تستطيع ذلك.

مشاركة املوقع
وتقول غوغل: إن عمليــــــــة املراجعة هذه 
ســــــــتبحث فــــــــي مــــــــا إذا كانــــــــت الوظيفة 
بالفعــــــــل  تبــــــــرر  للتطبيــــــــق  األساســــــــية 
الوصــــــــول إلــــــــى املوقــــــــع فــــــــي الخلفيــــــــة. 
وتضيــــــــف الشــــــــركة أن هــــــــذه الخطــــــــوة 
لــــــــن تؤثــــــــر فــــــــي تطبيقــــــــات الشــــــــبكات 
االجتماعيــــــــة التي تتيح للمســــــــتخدمني 
اختيار مشاركة مواقعهم باستمرار مع 

األصدقاء.
علن عن هذه التغييرات 

ُ
ُيشــــــــار إلى أنه أ

كجزء مــــــــن تحديثــــــــات نظــــــــام أندرويد 
11 الجديــــــــد، الــــــــذي يســــــــير على خطى 
نظــــــــام (آي أو إس 13) من آبل في الحد 
من حصــــــــول التطبيقات علــــــــى أذونات 
حساســــــــة، وجعل األمــــــــر مقتصًرا على 
االســــــــتخدام مرة واحدة. ويرســــــــل نظام 
(آي أو إس 13) للمستخدمني إشعارات 
في كل مرة تتبع فيها التطبيقات املوقع 
فــــــــي الخلفية، ومع ذلك، فــــــــإنَّ هذه امليزة 
ال تنطبــــــــق على تطبيقات آبل نفســــــــها، 
األمــــــــر الذي لقــــــــي انتقــــــــادات من بعض 
املطورين. وعلى النقيض من ذلك، أكدت 
طبق حتى على 

ُ
غوغل أن السياسات ست

تطبيقاتها.

أفادت شركة األبحاث (كاناليس) 
بــــــــأن  Canalys فــــــــي توقعاتهــــــــا 
تفشــــــــي فيــــــــروس كورونا يمكن 
أْن يؤدي إلى انخفاض في حجم 
شــــــــحنات الحواسيب الشخصية 
شــــــــحن عاملًيــــــــا للعــــــــام 

ُ
التــــــــي ست

الحالي بنسبة ال تقل عن 3.3 %، 
وقد يصل االنخفاض إلى 9 %.

شــــــــحنات  إن  الشــــــــركة:  وقالــــــــت 
الشــــــــخصية  الحواســــــــيب 
ســــــــتنخفض بــــــــني 10.1 ٪ إلــــــــى 
20.6 ٪ فــــــــي الربع األول من العام 
2020. وسيظل التأثير ملموًسا 
فــــــــي الربــــــــع الثانــــــــي، إذ ُيتوقع أن 
تنخفض الشــــــــحنات بــــــــني 8.9 ٪ 
في أحســــــــن األحــــــــوال، و23.4 % 

في أسوأ األحوال.
وفي أفضل األحوال، فإنَّ تفشي 
املــــــــرض يعنــــــــي أن 382 مليــــــــون 
وحدة ستشحن في العام 2020، 
 396 مــــــــن   ٪   3.4 بانخفــــــــاض 
مليوًنا في العام املاضي. أما في 
أســــــــوأ األحوال فإنَّ الشحنات لن 
تتجاوز 362 مليون وحدة خالل 
العــــــــام الحالي، بانخفاض 8.5 % 

عن العام املاضي.
وقالت الشركة في تقريرها: "في 
الســــــــيناريوهات، ُيتوقع  أفضــــــــل 
أن تعــــــــود مســــــــتويات اإلنتاج إلى 
طاقتهــــــــا الكاملــــــــة بحلول شــــــــهر 
نيســــــــان 2020، وبالتالــــــــي فــــــــإنَّ 
أكبر ضربة هي بيع الشــــــــحنات 
في الربعني األولــــــــني، مع انتعاش 
الســــــــوق في الربع الثالــــــــث والربع 

الرابع".

وأضافــــــــت: "وبالتالي، من املتوقع 
تنخفــــــــض شــــــــحنات ســــــــوق  أن 
أجهــــــــزة الحاســــــــوب فــــــــي جميع 
أنحاء العالم بنســــــــبة 3.4 ٪ على 
أساس ســــــــنوي في العام 2020، 

مــــــــع انخفــــــــاض الربــــــــع األول من 
العام 2020 بنسبة 10 ٪، والربع 
الثاني مــــــــن 2020 بنســــــــبة 9 ٪. 
وســــــــيتحول عرض سوق أجهزة 
الحاســــــــوب إلى طبيعتــــــــه بحلول 

الربــــــــع الثالــــــــث من العــــــــام 2020. 
وعلــــــــى أســــــــاس ســــــــنوي، تتوقع 
(كاناليس) أن يبدأ سوق أجهزة 
الحاسوب في جميع أنحاء العالم 
في التعافــــــــي ببطء بدًءا من العام 

."2021
ويفتــــــــرض الســــــــيناريو األســــــــوأ 
أن مســــــــتويات اإلنتــــــــاج لن تعود 
بحلــــــــول  طاقتهــــــــا  كامــــــــل  إلــــــــى 
شــــــــهر حزيــــــــران 2020. وقالــــــــت 
الشــــــــركة: "فــــــــي ظــــــــل افتراضات 
السيناريو، سوف تستغرق  هذا 
مســــــــتويات اإلنتــــــــاج والطلب في 
ــــــــا أطــــــــول للتعافــــــــي، 

ً
الصــــــــني وقت

وســــــــتعاني في الربــــــــع الثاني من 
االنخفاض بقدر املعاناة في الربع 
األول. ونتيجــــــــة لذلك، لن نشــــــــهد 
انتعاًشا في الســــــــوق قبل أواخر 

الربع الرابع من عام 2020".

تخطــــــــط شــــــــركة آبل إلطالق حاســــــــب آيباد بــــــــرو iPad Pro جديد في 
شهر آذار املقبل، في محاولة منها لتعزيز حصتها في السوق العاملية 
للحواسيب اللوحية، لكْن من غير املتوقع أْن تصل شحنات اإلنتاج من 
الجهاز اللوحي إلى ذروتها إال بعد شــــــــهر نيســــــــان، وذلك ألنَّ موردي 
املكونــــــــات يزيــــــــدون إنتاجهم ببطء بعد فترة االنقطــــــــاع في عطلة رأس 

السنة القمرية الصينية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتأثرت سلسلة إمداد آبل، التي تتركز إلى حد كبير في الصني، بشكل 
كبيــــــــر، إذ أغلقت املصانع في البالد، وقالت الشــــــــركة إنَّ إمدادات آيفون 
العاملية ســــــــتكون مقيدة مؤقتا نتيجة إلغــــــــالق املصانع، كما اضطرت 
الشــــــــركة إلغالق متاجرها في الصني بســــــــبب فيروس كورونا، األمر 

الذي أسهم في انخفاض الطلب على منتجاتها داخل الصني.
ا لتقرير جديد من Digitimes، فإنَّ جهاز iPad Pro الجديد قيد 

ً
ووفق

اإلنتاج مع تاريخ إصدار مســــــــتهدف لشهر آذار، ويعني هذا أنَّ آبل قد 
تؤخر إطالق الجهاز، أو قد تعلن عنه لكن بكميات محدودة في البداية، 
ويتوقع التقرير أن يصــــــــل اإلنتاج إلى ذروته في الربع الثاني عند نحو 

3 ماليني وحدة شهرًيا.
وتوضح املعلومات أن أجهزة آيباد برو الجديدة ستحتوي على كاميرا 
خلفية ثالثية العدسة، بما في ذلك جهاز االستشعار 3D ToF، وكانت 
ا، بحيث يســــــــاعد 

ً
الشــــــــائعات حول هذا املستشــــــــعر قد ظهرت ســــــــابق

مستشــــــــعر 3D ToF جهــــــــاز آيباد برو على قياس املســــــــافات وحجم 
الكائنات في العالم الخارجي عبر تطبيقات الواقع املعزز.

د هواتف iPhone 12 الراقية بهذا املستشعر، ومن  زوَّ
ُ
ومن املتوقع أن ت

املفترض صدورها في وقت الحق من هذا العام.
بأنه جهاز آيباد ويصف التقرير النموذج الجديد 

ا، بــــــــرو iPad Pro بحجــــــــم 
ً

إنش  12
طراز وتبيــــــــع آبــــــــل حالًيــــــــا 

iPad Pro بحجم 
و  ــــــــا 

ً
إنش  11

إنــــــــش،   12.9
وليــــــــس مــــــــن 
ما  الواضــــــــح 
هذا  كان  إذا 
خطأ  مجرد 

مطبعــــــــي 
اقتــــــــراح  أو 

شــــــــركة  بــــــــأن 
ســــــــتغير  آبــــــــل 

أحجام  أخــــــــرى  مرة 
.iPad Pro شاشة

{ }
{

}

 Larry تيســــــــلر)  (الري  توفــــــــي 
Tesler، عالم الحاســــــــب، وأيقونة 
عصر الحوسبة املبكر، عن عمر 
يناهــــــــز 74 عاًمــــــــا، الــــــــذي بفضل 
التــــــــي شــــــــملت أوامر  ابتكاراتــــــــه، 
القص والنســــــــخ واللصق، أصبح 
الحاسب الشخصي سهل التعلم 

واالستخدام.
ولد تيســــــــلر في العــــــــام 1945 في 
نيويورك ودرس علوم الحاســــــــب 
في ســــــــتانفورد في كاليفورنيا، 
في  التخــــــــرج  بعــــــــد  وتخصــــــــص 
املســــــــتخدم،  واجهــــــــة  تصميــــــــم 
أي جعــــــــل أنظمة الحاســــــــب أكثر 
سهولة في االستخدام، وبدأ عمله 
فــــــــي وادي الســــــــيليكون في أوائل 
الســــــــتينيات من القــــــــرن املاضي، 
فــــــــي الوقت الذي كانت فيه أجهزة 
متناول  فــــــــي  ليســــــــت  الحاســــــــب 

الغالبية العظمى من الناس.
الذكاء  العمــــــــل في أبحــــــــاث  وبعد 
االصطناعــــــــي، انضــــــــم إلى مركز 
 PARC (بالــــــــو ألتــــــــو) لألبحــــــــاث
Xer-  للتابع لشــــــــركة زيروكــــــــس
ox فــــــــي عــــــــام 1973، حيث طور 
ميزات القص والنســــــــخ واللصق، 
وأصبحــــــــت هــــــــذه املفاهيم في ما 
بعد األســــــــاس لواجهة املستخدم 
لكٍل من برامج تحرير النصوص 
الحاســــــــب  تشــــــــغيل  وأنظمــــــــة 

بالكامل.
ويشــــــــتهر مركــــــــز PARC بعمله 
املبكــــــــر على واجهات املســــــــتخدم 
التنقــــــــل  وكيفيــــــــة  الرســــــــومية، 
املؤسس  الفأرة، وألن  باستخدام 
آبل، (ستيف  املشــــــــارك لشــــــــركة 
جوبــــــــز) Steve Jobs، رأى هــــــــذا 

واســــــــتخدمه  املبكــــــــر  البحــــــــث 
إلهــــــــام لتطوير  كمصدر 

أفضــــــــل  نســــــــخ 
الخاصة  لألفكار 

بمنتجــــــــات آبل، 
كان  فقــــــــد 
تيسلر سبًبا 
ت  ا ر يــــــــا لز
بــــــــز  جو
ة  ر ملتكــــــــر ا
إلــــــــى شــــــــركة 

كــــــــس  و ير ز
.Xerox

تيســــــــلر  وكان 

نصيًرا ملفهوم يســــــــمى الحوسبة 
غير املشروطة، وهي فكرة تعني 
أنَّ البرنامــــــــج ال ينبغي أن يكون له 
أوضاع، بل إن مدخالت املستخدم 
تفعل أشياء مختلفة استناًدا إلى 
الوضــــــــع الذي توجــــــــد فيه، ويقول 
الويب  علــــــــى  الشــــــــخصي  موقعه 
إنه طــــــــور الفكرة مــــــــع زميله (تيم 
موت) Tim Mott أثناء العمل في 
النصوص  محــــــــرر  على   PARC

.Gypsy املسمى
وانضــــــــم مختــــــــرع ميزة النســــــــخ 
والقص واللصق إلى شــــــــركة آبل 
في العام 1980، واستمر بالعمل 
في الشركة حتى عام 1997، حيث 
عمل على عدد من املنتجات، بما 
 Macintosh في ذلك ماكنتــــــــوش
وكويك تايــــــــم QuickTime وليزا 
نيوتن  اللوحي  والحاســــــــب   Lisa

.Newton tablet
وكانت حواسيب ماكنتوش وليزا 
أول حواســــــــيب شــــــــخصية تروج 
لعمليات القص والنسخ واللصق، 
ويعــــــــود الفضل فــــــــي ذلك إلى حد 
كبير إلى مشــــــــاركة تيسلر، الذي 
حصل في عام 1993 على ترقية 
بحيــــــــث أصبــــــــح يشــــــــغل منصب 
كبيــــــــر العلماء، وهو املنصب الذي 
شــــــــغله أيًضا (ســــــــتيف وزنياك) 

.Steve Wozniak
وعمل تيســــــــلر بعد مغادرته آبل 
فــــــــي Stagecast، وهــــــــي شــــــــركة 
ناشــــــــئة للتعليــــــــم انفصلــــــــت عن 
ا 

ً
شــــــــركة آبل، وقضــــــــى أيًضا وقت

 ،23andMe في أمازون وياهو و
وعمل منذ عام 2009 كمستشار 

.UX لجهاز لتجربة املستخدم

{ }
{ }

جديد ا وذج ا درير آيب ز جه ب
ا،iPad بحجــــــــم

بًب
ااإنش 12

ــــل حاليــــــــا  زً طرا
بحجم 

و   
ش،
ن 
ا 
ا 
أ 

اح
ركة 

ـــتغير
أحجام  ى 

.iPad

{ }
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عبد الزهرة الهنداوي:

فرص عمل
املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد 

الزهرة الهنداوي يقول:
لتشــــــــغيل  الوطنــــــــي  املشــــــــروع  "ان 
الشــــــــباب أِعَد من قبل مختصني من 
بينهم رجال اعمــــــــال ونواب وخبراء 
بشؤون االســــــــتثمار، هذا ويعد هذا 
املشــــــــروع االول مــــــــن نوعه فــــــــي آلية 
تنظيمه ومســــــــارات عمله، يهدف الى 
خلــــــــق فرص عمــــــــل مختلفة عما هو 
معهود، مشــــــــيرًا الى انه يســــــــتهدف 
فــــــــي املرحلــــــــة االولــــــــى توفيــــــــر  100 
الــــــــف فرصة عمل خالل هــــــــذا العام، 
ليتصاعد هــــــــذا الرقم لحني الوصول 
الى مليون فرصة عمل في السنوات 

القريبة املقبلة".
ويضيف :

"املشروع يستند الى مرتكز اساسي 
بنــــــــاء مدن تنموية، تقــــــــوم عن طريق 
تمويل مشــــــــاريع متوســــــــطة يقدمها 
الشــــــــباب، ســــــــواء كانت صناعية او 
زراعية او استثمارية، بحيث تتكامل 
مع بعضها لتشــــــــكل تلك املدينة، هذا 

وإن االقراض ســــــــيكون هو االساس 
في هــــــــذا املشــــــــروع ومصــــــــادره من 
خــــــــالل عــــــــدة قنــــــــوات، اذ ان البنــــــــك 
ابــــــــدى اســــــــتعداده لدعــــــــم  املركــــــــزي 
املشــــــــروع وما يخصص للمشــــــــروع 
الدولة السنوية، وهناك  من موازنات 
انفتاح على املنظمات الدولية لتقديم 
املنح لهذا املشروع ودعمه، اذ نتحدث 
عن قروض ميسرة قد تكون الفائدة 
فيها 3 باملئة سنويا ويكون السماح 
الول ســــــــنتني ويبــــــــدأ التســــــــديد من 
الســــــــنة الثالثة ويستمر على مدى 8 

سنوات".
وتابع الهنداوي:

"الحد االدنى من القروض يصل الى 

35 مليون دينار واألعلى 50 مليون 
دينــــــــار، ألننا نتحدث عن مشــــــــاريع 
متوســــــــطة، قيمــــــــة املشــــــــروع بحدها 
االدنى تتراوح بني 250ـ  300 مليون، 
والحــــــــد االعلى 500 مليــــــــون دينار، 
اذا كان هناك 10 شــــــــباب مشاركني 
في املشــــــــروع، اذ يعتمد اساس مبدأ 

املشاركة بينهم لتقديمه".

ضمان اجتماعي
من جانبه املنســــــــق العام للمشــــــــروع 

اسماعيل العبودي بني :
"ان وزارة التخطيط اطلقت مشروعا 
كان عمــــــــره اكثر من 3 ســــــــنوات من 
والتشــــــــريع  واملحــــــــاكاة  الدراســــــــات 

والتنفيــــــــذ، اذ يوفــــــــر هــــــــذا املشــــــــروع 
فــــــــي القطاع  فــــــــرص عمــــــــل كثيــــــــرة 
الخــــــــاص والفرص منظمة ولها قيمة 
دائميــــــــة فيهــــــــا ضمــــــــان اجتماعــــــــي 
الشــــــــباب  وصحي وتنشــــــــيط قطاع 
وهــــــــو مؤثر فــــــــي بيئة االعمــــــــال، هذا 
وان خطتنا تعتمد التفكير على حل 
 الى مليون 

ً
البطالة وصوال مشــــــــكلة 

 فرصة عمل خالل الســــــــنوات السبع 
املقبلة".

السيطرة على االستيراد
محافظ البنك املركــــــــزي علي العالق 

يؤكد:
"املشاريع تتفاعل وتتقدم باالعتماد 
والسياسات  العام  االســــــــتقرار  على 
واالقتصاديــــــــة  املاليــــــــة  االخــــــــرى 
والتجارية واالستثمارية تتكامل في 
ما بينها ليضمن ان يكون هناك جو 
وبيئة مناســــــــبان، هذا وال يمكن  ان 
يكــــــــون هناك انفالت في االســــــــتيراد 
والســــــــيطرة علــــــــى املــــــــواد والبضائع 
الداخلة الى البلد، وفي الوقت نفســــــــه، 

نتوقع ان يكون هناك نشاط صناعي 
او زراعي امام سيل من االغراق في 
الســــــــوق، وتكــــــــون غير قــــــــادرة على 
مواجهة هذا االغراق بمنافســــــــة غير 

متكافئة".
واستطرد بقوله:

"عندما نتكلم عن املشاريع الصغيرة 
 هذا البعد 

َ
للشــــــــباب البّد من أْن نأخذ

بنظر االعتبار، فعندما التكون هناك 
مشــــــــاريع صناعيــــــــة وزاريــــــــة كبيرة 
ســــــــوف تؤثر في املشاريع الصغيرة 
ونموهــــــــا وتطورهــــــــا، ألنهــــــــا تعتمد 
فــــــــي الغالب علــــــــى حزمة املشــــــــاريع 
االولى، فال يمكن توســــــــعة املشاريع 
الصغيرة فــــــــي ظل غياب مشــــــــاريع 
صناعيــــــــة وزارعيــــــــة علــــــــى االرض، 
ألن هذه املشــــــــاريع الصغيرة تصبح 
ممولة باملواد والتجهيزات والخدمات 
التي تقــــــــدم ملثل هذه الشــــــــركات، لذا 
نحن بحاجــــــــة الى مراعــــــــاة الجوانب 
املتعلقة بانجاح املشاريع الصناعية، 
من حيــــــــث حمايــــــــة املنتــــــــوج املحلي 
وتوفيــــــــر العوامل االخــــــــرى املرتبطة 
 بالسياسة التجارية وتوفير الظروف 

االخرى".
ويوضح العالق:

" ان تحريك مشــــــــاريع الشباب يجب 
 بنظــــــــر االعتبــــــــار ضرورة 

َ
أْن يأخــــــــذ

توفــــــــر حاضنات اعمــــــــال ومنتديات 
وملتقيــــــــات ومراكز لكي تنمي فكرة 
والتشــــــــغيل  املشــــــــروع،  بنوع  االبداع 
واالستفادة من التمويل املتوفر عن 
طريق ايجــــــــاد حل وطرق مناســــــــبة 
لضمــــــــان القــــــــروض التــــــــي يتلقاهــــــــا 
الشــــــــباب، على اعتبــــــــار ان هذه الفئة 
وخاصة الخريجــــــــني الجدد التمتلك 
القــــــــدرة على توفيــــــــر ضمانات لهذه 
ليســــــــت  املســــــــألة  والن  القــــــــروض، 
مرتبطة بالبنك املركزي او املصارف، 
ألن هــــــــذه الجهات يجب ان تتأكد من 
أن هذه االموال ســــــــتعود مرة اخرى 
اليها فــــــــي حال اقراضها للشــــــــباب، 
منوهًا بــــــــأن البنك املركزي واحد من 
البنوك املركزية القليلة في العالم التي 
تقوم بعملية اقراض للقطاع الخاص 
بــــــــكل انواعــــــــه الصناعــــــــي والزراعي 
والعقــــــــاري، ادراكا منــــــــه ان موضوع 
التحفيز االقتصادي مهم وضروري 

لتحريك عجلة االقتصاد".
ولفت العالق النظر الى ان :

"تشغيل الشباب يمثل تحديا كبيرا 
على املســــــــتوى الوطنــــــــي ولذلك نحن 
لعمليــــــــة  ومســــــــتعدون  مســــــــتمرون 
الصحية  اطرهــــــــا  التمويــــــــل ضمــــــــن 
وبضمــــــــان ان تكــــــــون هنــــــــاك جدوى 
ونتائج حقيقية في مثل هذه العمليات، 
لذلــــــــك نحن نضع كل مــــــــا نمتلك من 
 امكانيات مالية او خبراتية امام هذا 

املشروع".

االستثمار الجماعي
مستشــــــــار رئيس الوزراء للشــــــــؤون  
املالية الدكتــــــــور مظهر محمد صالح 

فقد بني:
" املشــــــــروع الوطني لتشغيل الشباب 
يضفي صفة االســــــــتثمار الجماعي 
بــــــــدال من الفــــــــردي، وكيفيــــــــة تطويع 
العمــــــــل  علــــــــى  االســــــــتثمار  قانــــــــون 
صغــــــــار  ملســــــــتثمرين  الجماعــــــــي 
يتصدون الى مشــــــــاريع متوســــــــطة، 
وان فكــــــــرة هــــــــذا املشــــــــروع هجينــــــــة 
واالهميــــــــة تكمــــــــن بأن الشــــــــباب هم 
عمــــــــال ومالكــــــــون في الوقت نفســــــــه 
وهــــــــذا االمر معمــــــــول به فــــــــي العالم، 
الن هناك مشكلة عاملية بالتشغيل، 
اذ ان الشــــــــركات الكبــــــــرى محــــــــدودة 
التكنولوجيــــــــا  بســــــــبب  التشــــــــغيل 
 وقدرة الحكومات على التشــــــــغيل م

حدودة".
ويضيف:

"هنالــــــــك فــــــــراغ فــــــــي كل دول العالم، 
وفي العراق اكبر، لــــــــذا فان مثل هذه 
املشــــــــاريع وســــــــيلة المتصاص قوة 
العمل الشابة، لكن تحتاج الى ضمان 
وانطالقة  تطبيق  يرافقــــــــه  اجتماعي 
جديدة وتمويل ميسر وهو متوفر".

دور املحافظات
عضو لجنة االقتصاد واالســــــــتثمار 
في مجلس النــــــــواب ميثاق الحامدي 

يقول:
"هناك عراقيل واجهت هذا املشروع 
بعــــــــد تصويت مجلس النــــــــواب عليه 
قبل سنوات، اال انه رأى النور مؤخرًا 
بعــــــــد قناعة الجهــــــــات التنفيذية، هذا 
وســــــــيكون هنــــــــاك دور للمحافظات 
بتنمية هذا املشــــــــروع واعداد خطط 
البنــــــــك  بــــــــدور  مشــــــــيدة  لتنفيــــــــذه، 
املركزي فــــــــي الدعم املالي الذي قدمه، 
المتصاص البطالة التي انتشرت بني 

صفوف الشباب بصورة كبيرة".
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هــــنــــاك تــــقــــديــــرات مـــتـــبـــايـــنـــة لــــعــــدد املــســيــحــيــني 
هــنــاك  يــعــيــشــون  زالـــــوا  مـــا  الـــذيـــن  الفلسطينيني 
اليوم، مقارنة بحقبة ما قبل سنة 1948؛ أي قبل 
اعالن تأسيس دولة اسرائيل فوق املدن والقرى 
الفلسطينية. وبغض النظر عن مصدر الدراسات 
السكان  عـــدد  أن  عــلــى  إجــمــاع  فــهــنــاك  املختلفة؛ 
املــســيــحــيــني فـــي فــلــســطــني قـــد انــخــفــض بنحو 

عشرة أضعاف خالل السبعني سنة املاضية.

أزمة ديموغرافية
كــشــف تــعــداد ســكــانــي قـــام بــه الــجــهــاز املــركــزي 
أن هــنــاك  الــفــلــســطــيــنــي ســنــة 2017  لــإلحــصــاء 
مــع اإلشــارة  ألــف مسيحي فلسطيني؛  نحو 47 
الشرقية  والــقــدس  املحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  إلـــى 
وقطاع غــزة. يعيش نحو 98 باملئة منهم ضمن 
رام  مــدن  فــي  عموما  متركزين  الغربية،  الضفة 
الــبــاقــون  الــلــه وبــيــت لــحــم والـــقـــدس، بينما يقطن 
(وهــــم مــجــتــمــع مــســيــحــي صــغــيــر يــبــلــغ تــعــداده 
 نـــحـــو ألــــــف ومــــئــــة شـــخـــص فــــقــــط) قــــطــــاع غـــزة 
الديموغرافية  األزمـــة  تختمر  والــيــوم  املــحــاصــر. 
الفلسطيني  املسيحي  املجتمع  بها  ابتلي  الــتــي 
منذ عقود مضت؛ فعلى سبيل املثال- كان سكان 
مــديــنــة بــيــت لــحــم (مــوطــن والدة الــســيــد املسيح 
عليه السالم) قبل سبعني سنة أغلبية مسيحية 
املدينة  ديموغرافية  لكن  باملئة.   86 بنحو  تقدر 
االحتالل  بعد  خاصة  أســاســي؛  بشكل  تحولت 
 ،1967 حزيران  في  الغربية  للضفة  االسرائيلي 
الشرعي،  غير  العنصري  الفصل  جــدار  واقــامــة 
ابــتــداء مــن ســنــة 2002. كـــان الــهــدف مــن بعض 
أجـــزاء الــجــدار عــزل مدينة بيت لحم عــن القدس 

وعن باقي أجزاء الضفة الغربية. 
تقول منظمة "افتحوا بيت لحم"، واصفة التأثير 
"يطوق  الفلسطينية:  املدينة  على  للجدار  املدمر 
القدس  بمساره جنوب  لحم  بيت  العازل  الجدار 

الشرقية، نحو الغرب والشرق. 
وهـــكـــذا، ولــعــزل األراضـــــي بــفــعــل وجــــود الــجــدار 
ومصادرتها القامة املستوطنات، ولإلغالق تحت 

شتى الــذرائــع؛ لم يبق ســوى نحو 13 باملئة من 
منطقة بيت لحم مفتوحا لتواجد الفلسطينيني".  
ولــكــونــهــم مــحــاصــريــن بشكل مــتــزايــد؛ تــم طــرد 
الــتــاريــخــيــة  مسيحيي بــيــت لــحــم مـــن مــديــنــتــهــم 

بأعداد كبيرة. 
السابقة  الرئيسة  بــابــون"  "فــيــرا  للسيدة  ووفــقــا 
لبلدية بيت لحم فقد تناقصت أعداد املسيحيني 
(منذ سنة 2016) الى 12 باملئة فقط؛ أي نحو أحد 
األكثر  التقديرات  تشير  بينما  فقط.  ألفا  عشر 
للفلسطينيني  اإلجــمــالــي  الــعــدد  أن  إلـــى   

ً
تـــفـــاؤال

املسيحيني في كامل أجزاء فلسطني املحتلة أقل 
من اثنني باملئة. 

ال خالف مع املسلمني
ال تــغــيــب الـــعـــالقـــة بـــني تــنــاقــص عــــدد الــســكــان 
املـــســـيـــحـــيـــني فـــــي فـــلـــســـطـــني وبـــــــني االحـــــتـــــالل 

واضحة  فهي  العنصري؛  والفصل  اإلسرائيلي 
حد  على  واملسلمني  املسيحيني  للفلسطينيني 
"بيت  بمدينة  الكلمة"  "دار  أجــرت جامعة  ســواء. 
جاال- الضفة الغربية" دراسة جرى فيها مقابلة 
املسيحيني  مــن  نصفهم  فلسطيني  ألـــف  نــحــو 
ـــبـــعـــت سنة 

ُ
والـــنـــصـــف اآلخـــــر مـــن املــســلــمــني وط

2017؛ وكــــان واحــــدا مــن أهــدافــهــا فــهــم أســبــاب 
تــــنــــاقــــص أعــــــــــداد املـــســـيـــحـــيـــني فـــــي فــلــســطــني. 
ــــى أن.. "ضـــغـــط االحـــتـــالل  ال ــــدراســــة  ال خــلــصــت 
التمييز  االسرائيلي والقيود املستمرة وسياسة 
واالعـــتـــقـــاالت الــعــشــوائــيــة ومـــصـــادرة األراضــــي 
عــوامــل أضــيــفــت الـــى االحـــســـاس بــفــقــدان االمــل 
الــذيــن  املسيحيني؛  الفلسطينيني  املــواطــنــني  بــني 
وجـــــدوا انــفــســهــم فـــي مــوقــف يــائــس إذ لـــم يــُعــد 
وال ألوالدهــــم  مــقــبــول  مستقبل  ملــس   بامكانهم 

ألنفسهم".  

بــــذا يــمــكــن الـــقـــول أن االدعـــــــاءات حــــول مــغــادرة 
بينهم وبني  الدينية  التوترات  املسيحيني بسبب 

جيرانهم املسلمني أمر ال صحة له.
ــــك الــقــطــاع  ـــــك؛ فــفــي ذل غــــزة مـــثـــال آخــــر عــلــى ذل
املحاصر الفقير ال يعيش سوى اثنني باملئة من 

املسيحيني الفلسطينيني. 
عندما احتلت اسرائيل القطاع (مع باقي املناطق 
ما  كـــان   ،(1967 ســنــة  الفلسطينية  الــتــاريــخــيــة 
هــنــاك.  يــعــيــشــون  مسيحي   2300 بنحو  يــقــدر 
لكن الــيــوم لــم يبق ســوى 1100 منهم؛ وهــذا ما 
املروعة  والــحــروب  االحتالل  سببته سنوات من 
وحصار ال يرحم تجاه املجتمع املسيحي؛ الذي 

تمتد جذوره التاريخية نحو ألفي عام. 
وكما هو حال مسلمي غزة؛ يعيش املسيحيون 
ظروف انقطاع عن العالم؛ ومنها املواقع املقدسة 
عام  كــل  غــزة  مسيحيو  يقدم  الغربية.  بالضفة 

ــــى الــســلــطــات الــعــســكــريــة االســرائــيــلــيــة  طــلــبــا ال
القدس  في  القيامة  عيد  الى مراسيم  لالنضمام 
وبيت لحم. خالل شهر نيسان من العام املاضي 
املــوافــقــة اال ملئتي شــخــص؛ بــشــرط أن  لــم تمنح 
يكونوا قد تجاوزوا الخامسة والخمسني أو أكثر 
من العمر، ولم ُيسمح لهم بزيارة مدينة القدس. 

منظمة   =)  "Gisha-غــــيــــشــــا" مــنــظــمــة  وصـــفـــت 
إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، تـــأســـســـت عـــام 
2005 هدفها حماية حرية حركة الفلسطينيني، 
وخــاصــة ســكــان غـــزة. املــتــرجــمــة) قـــرار الجيش 
االســرائــيــلــي بــأنــه.. "مــزيــد مــن االنــتــهــاك لحقوق 
الفلسطينيني االساسية، بحرية الحركة والديانة 
والــحــيــاة الــعــائــلــيــة"، واتــهــمــوا اســرائــيــل (بــحــق) 
بمحاولة.. "تعميق االنفصال بني الضفة الغربية 

وقطاع غزة". 

االجندة االسرائيلية
تــهــدف اســرائــيــل لتحقيق مــا هــو أكــثــر مــن ذلــك؛ 
الفلسطينيني عن بعضهم  املسيحيني  فبتفريق 
الــبــعــض وعـــن مــواقــعــهــم املــقــدســة (مثلما جــرى 
االسرائيلية  الحكومة  تأمل  أيضا)  املسلمني  مع 
بإضعاف الروابط االجتماعية- الثقافية والروحية 

التي تعطي للفلسطينيني هويتهم الجماعية. 
تــســتــنــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إســــرائــــيــــل عـــلـــى فــكــرة 
أن مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل (مـــنـــهـــا- املــصــاعــب 
االقــــتــــصــــاديــــة الــــشــــديــــدة والــــحــــصــــار املــســتــمــر 
والــتــفــرقــة وقــطــع االواصــــر الشعبية والــروحــيــة) 
ملــغــادرة  الــنــهــايــة  فــي  املسيحيني  ســيــدفــع جميع 

موطنهم فلسطني. 
وتـــحـــرص إســـرائـــيـــل عــلــى تــقــديــم "الـــــنـــــزاع" في 
لها  ليتسنى  الــديــنــي  الـــنـــزاع  بــصــبــغــة  فــلــســطــني 
بدورها أن تقدم نفسها بصورة الدولة اليهودية 
املسلمني في  أعـــداد هائلة مــن  املحاصرة وســط 
الــشــرق االوســــط. وهــكــذا فـــان الــوجــود املستمر 
للمسيحيني الفلسطينيني ال يمثل جانبا حسنا 

في تلك األجندة االسرائيلية. 
لـــألســـف نــجــحــت اســـرائـــيـــل بــتــحــريــف طــبــيــعــة 
النزاع في فلسطني؛ من كونه النضال السياسي 
االستيطاني  االستعمار  ضد  اإلنــســان  وحقوق 
ـــى تــصــويــره بــشــكــل نــــزاع ديـــنـــي. ومـــن املقلق  ال
أيضا و بالقدر نفسه أن أنصار إسرائيل األكثر 
الواليات املتحدة وأماكن أخــرى هم  تحمًسا في 

من املسيحيني املتدينني. 
املـــســـيـــحـــيـــني  أن  مــــفــــهــــومــــا  يـــــكـــــون  أن  يــــجــــب 
الفلسطينيني ليسوا غرباء وال مراقبني عابرين 
فــي فلسطني؛ وقــد كــانــوا ضحايا بقدر مــا كان 
املسلمون، ولعبوا دورا رئيسا في تعريف الهوية 
وروحانيتهم  بمقاومتهم  الحديثة؛  الفلسطينية 
الفنية  بــاألرض، وبمساهماتهم  وعمق اتصالهم 

وبحوثهم العلمية املزدهرة.
ال يــــجــــب الــــســــمــــاح إلســـــرائـــــيـــــل بــــإبــــعــــاد أقـــــدم 
أجدادهم  أرض  عن  العالم  في  مجتمع مسيحي 
حملتها  فــي  نــقــاط  بضع  تسجيل  لها  ليتسنى 
القدر  وعلى  العنصري.  للتفوق  للغاية  املزعجة 
نــفــســه مــن األهــمــيــة يــجــب علينا فــهــم الــصــمــود 
ـــــذي   الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي االســـــــطـــــــوري والـــــتـــــالحـــــم ال
ال يكتمل من دون التقدير التام ملركزية الوجود 
السرد والهوية  الفلسطيني الستمرار  املسيحي 

الفلسطينية الحديثة.

* رمزي بارود- صحفي مستقل ومؤلف كتاب 
"األرض األخيرة: قصة فلسطينية". 
 (Counter Punch) "موقع "كاونتربانتش
(= نشرة أخبارية نصف شهرية تصدر في 
الواليات املتحدة، بطابع سياسي واسلوب 
شعبي وهي ذات مواقف راديكالية.  

تــعــمــل هـــــذه املـــجـــمـــوعـــة خــــادمــــات مــقــيــمــات، 
ويعانني من قلة األجــور والعمل املنهك وعدم 
التقدير والحصار، والخوف أحيانا، واالزدراء 

وسوء املعاملة غالبا. 
ويـــجـــب أن تــتــلــقــى هــــذه الـــنـــســـوة حــــدا أدنـــى 
يــــورو شــهــريــا، لكنهن  لـــألجـــور ويــبــلــغ 950 
 18 عملهن  رغــم  يـــورو   800 نحو  يتقاضني 

ساعة يوميا وستة أيام أسبوعيا.
تــقــول جــانــيــنــا فــلــوريــس مـــن بـــيـــرو: "نعتني 
ونتحمل مسؤولية  وبــاألطــفــال  الــســن،  بكبار 
ــــاألســــر. ونـــعـــمـــل خـــبـــراء  كــــل مــــا هــــو ثـــمـــني ب
نفسيني وأصدقاء حميمني ونمارس الخياطة 
أيضا، لكن من دون تقدير لجهودنا." تضيف 
امـــرأة بيروفية أخــرى تدعى أدريــانــا أراوخــو 
القائمة.  الــى  األليفة  الحيوانات  ورعاية  الطبخ 
وعـــنـــدمـــا أنـــهـــت الـــنـــســـاء حــديــثــهــن أخــبــرهــن 
الخاص  املتحدة  األمــم  مقرر  ألستون  فيليب 
بــالــفــقــر املـــدقـــع وحـــقـــوق االنـــســـان أنــــه مـــدرك 
جيدا لوضعهن املزري. بينما تعافت اسبانيا 
االقــتــصــاديــة، لكن  أزمتها  بــدرجــة كبيرة مــن 
قصص الخادمات على غرار ما سمعه فيليب 
التي استمرت 12 يوما هي  بعثته  مــدة  طيلة 
وسيلة تذكير بأن التعافي يحجب مشكالت 

أكثر عمقا.

معيشة بائسة
وفقا ألرقام معهد االحصاء الوطني االسباني 
الــســكــان يعيشون مع  فــهــنــاك 26 بــاملــئــة مــن 
خطر الفقر أو االقصاء االجتماعي، أما نسبة 
البطالة فتبلغ 14 باملئة وهي أكثر من ضعف 

معدل االتحاد األوروبي. 
ويـــعـــانـــي نـــحـــو نـــصـــف الـــســـكـــان مــــن بــعــض 
الصعوبة بتلبية حاجاتهم، والفقر أعلى لدى 

األطفال واملهاجرين والغجر.
تــــقــــول بـــالنـــكـــا كــــورونــــيــــل وهــــــي امــــــــرأة مــن 
باراغواي تقيم في اسبانيا منذ 2006 وتبلغ 
من العمر 71 سنة، أنها بحاجة للعمل لعشر 
ســـنـــوات أخــــرى قــبــل أن تــكــســب مــســاهــمــات 

تقاعدية كافية رغم عمرها واصابة ركبتها.

العامالت  تمكني  مــركــز  داخـــل  فيليب  تــجــول 
ــيــات والـــخـــادمـــات حــيــث أجــــري الــلــقــاء،  املــنــزل
املاضية  الستة  األشــهــر  طيلة  املــركــز  واعتمد 
عــلــى مــنــحــة 200 ألـــف يــــورو قــدمــهــا مجلس 
مدينة مدريد بقيادة العمدة اليسارية السابقة 

مانويال كارمينا.
االستشارة  بتوفير  للمركز  األمــوال  سمحت 
الدراما  وصفوف  النفسي  والدعم  القانونية، 
الـــطـــعـــام  طـــبـــخ  ودروس  الـــقـــتـــالـــيـــة  والــــفــــنــــون 
االســبــانــي ملــئــات املــهــاجــريــن. واملـــركـــز مكان 
أيـــضـــا يــلــتــقــي فـــيـــه الـــعـــمـــال مــنــعــا لــعــزلــتــهــم 

وابتعادهم عن املجتمع.
العام، بقيادة  الجديد هذا  املدينة  قرر مجلس 
حزبني يمينيني، عدم تجديد االعانة مما أثار 

الشكوك بشأن مستقبل املركز. 
ـــت مــتــحــدثــة بـــإســـم املــجــلــس أن الــنــقــود  وقـــال
كــــانــــت دائـــــمـــــا مـــنـــحـــة ســــنــــويــــة غــــيــــر قـــابـــلـــة 
لــــلــــتــــجــــديــــد، وأضــــــــافــــــــت: "هــــــنــــــاك عــــشــــرات 
تعرض دعما خيريا  التي  املحلية  االتــحــادات 
مختلفة  أنـــواع  تطبيق  على  وقـــادرة  للجيران 
ادارة أو  نــشــاطــاتــهــا  لــتــمــويــل  املـــعـــونـــات   مـــن 
انــهــاء زيـــارتـــه ذكـــر فيليب  الــتــكــالــيــف." قبيل 
مجيء  أو  بالتمويل  النظر  اعـــادة  يتمنى  أنــه 

مــــصــــدر أكــــثــــر تــــنــــويــــرا بــــــدال مــــنــــه، ونـــصـــح 
الــتــمــنــيــات "ال أعتقد  االتـــحـــاد بــالــواقــعــيــة فــي 
هــنــاك حــكــومــة فــي اســبــانــيــا أو معظم الـــدول 
 األخرى ستغير فجأة وضعكن ألنكن توفرن 

خدمة واطئة الكلفة وال غنى عنها."

أزمة سكن
توريخون  بلدة  في  فيليب عقارا سكنيا  زار 
إذ  العاصمة  الواقعة شمال شــرق  أردوز  دي 
وجد دليال ثابتا على أزمة السكن االسبانية.

بظاللها  القضية  هذه  تلقي  أن  فيليب  وتوقع 
عـــلـــى بـــحـــثـــه، وأخــــبــــر الــصــحــيــفــة أن تــعــافــي 
االقــتــصــاد االســبــانــي كـــان أكــثــر تعقيدا مما 
يبدو وأن "أي شخص يقرأ التقارير سيعرف 
وجود أزمة سكن في اسبانيا."علقت الفتات 
تستنكر ارتــفــاع االيـــجـــارات عــلــى الــشــرفــات، 
وحــــضــــر عــــشــــرات املــــواطــــنــــني مــــن الـــســـكـــان 
كيف  املتحدة  األمــم  خبير  ليخبروا  املحليني 
تـــأثـــروا بــوصــول صــنــاديــق االســتــثــمــار التي 
اشـــتـــرت مـــا قــيــمــتــه مـــلـــيـــارات الــــــــدوالرات من 

املساكن خالل األزمة.
منذ  بــاملــئــة   50 بــنــســبــة  االيــــجــــارات  ازدادت 
2014، ويقول بعض السكان أنهم مضطرون 
الــى أصــحــاب عقاراتهم  لــدفــع زيــــادات كبيرة 
األجانب، وتسبب الوضع بتأسيس جماعات 
عبر  محتجة  مجاميع  وانفجار  املستأجرين 
االعـــتـــصـــام ودفـــــع ايــــجــــارات قــديــمــة ورفـــض 

توقيع عقود جديدة يرونها ظاملة للغاية.
ما سيحدث الحقا يعتمد كثيرا على الحكومة 
االئــتــالفــيــة الــجــديــدة، اذ تعهد رئــيــس الـــوزراء 
االشــتــراكــي بــيــدرو ســانــشــيــز بـــإحـــداث نقلة 
فعليا  وبــدأ  االجتماعية  والعدالة  املــســاواة  في 
ـــاليـــجـــارات، أمــــا شــريــكــه  بـــوضـــع حـــد أعـــلـــى ل
بالحكم حزب بوديموس فقد ولد من غضب 
واســـع الــنــطــاق ضــد التقشف وعـــدم املــســاواة 
على  هيمن  الــذي  القديم  السياسي  والــوضــع 

البالد لعشرات السنني.

صحيفة الغارديان البريطانية
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نصــــــــح باحثــــــــون أمريكيون باتبــــــــاع كبار الســــــــن لحمية البحر املتوســــــــط الغنية 
بالخضــــــــراوات ومضادات األكســــــــدة والخالية من الدهون املشــــــــبعة.فقد أظهرت 
دراســــــــة، نشرت نتائجها في عدد سابق من مجلة ”Gut“، أن اتباع حمية البحر 
املتوسط تعزز أنواع بكتيريا األمعاء املرتبطة بالشيخوخة ”الصحية“، مع تقليل 
تلك املرتبطة بااللتهابات الضارة لدى كبار الســــــــن.وأوضحت الدراسة أنه بما أن 
الشــــــــيخوخة ترتبط بتدهور وظائف الجســــــــم وزيادة االلتهاب، وكالها يبشران 
ببــــــــدء الضعف، فإن هذا النظام الغذائي قد يعمل علــــــــى بكتيريا األمعاء بطريقة 

تساعد على كبح تقدم الهشاشة الجسدية والتدهور املعرفي لكبار السن.

وجــــــــد بحث جديد مــــــــن جامعة أســــــــتراليا الغربيــــــــة (UWA) أن األطفال الذين 
يرضعــــــــون من لنب يحتوي علــــــــى بروتني البيض، كانوا أقــــــــل عرضة لإلصابة  
بحساسية البيض بـ 4 مرات، و ينصح األم التي ترضع رضاعة طبيعية تناول 
املزيد منه ملنع أطفالها من خطر اإلصابة بالحساســــــــية. أن تناول البيض أثناء 
الرضاعة قد يمنع من اإلصابة بحساســــــــية البيض.وقال البروفيسور فاليري 
فيرهاســــــــلت، مــــــــن كلية علوم الجزيئــــــــات: ”قبل 10 أعــــــــوام ، أظهرنا في نموذج 
حيوانــــــــي أنه بإمكانــــــــك تثقيف الجهــــــــاز املناعي للطفل لقبــــــــول بروتني البيض 

وحماية الطفل من حساسية البيض.

قالت مؤسســــــــة القلب األملانية إن حمامات الســــــــاونا تعد بمثابة صديقة للقلب؛ حيث 
إنها تعمل على تقوية الجهاز القلبي الوعائي وتساعد على ضبط ضغط الدم، ومن ثم 
تحد من خطر اإلصابة بقصور القلب واألزمات القلبية والسكتات الدماغية.كما تعمل 
على تقوية جهاز املناعة وتحارب هرمونات التوتر النفســــــــي، والشعور باالسترخاء. 
وأضافت ،أن الســــــــاونا ليســــــــت ممنوعة على مرضى القلب، ولكن ينبغي أن يحدد لهم 
الطبيــــــــب عدد مرات الذهاب إلى الســــــــاونا وكذلك درجة الحرارة املناســــــــبة لهم.ويتعني 
علــــــــى مرضى القلب أيضا االســــــــتغناء عن الدش البارد أو االســــــــتحمام بحوض الثلج 

بعد االنتهاء .

ومــع أنــه ال يــزال هناك الكثير مما ينبغي 
ــثــدي لــكــن بعض  مــعــرفــتــه عــن ســرطــان ال
السرطان  هــذا  بشأن  الشائعة  الــخــرافــات 

من املفترض التخلي عنها:
* امتالك ثديني كبيرين يضاعف احتمال 

إصابتك بسرطان الثدي
الحقيقة: حسب الدكتور فيشر ”إن أغلبية 
األنسجة  هي  الثدي  تكون  التي  األنسجة 

الدهنية وليست القنوات والفصوص“.
والفصوص  ”القنوات  أن  فيشر  وأضــاف 
تــمــثــل املـــكـــان الـــــذي تــنــشــأ فــيــه األغــلــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن خــــاليــــا ســـــرطـــــان الــــثــــدي، 
وبالتالي فــإن وجــود املــزيــد مــن األنسجة 
الثدي ال يزيد خطر اإلصابة  الدهنية في 

بسرطان الثدي“.
وتــــعــــتــــبــــر كـــــثـــــافـــــة الـــــــثـــــــدي مـــــــن ضـــمـــن 
الخصائص الجسدية لثديك التي قد تزيد 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي، باإلضافة 
إلى السمنة التي ترتبط بقائمة طويلة من 
الثدي  سرطان  ذلــك  في  بما  السرطانات، 

لدى النساء عقب فترة انقطاع الطمث.
* إذا لــم يكن لــســرطــان الــثــدي تــاريــخ في 

عائلتك فأنت على األرجح في مأمن

الــحــقــيــقــة: بــيــنــمــا تـــواجـــهـــني خـــطـــرا أكــبــر 
لــإلصــابــة بــســرطــان الـــثـــدي إذا ســبــق أن 
أصيب شخص في عائلتك باملرض ذاته، 

خاصة إذا كانت أختك أو أمك.
الحاصل  ريثرمان  ريتشارد  الحــظ  وقــد 
عــلــى دكـــتـــوراه فـــي الــطــب واملـــديـــر الطبي 
لــتــصــويــر الـــثـــدي فـــي مــركــز مــيــمــوريــكــال 
للثدي في مركز أورانج كوست الطبي في 
فوونتني فالي بكاليفورنيا أن نحو 85 % 
تاريخ  لديهن  ليس  املصابات  النساء  من 

عائلي لإلصابة باملرض.
* تــنــاول حــبــوب منع الحمل يــزيــد فرص 

اإلصابة بسرطان الثدي
الــحــقــيــقــة: ”ال تـــوجـــد دراســــــــات نــهــائــيــة 
تــــربــــط حــــبــــوب مـــنـــع الـــحـــمـــل بـــاإلصـــابـــة 
ــــثــــدي“، وذلـــــك وفـــقـــا لجيني  ال بـــســـرطـــان 
غـــرومـــلـــي الــحــاصــلــة عــلــى دكــــتــــوراه في 
الــجــراحــيــة  األورام  واخــتــصــاصــيــة  الــطــب 
لــلــثــدي ومــديــرة مــركــز مــارجــي بيترسن 
لـــلـــثـــدي فــــي مـــركـــز بـــروفـــيـــدنـــس ســانــت 
جــــون وأســــتــــاذة مـــشـــاركـــة فـــي الــجــراحــة 
 في جون وايــن كانكر في سانتا مونيكا 

بكاليفورنيا.

غـــرومـــلـــي قـــالـــت إن ”الــــــدراســــــات تــشــيــر 
ـــــى أن حـــبـــوب مـــنـــع الـــحـــمـــل قــــد تــكــون  إل
وقــائــيــة، فــي حــني تشير دراســــات أخــرى 
 إلــى أنها قــد تــؤدي إلــى زيـــادة طفيفة في

 املخاطر“.
وتستمر األبحاث بشأن العالقة املحتملة 
بني حبوب منع الحمل واملرض، ومع ذلك، 
الحديثة بشكل كاف  الــدراســات  لم تظهر 
أي صلة ملموسة، حيث ال يعتبر األطباء 
حاليا أن تحديد النسل يمثل عامل خطر 
ــــدى معظم  ـــثـــدي ل لـــإلصـــابـــة بـــســـرطـــان ال

النساء.

جوانب أخرى 
* استخدام مزيالت العرق يمكن أن يؤدي 

إلى سرطان الثدي
الــحــقــيــقــة: تــقــع الــغــدد الــلــيــمــفــاويــة - حيث 
يمكن أن تنتشر بعض سرطانات الثدي- 
أســفــل اإلبـــــط، وهــــذه حــقــيــقــة ألــهــمــت عــدة 
شائعات بشأن وجود صلة بني املنتجات 
الخاصة بأسفل اإلبط وتطور هذا املرض.
غـــرومـــلـــي ”ال ننصح  الـــدكـــتـــورة  وتـــقـــول 
باستخدام مزيل العرق قبل تصوير الثدي 

املـــواد  آثـــار  بــعــض  السينية ألن  بــاألشــعــة 
التصوير،  أن تظهر خالل  يمكن  املعدنية 
ولكن لم يقع تحديد صلة نهائية بني مزيل 

العرق وسرطان الثدي“.
* سرطان الثدي هو مرض ال يصيب إال 

النساء املتقدمات في السن
الــحــقــيــقــة: عــــادة مــا تــطــغــى أفــكــار ســائــدة 
من قبيل أن معظم حاالت سرطان الثدي 
تحدث لدى النساء اللواتي تجاوز سنهن 
نسبة  أن  مفادها  حقيقة  على  الخمسني 
ــثــدي ال  25 % مــن مــريــضــات ســرطــان ال

تتجاوز أعمارهن الخمسني.
األطباء ينصحون  أن  املوقع  وختاما، بني 
بأن تبدأ النساء بإجراء اختبارات شهرية 
العشرين،  للثدي عند بلوغهن سن  ذاتية 
مـــع إجــــــراء فـــحـــوص ســـريـــريـــة كـــل ثــالث 

سنوات.
وينبغي أن تبدأ معظم النساء في الخضوع 
ابتداء  السينية  باألشعة  الــثــدي  لتصوير 
من سن األربعني، ولكن إذا كان سرطان 
الـــثـــدي مــنــتــشــرا بـــني أفـــــراد األســـــرة فقد 
فحص  أول  موعد  تحديد  طبيبك  يقترح 

لك في سن الـ35 أو حتى الـ30.
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تــمــثــل الـــتـــغـــذيـــة الــســلــيــمــة أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة ملرضى  
الــعــالج  تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز  إنــهــا   السرطان حــيــث 
بــســوء  من   اإلصابة  املـــريـــض  حــمــايــة  خــــالل   مـــن 

التغذية.  
ـــيـــكـــوال   وقـــــــالـــــــت خـــــبـــــيـــــرة الـــــتـــــغـــــذيـــــة األملــــــانــــــيــــــة ن
إريــــكــــســــون إنــــــه ال يــــوجــــد نــــظــــام غــــذائــــي   خاص 
 بــمــرضــى الـــســـرطـــان، فــالــوضــع يــخــتــلــف مـــن حــالــة 

ألخرى. 
وتــعــمــل الــتــغــذيــة الــســلــيــمــة عــلــى دعـــم الــعــالج ومنع 
خــبــيــرة  وأوضـــــحـــــت  بسوء   التغذية.  اإلصـــــابـــــة 
الـــتـــغـــذيـــة األملــــانــــيــــة إيــــفــــا كــــيــــرشــــبــــاوم أن ســـوء 
وبــشــكــل  بـــســـرعـــة  ـــــــوزن  ال فــــقــــدان  التغذية   يعني 
غــيــر مــرغــوب فــيــه كـــأن يــفــقــد الــجــســم نــحــو 5   إلى 
ــــى الــســتــة   10 % فـــي غـــضـــون األشـــهـــر الـــثـــالثـــة إل

األخيرة. 

سوء التغذية 
بوخهولتس  دانــيــال  األملــانــي  التغذية  وأشـــار خبير 
إلــى أن بعض الــدراســات أثبتت أن مــا بــني ربــع إلى 
نصف املرضى   ال يموتون بسبب السرطان، ولكن 

من عواقب سوء التغذية. 
املــرضــى  يــفــقــد  وفـــي حــــاالت كــثــيــرة من   السرطان 
الــــوزن أثــنــاء الــعــالج، مــمــا يجعل مــن الــشــفــاء أكثر  
الــضــعــف،  إلــــى  يـــــؤدي  الــــــوزن  فـــقـــدان   صعوبة ألن 
أكــثــر  الــــــذي   أصابته  املـــنـــاعـــي  ـــجـــهـــاز  ال  ويـــصـــبـــح 

ضعفا. 
ــــتــــالــــي قـــــد يـــتـــطـــلـــب األمــــــــر خــــفــــض الـــجـــرعـــة  وبــــال
ـــــيـــــة، ومــــــــــــن   ثـــــــــم قـــــــــد تـــــصـــــبـــــح أقــــــل  ـــــكـــــيـــــمـــــيـــــائ  ال

فعالية. 
   وأشارت كــيــرشــبــاوم إلــى أنــه بــاإلضــافــة إلــى سوء 
السرطان  يعاني   مرضى  الــــوزن،  وفــقــدان  التغذية 
من فقدان الشهية والغثيان والقيء أو فقدان حاسة 

التذوق. 
 كما يمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز الهضمي 
أو  املـــعـــدة  أو   حرقة  الـــفـــم  والـــتـــهـــاب  ــــــورم  ال بــســبــب 

صعوبات في البلع. 
وأحــــــــيــــــــانــــــــا يـــــشـــــعـــــر املـــــــــريـــــــــض بــــــاالشــــــمــــــئــــــزاز 
حـــتـــى أو  األطـــــــعـــــــمـــــــة  وبـــــــعـــــــض   مـــــــــن   الـــــــطـــــــعـــــــام 

 الرائحة. 
  

   متابعة الوزن  
بمتابعة  السرطان  التغذية مرضى     وينصح خبراء 
الوزن بانتظام وتجنب األطعمة   ذات الرائحة الشديدة 
مثل أنواع معينة من الجنب، وتناول األطعمة املفيدة  

 واللذيذة. 
ـــــــــــــوزن يــــــمــــــكــــــن تـــــعـــــزيـــــز  وملـــــــــنـــــــــع فـــــــــــقـــــــــــدان الـــــــــ
أو   الــــــــــــبــــــــــــروتــــــــــــني  بــــــــمــــــــســــــــحــــــــوق   الــــــــــوجــــــــــبــــــــــة 

 الكربوهيدرات. 
تم  وإذا  لــلــغــايــة  الـــطـــعـــام صــعــبــا  تـــنـــاول  كــــان   وإذا 
ـــــوزن،   فيمكن االعــتــمــاد على  ال فـــقـــدان الــكــثــيــر مـــن 
التغذية   ــــى  إل الـــتـــحـــول  حــتــى  أو  الــســائــلــة  ــتــغــذيــة   ال

 االصطناعية.

األرق
وفقا للكاتب خوان أرماندو كوربني - في التقرير 
الــــذي نــشــرتــه مــجــلــة ”بــســيــكــلــوخــيــا إي منتي“ 
األرق، وهو  مــن  نحو 25 %  يعاني  اإلســبــانــيــة- 
اضـــطـــراب شــائــع جــــدا. ويــكــمــن األرق فـــي عــدم 
النوم بشكل متقطع طوال  أو  النوم  الــقــدرة على 
الليل، مما يسبب مشاكل خطيرة ألداء الشخص 

اليومي.
كما يعاني املصابون باألرق من التعب والنعاس 
طـــوال الــيــوم، فضال عــن الــعــديــد مــن الصعوبات 

عند القيام ببعض األنشطة، على غرار العمل.

اضطرابات النوم األخرى
يـــعـــانـــي بـــعـــض الــــنــــاس مــــن أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 
التي  الــراحــة  من  تمنعهم  التي  النوم  اضطرابات 

يحتاجها الجسم لالستمتاع بالرفاهية.
ويعتبر انقطاع النفس النومي (اختناق النوم) من 
أكثر االضطرابات شيوعا، حيث يعاني املريض 

من توقف مؤقت للتنفس أثناء النوم.
ــــنــــوم هـــــــذه، هــنــاك  وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى أمــــــــراض ال
اضـــطـــرابـــات أخــــرى يــمــكــن أن تــؤثــر فـــي كيفية 

االستيقاظ صباحا.

القلق الليلي
من  تعتبر  الليلي  القلق  مشكلة  أن  الــكــاتــب  بــّني 
الـــظـــواهـــر الـــتـــي يــواجــهــهــا بــعــض الــــنــــاس، وهــو 
العقل  الــذي ال يقطع فيه  السار  اإلحــســاس غير 
االتصال ويتسبب في دخول الشخص في حلقة 
مفرغة يرغب فيها في النوم، لكن تظهر األفكار 

السلبية مرارا وتكرارا لتعيق العقل عن النوم.
ويحتاج الجسم إلى النوم، لكن العقل ال يستطيع 
االسترخاء، وإذا حاولنا أن ننام ونفكر في األمر، 

فسيزداد الوضع سوءا.

عدم اتباع عادات جيدة تحفز النوم
جـــودة الــنــوم تتعلق بــالــعــادات واملــمــارســات التي 
نــؤديــهــا قــبــل الــنــوم وتــؤثــر إيــجــابــا عــلــى طريقة 
نومنا. وعلى سبيل املثال، إذا شاهدنا التلفزيون 
ليال أو كانت لدينا وسادة غير مريحة، فستكون 

فرص انقطاع النوم مرتفعة.

في املقابل، هناك العديد من املمارسات األخرى 
الــتــي تــؤثــر بــشــكــل إيــجــابــي فــي طــريــقــة نــومــنــا، 
نظام غذائي  واتباع  البدنية،  التمارين  على غرار 
صحي، وتجنب املنشطات، والذهاب إلى الفراش 

واالستيقاظ في الساعة نفسها.

االكتئاب
أوضح الكاتب أن االكتئاب هو اضطراب مزاجي 
يمكن أن يجعل الشخص يواجه صعوبات عند 
االســتــيــقــاظ مــن الـــنـــوم. واالضـــطـــراب االكــتــئــابــي 
هــو اضـــطـــراب غــيــر مكتشف رغـــم تــكــرره عند 

ممارسة الرعاية األولية واالستشفاء العام. 
وقـــد يــبــطــئ عـــدم إدراك االضـــطـــراب االكــتــئــابــي 
الــعــالج و يــفــاقــم ســيــر املـــرض الــجــســدي، ولــذلــك 
الحالة،  إدراك  األطــبــاء  املهم على جميع  فإنه من 
و معالجة الحاالت الخفيفة، ومعرفة من يحتاج 

لرعاية متخصصة.
باالكتئاب  املصابون  يريد  ما  الواقع، غالبا  وفي 
الـــفـــراش، ويــشــعــرون بالتعب واإلرهــــاق  مــالزمــة 

معظم اليوم.
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تبقى االندية الرياضية العصب األساس في الرياضة والرئة 
املركزية ومن  الرياضية  االتــحــادات  تتنفس من خاللها  التي 
دون تلك االندية اليمكن استمرار الرياضة وديمومتها , كما 
اليمكن ألي اتحاد معني بهذه اللعبة أو تلك أن يرسم مفردات 
منهاجه املوسمي أو يبني منتخباته من دون وجود القاعدة 
األساسية التي تديم عجلة مسابقاته وتفرز له الالعب واملدرب 
 . الوطنية  واالداري وكلهم مواد رئيسة في خلطة املنتخبات 
وباختصار شديد فان االندية الرياضية إذا صح القول هي 
الحاضنات الرئيسة للرياضة  بل هي أشبه بمنظومة متكاملة 
تـــقـــوم بــالــتــفــريــخ والـــتـــربـــيـــة والــصــقــل 
وتقدمها  األغـــراض  املتعددة  للمواهب 
عـــلـــى أطــــبــــاق مــــن ذهــــــب لـــالتـــحـــادات 
املــواهــب بشكل فرق  تلك  تتلقف  التي 
تــتــنــافــس وتـــتـــصـــارع وتــــقــــدم أفــضــل 
ـــالتـــحـــادات فــرصــا  مــالــديــهــا فــتــقــدم ل
ثمينة الدامــــة مــســابــقــاتــهــا وتــأســيــس 
ومن   . األلــعــاب  فــي شتى  منتخباتها 
هنا ومن دون استمرار وانتظام دورة 
الحياة في االندية اليمكن بناء رياضة 
أولية ومن ثم الشروع في تنفيذ مناهج 
الــبــنــاء والــتــطــويــر , لــكــن الــســؤال الــذي 
يفرض نفسه بواقعية هــو  هــل تقوم 
االنـــديـــة لــديــنــا بــواجــبــاتــهــا كــمــا يجب 
وهل هي فعال جديرة بتوفير مقومات 

النهوض والتطور الرياضي ؟
االجــــابــــة لــيــســت صــعــبــة بـــكـــل تــأكــيــد 
طــاملــا أن واقــــع الــحــال يــشــيــر ويــؤشــر 
حــقــيــقــة افـــتـــقـــاد أنــديــتــنــا الــكــثــيــر من 
الـــشـــروط واملـــقـــومـــات الـــتـــي تــتــيــح لها  
فرص تأدية متطلبات الحد األدنى من 
واجباتها ومهامها والتزاماتها تجاه الرياضة وهي عبر هذا 
العجز الواقعي الذي تفرضه ظروف تقع خارج نطاق االرادة 
صارت مفتقدة للكثير من املؤهالت التي تضمن لها فرص 
فــان سلسلة املشكالت  ثم  الــذات ومــن  الحقيقي عن  التعبير 
من  األنــديــة وجردتها  تلك  التي ضربت صميم  والصعوبات 
الــتــي تــحــارب بها التخلف واالفــــالس املالي  أبــســط األســلــحــة 
وكالهما وجهان لعملة واحدة تمثل العجز الحقيقي لالندية 
في إداء مايفترض أن تقوم به من مهام وواجبات . وإذا كانت 
تلك االرهاصات العصيبة قد فرضت نفسها بقوة على واقع 
عمل االندية الرياضية نتيجة غياب الدعم والرعاية واالهتمام 
من قبل الجهات املعنية بالشان الرياضي , اال أن ادارات معظم 
االقتراع  صناديق  فرضتها  إدارات  وهــي  الرياضية  أنديتنا 
إدارات  الوقت  ذات  في  لكنها  ديموقراطية صحيحة  بطريقة 
فــاشــلــة وولـــد الــكــثــيــر منها مــن واقـــع فــاشــل تعيشه االنــديــة 
الرياضية نفسها بما في ذلك األندية العريقة والكبيرة وهنا 

تسكب العبرات .

الــدور ثمن النهائي من بطولة كأس  بلغ منتخبنا الشبابي 
العرب تحت 20 عاما والتي تحتضن منافساتها السعودية، 
اثر فوزه امس على نظيره املوريتاني بهدفني من دون رد 

وذلك في ختام مرحلة املجموعات.
واحرز هدفي اللقاء، االول  الالعب املوريتاني عبد الله كمارا 
الدقيقة 23 بينما سجل العبنا رضا  خطأ في مرماه في 
فــاضــل الــهــدف الــثــانــي قبل نهاية املــبــاراة بــدقــائــق، وهــذان 
الــهــدفــان كــانــا كفيلني بــايــصــال لــيــوث الــرافــديــن الــى الــدور 

املقبل.
لعب ابناء املدرب قحطان جثير مباراة جيدة املستوى على 

ملنتخبنا،  نسبية  افضلية  الــذي شهد  اللقاء  مــدى شوطي 
وتمكن املالك التدريبي من معالجة االخطاء التي حدثت في 
مباراتيه السابقتني امام تونس والكويت واستطاع العبونا  

استغالل الفرص التي اتيحت لهم وترجمتها الى اهداف.
وعلى الرغم من ان املنتخب املوريتاني كان ندا قويا لليوثنا 
اال ان االصرار بالنسبة لالعبينا بدا واضحا نحو تسجيل 
نتيجة ايجابية تمكنهم من الوصول الى الدور املقبل بغض 
النظر عما سيحصل في لقاء تونس والكويت في املجموعة 
نفسها، والتي انتهت بالتعادل االيجابي بهدف لكل منهما.

واعرب صاحب الهدف الثاني رضا فاضل عن سعادته ملا 
الفريق استحق  ان  اللقاء  نهاية  النتيجة وقــال في  اليه  آلــت 
الــفــوز عطفا عــلــى االداء الــجــيــد الـــذي قــدمــه زمــــالؤه خــالل 

الــالعــبــني حــريــصــون على  ان  املــجــمــوعــات مضيفا  مرحلة 
العراقية  الجماهير  واسعاد  البطولة  هذه  في  بعيدا  املضي 

التي تستحق منا الكثير.
ان  االمــني  اكــد كابنت منتخب موريتانيا محمد  املقابل  في 
فريقه قدم كل شيء في هذا التجمع العربي اال ان الحظ لم 
العكسي  الهدف  ان  االوقـــات، موضحا  الكثير  في  يحالفنا 
الــذي سجله الــعــراق فــي مــبــاراة امــس اثــر بشكل كبير في 
الوقت  فــي  معتذرا  واربـــك حساباتهم،  للفريق  الــعــام  االداء 
املنتخب  بان  اياهم  واعــدا  املوريتانية،  الجماهير  نفسه من 

سيتطور كثيرا خالل االستحقاقات املقبلة.
وبالنتائج املسجلة امس يكون املنتخبان التونسي والعراقي 

قد تأهال كأول وثاني املجموعة االولى على التوالي.

قـــرر االتـــحـــاد الــعــراقــي لــكــرة الــســلــة، ان 
الــتــي ســتــجــمــع منتخبنا  املـــبـــاراة  تــكــون 
الـــوطـــنـــي ضـــد نــظــيــره الـــهـــنـــدي مــجــانــيــة 
لــــألســــر ولـــبـــقـــيـــة عــــشــــاق الـــلـــعـــبـــة الـــتـــي 
ستحتضنها قاعة الشعب في العاصمة 
بـــغـــداد،  لــحــســاب املــجــمــوعــة الــرابــعــة من 
لكاس  املؤهلة  للتصفيات  األولــى  النافذة 

اسيا لكرة السلة 2021/2020.
وأكــــد اتـــحـــاد الــلــعــبــة ان " قــاعــة الــشــعــب 
ســتــفــتــح أبــــوابــــهــــا ابـــــتـــــداء مــــن الـــســـاعـــة 
الــخــامــســة عــصــرا أي قــبــل مــوعــد الــلــقــاء 
بساعتني ملؤازرة فريقنا السلوي في هذه 
املباراة املهمة التي أسهمت بكسر الحظر 
الــريــاضــي الــجــائــر الــــذي كـــان مــفــروضــا 
بمتابعة  وستحظى  الحبيب  بلدنا  على 
جــمــاهــيــريــة فـــضـــال عــــن انـــهـــا ســتــكــون 

منقولة عبر محطة "بي ان سبورت ".
لهيبة  االعتبار  لــرد  املواجهة  هــذه  وتــأتــي 
ســلــة الـــعـــراق عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري بعد 
منتخبنا  بها  مني  التي  االولــى  الخسارة 
أي  بنتيجة 68-87   اللبناني  امــام نظيره 
بفارق 19 نقطة  في اللقاء الذي أقيم في 
صــالــة نــهــاد نــوفــل فـــي بـــيـــروت األســبــوع 

املاضي .
بـــــــدوره ، اكـــمـــل " مــــــدرب كــتــيــبــة اســــود 
لهذه  تحضيراته  يحيى  خــالــد  الــرافــديــن 
تقديم صورة  املرتقبة ويأمل في  املقابلة 
مــشــرفــة عـــن قـــوة العــبــيــه وقـــــام  بــعــرض 
شريط اللقاء السابق بن البحرين والهند 
الذي جرى الجمعة املاضي في العاصمة 
ألصحاب  انتهى  الــذي  املنامة  البحرينية 
وتـــوقـــف  بــنــتــيــجــة  68 – 67  الـــضـــيـــافـــة 
كــثــيــرًا عــنــد نــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف لــدى 
الفريق الهندي السيما انه يمتاز بالهجوم 

املــتــابــعــة  كـــذلـــك   Fast Break الـــخـــاطـــف 
الحثيثة لجميع الرميات الحرة سواء كانت 
الناجحة او الفاشلة والحصول على الكرة 

الثانية بسرعة ".
ومن املؤمل ان يخوض منتخبنا مباراته 
الـــثـــالـــثـــة ضــــد شــقــيــقــه الـــبـــحـــريـــنـــي يـــوم 
الــخــمــيــس املــقــبــل بــعــد ان أوقــعــتــه الــقــرعــة 
الــــى جـــانـــب مــنــتــخــبــات لــبــنــان والــهــنــد اذ 
بنقطتني  الترتيب  األرز  منتخب  يتصدر 
الهند  ثــم  الخليجي  األحــمــر  الــفــريــق  يليه 
. واستعد فريقنا جيدًا  واخيرا منتخبنا 
األخيرة  مشاركته  عبر  التصفيات  لهذه 
التاسعة  الله  امللك عبد  كــأس  بطولة   فــي 
األردنــيــة عمان   العاصمة  أقيمت في  التي 
 6 الثالث برصيد  املركز  فيها  احتل  وقــد 
نقاط  من فوزين على سوريا والبحرين 
وخسارتني كانت االولى امام لبنان حامل 

اللقب ووصيفه األردن. 

سمى االتحاُد املركزي للسكواش وفدُه للمشاركة 
والتي  العمرية  للفئات  الدولية  بيرجاند  بطولة  في 
مــن املــؤمــل ان تقام فــي ايـــران للفترة مــن 9 ولغاية 
12 اذار املقبل، في الوقت الذي سيخوض فيه العب 
منتخبنا الوطني حسنني عبيد اولى مبارياته اليوم 

في بطولة االسكندرية املفتوحة.
اتــحــاد  فــي  الفنية واملــســابــقــات  اللجنة  ذلـــك  اعــلــنــت 
الدين  فخري  الــدكــتــور  مــن  الــوفــد  اللعبة وسيتالف 
قــاســم رئــيــســا وعـــدي قــاســم مــدربــا لفئة الشباب 
وصالح نوري مدربا لفئة الشباب فضال عن ستة 
الفقار كريم ومهند محمد  مــن ذو  كــل  هــم  العبني 
الشباب  فئة  فــي  الــلــه خضير  وعــبــد  الحسني  عبد 
وطــارق عباس وعمران حسني علي لفئة الناشئني 
فــضــال عــن عــلــي حــســني الــــذي ســيــشــارك فــي فئة 

االشبال.
وتعول اللجنة من خالل هذه املشاركة على تحقيق 
نتائج ايجابية السيما ان الالعبني الذين سيمثلون 
الــعــراق فــي هــذا املحفل الــدولــي يــعــدون مــن افضل 
في  تسميتهم  وتــمــت  لفئاتهم،  بالنسبة  العناصر 
ضوء النتائج التي حققوها خالل التصفيات التي 

اقامها اتحاد اللعبة خالل الفترة السابقة.
وكانت اللجنة الفنية واملسابقات قد ناقشت العديد 
ترفع  محلية  بــطــوالت  تنظيم  واهمية  االنشطة  مــن 
مـــن جــاهــزيــة الــالعــبــني، فــضــال عـــن دراســـــة بعض 
الدعوات التي وصلت الى االتحاد بشأن املشاركات 

الخارجية املقبلة.
الوطني  منتخبنا  العــب  يستهل  اخــر  على صعيد 
حــســنــني عــبــيــد مـــبـــاريـــاتـــه الـــيـــوم امـــــام االســبــانــي 
املفتوحة  االسكندرية  بطولة  ضمن  استراي  ارون 

للسكواش.
وقال عبيد في اتصال هاتفي مع "الصباح": انه يأمل 
تجاوز منافسه االسباني وعلى الرغم من صعوبة 
املهمة اال انه سيقدم كل مابوسعه لتحققيق الفوز 

وبلوغ الدور املقبل.
وكــان عبيد قــد دخــل معسكرا تدريبيا فــي مصر 

على مدى اسبوع كامل تحضيرا لهذه البطولة.

 ترتيَب 
ُ

تصدَر نادي نفط الوسط والجيش
ــــــى والـــثـــانـــيـــة بــاخــتــتــام  املــجــمــوعــتــني االول
منافسات الدور الثاني من املرحلة الثانية 
لدوري كرة الصاالت بينما ارتقى الالعب 

محب الدين جمعة ترتيب الهدافني.
الــوســط بـــصـــدارة املجموعة  ويــقــف نــفــط 
االولـــــى بــرصــيــد ســـت نـــقـــاط مـــن فــوزيــن 
بينما يحتل  هـــدف،  هــدفــا وعليه  ولــه 11 
منافسه الشرطة الترتيب الثاني بالرصيد 
نفسه لكن له 12 هدفا وعليه ثالثة، ويقف 
اهــداف،  شهربان ثالثا باربع نقاط ولــه 6 
ويحتل مصافي الوسط بالنقاط والترتيب  
املــركــزالــرابــع بــفــارق االهــــــداف، وخــامــســا 
الـــجـــنـــوب بـــثـــالث نــــقــــاط، وثـــــم الــجــنــســيــة 
ومــــصــــافــــي الــــجــــنــــوب وغـــــــــازل الـــشـــمـــال 

بالتناوب بدون اية نقطة.
مــــــن جــــانــــبــــه يــــتــــصــــدرالــــجــــيــــش تـــرتـــيـــب 
املجموعة الثانية مناصفة مع غاز الجنوب 
وكالهما برصيد 6 نقاط ولهما 8 اهداف 
الثالث  بالترتيب  ويقف  هدفان،  وعليهما 
امــانــة بــغــداد بــثــالث نــقــاط ولـــه 9 اهـــداف، 
ورابـــعـــا نــفــط الــجــنــوب بـــثـــالث نـــقـــاط ولــه 
وله  نقاط  بثالث  امليناء  هدفان، وخامسا 
5 اهــداف ولكن عليه 5 اهـــداف،، والحشد 
بــالــتــرتــيــب الـــســـادس ثــم بــلــديــة الــنــاصــريــة 
وبالترتيب االخير اوروك وجميعهم بدون 

رصـــيـــد. وتـــصـــدر العــــب الــجــيــش محب 
كرة  دوري  هــدافــي  ترتيب  الجمعة  الــديــن 
برصيد  الثاني  الـــدور  باختتام  الــصــاالت 
5 اهــــــداف يــلــيــه ثــانــيــا مــهــاجــم الــشــرطــة 
الناصرية  بلدية  والعـــب  شــوقــي  صــبــري 
حسني عادل وكالهما برصيد 4 اهداف، 
من  ناصر  الالعبون محمد  بينما سجل 
الشرطة وكريم محمد من الجنوب وحيدر 
رعــد حسن مــن شهربان وســجــاد جبار 
من غــاز الجنوب وعــزت صباح من امانة 
اهـــداف لكل منهم. وشهدت  ثــالثــة  بــغــداد 

منافسات الدور الثاني  لحساب املجموعة 
االولــــى فـــوز الــشــرطــة عــلــى الــجــنــوب 1-2، 
ونفط الوسط على غازل الشمال 5 -صفر 
لعدم حضور الثاني، وفاز شهربان على 
وبــقــي مصافي   ،1-3 الــجــنــوب  مــصــافــي 
نتائج  بينما سجلت  بــاالنــتــظــار,  الــوســط 
املجموعة الثانية تغلب الجيش على امليناء 
الــحــشــد 1-2،  الــجــنــوب عــلــى  3-1، ونــفــط 
واحرز امانة بغداد فوزا كبيرا على بلدية 
الناصرية بنتيجة 8-3، وغاز الجنوب على 

اوروك 1-4.

الناديني  تــجــاوز عقبة  اربــيــل والــحــدود مــن  تمكن فريقا 
النفطيني ميسان والجنوب وذلك في ختام الجولة الثانية 

لدوري الكرة املمتاز.
تمكن  نفط ميسان  ملعب  الــتــي ضيفها  االولـــى  املــبــاراة 
اقتناص فوز متأخر على  اربيل من  الشمال  القادم من 
صاحب الضيافة بهدف متأخر جاء في الدقيقة الرابعة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع مـــن عــمــر املــــبــــاراة عـــن طــريــق 
كان  الــذي  ميندوغا،  كريستوفر  الكاميروني  املحترف 
كفيال باضافة ثالث نقاط ثمينة لرصيد اربيل وضعته 
في وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق االهداف عن 

املتصدر الجوية.
تسجيل  شهد  التاجي  ملعب  ضيفه  الــذي  الثاني  اللقاء 
هدفني للحدود في مرمى نفط الجنوب احرزهما الالعب 
حــســام جــاد الــلــه ليحصد بــذلــك اول ثــالث نــقــاط لــه بعد 
ـــى امـــام اربــيــل بهدفني مقابل  خــســارتــه فــي الــجــولــة االول

هدف، وضعته في املركز السادس.
وكـــانـــت مــبــاريــات الــجــولــة الــثــانــيــة قـــد اســـفـــرت عـــن فــوز 
الجوية على الصناعات الكهربائية بثالثية نظيفة جاءت 
بامضاء املهاجم ايمن حسني، بينما سقط الشرطة في 
في  منهما،  لكل  اهــداف  بثالثة  الكهرباء  مع  التعادل  فخ 
النجف بهدف  امــام  الطلبة  الــذي تعادل فيه ايضا  الوقت 
وحيد،  بهدف  امليناء  من  الوسط  نفط  وخسر  لكليهما، 
فريق. وشهدت  لكل  بهدف  بغداد  وامانة  النفط  وتعادل 
مباريات الجولة الثانية عدم خوض الزوراء اي لقاء كونه 
في حالة انتظار. يشار الى ان الجولة الثالثة ستنطلق بعد 

غد االربعاء بمواجهة قوية بني الشرطة وامانة بغداد.
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كما ال يمكن  اغفال  محمود الجوهري 
الـــــذي لـــم يــكــتــف بــمــا قـــدمـــه مـــع الــكــرة 
الــى جــوارهــا مقدما  فانتقل  املــصــريــة 
شوطا تدريبيا رائعا مع الكرة االردنية 
اثبت  واســتــطــاع ان يقدم جيال جــديــدا 
جدارته على مستوى القارة واصبحت 
النشامى تتحدث بقوة  كــرة  في عهده 
في املناسبات املتنوعة ومن منا كذلك 
ال يقف احتراما وإجالال للمدرب نبيل 
الــذي حــاز مساحة واسعة من  معلول 
اإلعــــجــــاب حــتــى حـــط بـــه الــــرحــــال مع 
نــســور قــاســيــون وال يمكن بـــاي حــال 
مـــن االحـــــــوال ان نــنــســى اســـمـــاء مثل 
الــســعــودي نــاصــر الــجــوهــر واملــصــري 
الزاكي  بــادو  واملغربي  شحاتة  حسن 
املــجــال  يــتــســع  كــثــيــرة ال  اســـمـــاء  و... 
ـــــذي يــطــرحــه  لـــذكـــرهـــا لــكــن الــــســــؤال ال
الكثيرون هو ملاذا يغيب املدرب العربي 
الــعــراقــيــة هــل األســبــاب  عــن املنتخبات 
املتقاربة  الفنية  باملستويات  مرتبطة 
؟  العربي  ونظيره  العراقي  املــدرب  بني 
ام ان كاريزما املدرب العربي التتطابق 
ولربما  ؟  العراقي  الالعب  مع مزاجات 
يــكــون الــســبــب كــمــا قــــال املــثــل الــــدارج 
تــــطــــرب رغــــــم دفء  الــــحــــي ال  مــغــنــيــة 

ونعومة صوتها .
ويـــبـــدو ان تــجــربــة املـــــدرب الــعــربــي مع 
فترة وفشلت  النجاح في  نالت  االندية 

فــي فــتــرة اخــــرى حــيــث تمكن 
من  السيد  السوري حسام 
تحقيق نجاحات باهرة مع 
الــقــوة الــجــويــة مــن ضمنها 
الفوز ببطولة كاس االتحاد 

اآلســــــــيــــــــويــــــــة 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــســـابـــقـــة 
قـــــــــاريـــــــــة 
تــعــد في 
املـــرتـــبـــة 
نية  لثا ا
بــــــعــــــد 

الــفــوز  االبـــطـــال كــمــا تمكن مــن  دوري 
جــرت  الــتــي  العسكرية  الــعــالــم  ببطولة 
السيد كان  اذربيجان والــى جانب  في 
ـــذي  هـــنـــاك مـــواطـــنـــه نـــــزار مـــحـــروس ال
قــاد اربيل الــى زعامة الــدوري العراقي 
قـــبـــل ان يــســتــقــيــل الســــبــــاب صــحــيــة 
ولــــم تــنــتــه مـــهـــام املــــدربــــني الــســوريــني 
عــنــد مــحــروس بــل وصــلــت الـــى مدينة 
امليناء  ناديها  تعاقد  حيث  البصرة 
مــع الــســوري فجر ابــراهــيــم ورغــم 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي امــضــاهــا 
هذا املــدرب مع فريق السفانة اال 
على  واضحة  بقيت  ان بصماته 

ماقدمه من جهود فنية .

 

حضور مصري 
تـــــوجـــــهـــــت األنــــــــظــــــــار عـــــام 
2014الــــى اروقـــة نـــادي الشرطة 
الــــــــــذي كــــــــان يـــســـتـــعـــد انــــــــذاك 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كــاس 
االتــــــحــــــاد االســــــيــــــوي حــيــث 
يــــتــــواجــــد املـــــــــدرب املـــصـــري 
محمد يوسف في اول تجربة 
تدريبية مصرية وعربية  مع 
كرتنا بقيمة مالية كانت هي 
االغلى انذاك وكانت مهمة يوسف هي 
تمكن  وفعال  القيثارة  بريق  استعادة 
مـــن ذلــــك مـــن خــــالل الــنــتــائــج الــجــيــدة 
ــفــريــق فـــي الــــــدوري او  الــتــي حــقــقــهــا ال
ويبدو  الــقــاريــة  البطولة  تصفيات  فــي 
ان محمد يوسف كــان يحلم ابعد من 
ذلك فقد ذكر في تصريحات صحفية 
ان لديه الرغبة في العمل مع املنتخبات 
الــفــئــة  يـــذكـــر  ان  مــــن دون  ـــعـــراقـــيـــة   ال
العمرية وفي مقابل هذه التجربة كانت 
هناك تجربة مصرية اخرى تجري في 
الجنوب ومع نادي السماوة الذي تعاقد 
مع املدرب املصري محمد علوش وكان 
من انجازاته هو ابقاء كرة السماوة في 
الــــــدوري املــمــتــاز ويـــضـــاف الــــى هــذيــن 
االسمني مــدرب اخر هو حمزة الجمل 
الـــذي اشـــرف عــلــى تــدريــب فــريــق نفط 

مــا يطمح  لــم يحقق معه  لكنه  الــوســط 
من انجاز 

 غياب عن املنتخبات 
ــــعــــربــــي عــن  ســــجــــل غــــيــــاب املــــــــــدرب ال
املنتخبات العراقية منذ ازمنة  ولم يظهر 
اسم لهذه املهمة منذ تاسيس االتحاد 
املــركــزي لــكــرة الــقــدم عــام 1948ورغــــم 
ما وصلت اليه الكرة العربية من تطور 
شــهــد لــهــا الـــقـــاصـــي والــــدانــــي ومــنــهــا 
العالم في املكسيك  الى كاس  الوصول 
عام 1986 اال ان الكرة العراقية عزفت 
بــشــكــل كــامــل عـــن الــتــعــاقــد مـــع مـــدرب 
عــربــي وربــمــا تتعلق اســبــاب ذلـــك في 
كــونــهــا كـــانـــت تــــرى نــفــســهــا األفــضــل 
عــربــيــا وان املــــــدرب املــحــلــي يــقــف في 
املقدمة في عهود غابت فيها االسماء 
مثل   اسماء  وبــرزت  العربية  التدريبية 
االلــه محمد حسن وعـــادل بشير   عبد 
وشــوقــي عــبــود وثــامــر محسن وواثــق 
القادر  َوَعــَبــد  وعـــادل جرجيس  ناجي 
زينل وعمو بابا وأنور جسام وغيرهم 
ريــاح:  علي  الرياضي  الصحفي  يقول 
ان تــجــارب املـــدرب الــعــربــي فــي الــعــراق 
وتحديدا مع انديتنا محدودة للغاية ولم 
فــي حقبة  اال  الــواضــح  بشكلها  تظهر 
مـــا بــعــد 2003 والـــســـر فـــي االحـــجـــام 
عـــن الــتــعــاقــد مـــع املــــــدرب الــعــربــي الي 
بالدرجة  العراقيةيعود  املنتخبات  مــن 
األساس الى مزاجنا الكروي العام الذي 
ان منتخبنا  االن بفكرة  يتمسك حتى 
هو األفضل عربيا ولهذا فان مدربينا 
واضاف  بسواهم  مقارنة  األفضل  هم 
ان هـــذه الــفــكــرة لــيــســت صــحــيــحــة في 
تنطبق على  واألزمنة وال  الظروف  كل 
الكرة  وهــنــاك الن  هنا  املــدربــني  جميع 
عالم متغير حتى إنكلترا االكثر تزمتا 
في هذا املجال وفي غيره فتحت أبواب 
ـــــــدوري االنـــكـــلـــيـــزي امـــــام االحـــتـــراف  ال
األجنبي على صعيد الالعبني واملدربني 
ويــــرى الــزمــيــل ريــــاح انـــه اذا تــهــيــأ الي 
منتخب وطني في يوم من االيام مدرب 
عـــربـــي كـــفـــوء يـــفـــوق فــــي مــواصــفــاتــه 
مدربينا فال مشكلة أبدا اما اللجوء الى 
فــي ظل  التغيير  العربي ملجرد  املـــدرب 
افضل علميا  مــدربــني عراقيني  وجــود 
فال ارى في التجربة فائدة او ضرورة 

 عقدة نفسية 
الصالحي  ايــــاد  الــزمــيــل  يــقــول   بينما 
رئــيــس الــقــســم الــريــاضــي فــي الزميلة 
املدى هناك ثمة تساؤل منطقي يسبق 
مــحــور املــوضــوع الــالفــت الـــذي تطرحه 
صــحــيــفــة الــصــبــاح هـــل تــنــجــح اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة التـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم املــقــبــل 
النفسية  العقدة  ــة  ازال يليه في  الــذي  او 
املــــتــــجــــذرة مـــنـــذ عــــقــــود مـــاضـــيـــة بـــان 
العرب  املدربني  افضل  العراقي  املــدرب 
مهما  عـــربـــي  مـــــدرب  اي  تــســمــيــة  وان 
ذاع صيته تمثل ضربة موجعة لقيمة 
وكــفــاءة املـــدرب الــوطــنــي بــرغــم سهولة 
الــتــعــامــل مــعــه وقــــرب ثــقــافــتــه وعــاداتــه 
من العبنا؟صراحة عندما نستحصل 
فهم  ساعتها  يمكننا  عمليا  الــجــواب 
اللجان  جميع  تــجــاهــل  مــغــزى  وادراك 
املركزي  االتحاد  تاريخ  عبر  التنفيذية 
العربي في مهمات  االستعانة باملدرب 
استثنائية على األقل. االمر االخر الذي 
معتقد  هــو  الصالحي  الزميل  يطرحه 
التثقيف  الذي جرى  الرياضي  الشارع 
الثمانينيات  عقد  خــالل  اعالميا  عليه 
مـــــن الـــــقـــــرن املـــــاضـــــي  واســــتــــمــــر الـــى 
يومنا هــذا بــان املــدرب العراقي افضل 
مــن جميع املــدربــني الــعــرب عطفا على 
انــتــصــارات بــــارزة فــي مــســيــرة كرتنا 
زاغالو  البرازيلي  بابا  عمو  قهر  منها 
فـــي خــلــيــجــي مــســقــط عــــام 1984بـــعـــد 
هـــزيـــمـــة الـــســـعـــوديـــة بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة 
كــــانــــت كـــافـــيـــة لــتــرحــيــلــه فــــجــــرا عــلــى 
مـــنت اجــهــز طـــائـــرة مــتــجــهــة الـــى بـــالده 
وانــتــصــار انـــور جــســام عــلــى اسبانيا 
الشباب  مونديال  في  نظيفني  بهدفني 
الـــربـــاعـــي زيــنــل  وتـــاهـــيـــل  عــــام 1989 
واكــرم وواثــق وأنــور منتخبنا الوطني 
الــى مــبــاراتــي الحسم امــام ســوريــا في 
تصفيات مونيال ولكن اعتقد ان هناك 
فرقا شاسعا بني الزمنني واضــاف ان 
مــخــاوف اتــحــادنــا طــــوال هـــذه السنني 
تكمن في عدم صناعة املــدرب العربي 
الـــفـــارق لــبــلــده كــي يــعــول عــلــى انــتــدابــه 
لكرتنا وهناك امر اخر ان ما يخصص 
لـــلـــمـــدرب األجـــنـــبـــي مـــن اهـــتـــمـــام مــالــي 
ونفسي وتعامل احترافي يفوق حصة 
غالبية  يدعو  ما  وهــو  أضعافا  املحلي 
ــتــعــاطــي مـــع تــجــربــة  املـــراقـــبـــني لـــعـــدم ال

العربي النه سيلقي مصير ابن الوطن 
على حد سواء وللتاريخ نذكر األجيال 
الــغــراء بمكانة املــدربــني  عــبــر الــصــبــاح 
العالم  كــاس  االولــى  البطولة  العرب في 
الشتالي  املجيد  عبد  التونسي  يعد  اذ 
قـــاد منتخب بــالده  اول مـــدرب عــربــي 
الجزائري  ثم جاء  املونديال  تاريخ  في 
الى  بــالده  فقاد منتخب  الــديــن  محيي 
قهر األملــان في موقعة رومــا الشهيرة 
عام 1982ثم تاله مواطنه رابح سعدان 
في مونديال مكسيكو وعاد حضوره 

عـــام فــي مــونــديــال جــنــوب افريقيا 
تــــــــوج  كــــــــمــــــــا   2010

مشواره  الجوهري 
بـــقـــيـــادة مــصــر في 

مونديال إيطاليا وتولى 
بليندة  الله  عبد  املغربي 

مونديال  في  الوطنية  مهمته 
اميركا عام 1994

 اهل الكرة ادرى بشعابها 
السابق واملــدرب  يرى العب منتخبنا 
فرقنا  قــيــادة  مهمة  ان  فــرحــان  رزاق 
الـــوطـــنـــيـــة لــيــســت ســهــلــة كـــمـــا يـــراهـــا 
الــبــعــض وهـــي ليست مــحــط مــزايــدات 
ســـــواء اعـــتـــمـــدت عــلــى املــــــدرب املــحــلــي 
او األجــنــبــي فــهــي تــحــتــاج الـــى قـــرارات 
مدروسة تأخذ بعني االعتبار مميزات 
وخـــبـــرات وســلــوكــيــات مــن تــســنــد لهم 
املهمة واعتقد ان غياب املدرب العربي 
اطار  في  يدخل  منتخباتنا  قيادة  عن 
ان املحلي يعرف جيدا خفايا الكرة في 
ظل عدم استقرار االوضاع من تنظيم 
االمــور  ونــظــام مسابقات وهــي  دوري 
الـــى يومنا  عـــام 2003  مــنــذ  الــســائــدة 
هذا اما في العقود املاضية فان النظرة 
نظيره  من  افضل  مدربنا  ان  السائدة 
الــعــربــي بــوجــود اســمــاء عــراقــيــة يشار 
املدرب  ان  بالبنان ولو اخذنا مثال  لها 
انور جسام انتزع امليدالية الذهبية من 
العنيد عام 1985ومــن  منتخب املغرب 
امـــام خمسني الـــف مــتــفــرج غــص بهم 
ملعب  الدار البيضاء وكان من الطبيعي 
ان يتمسك اتحاد الكرة باملدرب العربي 

لكن الظروف التي احيطت بمشاركة 
على  الــحــصــار  وقــــرار  منتخباتنا 
ـــتـــي رجـــحـــت كــفــة  مــالعــبــنــا هــــي ال

املــــدرب الــعــربــي وجــعــلــت لــه األفضلية 
مـــقـــارنـــة بــمــدربــيــنــا كـــونـــه نــــال حصة 

كافية من الدورات التدريبية 

 طموح عربي 
 وفي معرض تعليقه لنا أشار املدرب 
ان قيادة  الــى  السيد  الــســوري حــســام 
املنتخب الوطني العراقي طموح يسعى 
ان  اعتقد  لكن  العرب  املــدربــني  اليه كل 
استقدام اي مدرب سواء كان عربيا او 
الــى مزاجات متعددة  اجنبيا  يخضع 
وبالتالي  وإعالمية  اداريــة وجماهيرية 
مـــن ردة فعل  تــخــوفــا  ان هــنــاك  نــجــد 
غاضبة في حال فشل املــدرب العربي 
وانا شخصيا قدمت انموذجا متميزا 
بــعــمــلــي فـــي الـــعـــراق مـــع نــــــادي  الــقــوة 
الــجــويــة لــكــن لـــم أتــمــكــن مـــن الــوصــول 
حــتــى الـــــى  درجـــــة اإلشـــــــارة فــقــط في 
مـــســـاعـــي اخـــتـــيـــار مــــــدرب لــلــمــنــتــخــب 
الــوطــنــي تــاركــا االمـــر ألهــل الــكــرة فهم 
ويعتقد  غــيــرهــم  مــن  بشعابهم  ادرى 
املــدرب املصري حمزة الجمل ان عمل 
املـــدرب الــعــربــي فــي الــعــراق ليس بتلك 
الن  البعض  يتصورها  التي  السهولة 
الى درجة  العراقي متعصب  الجمهور 
الـــجـــنـــون وغـــالـــبـــا مــــا يـــكـــون ضــحــايــا 
اعتقد  الــتــدريــبــي وال  املــــالك  االخـــفـــاق 
ان املدرب العربي بمقدروه تحمل ذلك 
ولنا مع االندية التي عملنا معها مثال 

على ذلك .

ي ي
قـــاد منتخب بــالده ــي 
الجزائري ثم جاء  يال 
الى بــالده  ــاد منتخب 
موقعة رومــا الشهيرة
ه مواطنه رابح سعدان
سيكو وعاد حضوره

عـــامــنــوب افريقيا
تــــــــوج 

ره
في

وتولى
بليندة   

مونديال  في 
1

درى بشعابها
السابق واملــدرب  خبنا 
فرقنا  قــيــادة  مهمة ن 
ت ســهــلــة كـــمـــا يـــراهـــا 
ست مــحــط مــزايــدات
عــلــى املــــــدرب املــحــلــي
ي تــحــتــاج الـــى قـــرارات
ي

بعني االعتبار مميزات
ي

كــيــات مــن تــســنــد لهم
 غياب املدرب العربي
اطار في  يدخل  باتنا 
جيدا خفايا الكرة في
ر االوضاع من تنظيم
االمــور سابقات وهــي 
الـــى يومنا عـــام 2003
ود املاضية فان النظرة
نظيره من  افضل  بنا 
اســمــاء عــراقــيــة يشار
املدرب ان  خذنا مثال 
ع امليدالية الذهبية من
لعنيد عام 1985ومــن
ف مــتــفــرج غــص بهم
ضاء وكان من الطبيعي
الكرة باملدرب العربي

ي احيطت بمشاركة 
على الــحــصــار  ر 
ـتـــي رجـــحـــت كــفــة

ب بي
عملنا معها مثال ولنا مع االندية التي

على ذلك .
ع ي

فترة وفشلت  النجاح في  نالت  االندية 
فــي فــتــرة اخــــرى حــيــث تمكن 

نمن السيد السوري حسام 
تحقيق نجاحات باهرة مع
الــقــوة الــجــويــة مــن ضمنها
الفوز ببطولة كاس االتحاد

ةــة اآلســــــــيــــــــويــــــ
وهـــــــــــــــــــــــــــــــي
مـــســـابـــقـــة 
قـــــــــاريـــــــــة 

تــعــد في
املـــرتـــبـــة
نية  لثا ا
بــــــعــــــد 

ــالــســوريــني ـــنينيـني ــولــــم تــنــتــه مـــهـــام املــــدربــ
عــنــد مــحــروس بــل وصــلــت الـــى مدينة
امليناء ناديها  تعاقد  حيث  البصرة 
مــع الــســوري فجر ابــراهــيــم ورغــم
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي امــضــاهــا
هذا املــدرب مع فريق السفانة اال
على واضحة  بقيت  ان بصماته 

ماقدمه من جهود فنية .

حضور مصري
تـــــوجـــــهـــــت األنــــــــظــــــــار عـــــام
2014الــــى اروقـــة نـــادي الشرطة
كــــــــان يـــســـتـــعـــد انــــــــذاك الــــــــــذي
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كــاس
االتــــــحــــــاد االســــــيــــــوي حــيــث
يــــتــــواجــــد املـــــــــدرب املـــصـــري
محمد يوسف في اول تجربة
تدريبية مصرية وعربية  مع
كرتنا بقيمة مالية كانت هي
االغلى انذاك وكانت مهمة يوسف هي
تمكن وفعال  القيثارة  بريق  استعادة 
ـــالالـالل الــنــتــائــج الــجــيــدة ــمـــن ذلــــك مـــن خــ
ــفــريــق فـــي الــــــدوري او الــتــي حــقــقــهــا ال
ويبدو الــقــاريــة  البطولة  تصفيات  فــي 
ان محمد يوسف كــان يحلم ابعد من
ذلك فقد ذكر في تصريحات صحفية
ان لديه الرغبة في العمل مع املنتخبات
الــفــئــة يـــذكـــر  ان  مــــن دون  الـــعـــراقـــيـــة  
العمرية وفي مقابل هذه التجربة كانت
هناك تجربة مصرية اخرى تجري في
الجنوب ومع نادي السماوة الذي تعاقد
مع املدرب املصري محمد علوش وكان
من انجازاته هو ابقاء كرة السماوة في
الــــــدوري املــمــتــاز ويـــضـــاف الــــى هــذيــن
االسمني مــدرب اخر هو حمزة الجمل
الـــذي اشـــرف عــلــى تــدريــب فــريــق نفط

اسم لهذه املهمة منذ تاسيس
املــركــزي لــكــرة الــقــدم عــام 48
ما وصلت اليه الكرة العربية
شــهــد لــهــا الـــقـــاصـــي والــــدانــــ
العالم في الى كاس  الوصول 
اال ان الكرة العراق عام 1986
بــشــكــل كــامــل عـــن الــتــعــاقــد م
عــربــي وربــمــا تتعلق اســبــاب
كــونــهــا كـــانـــت تــــرى نــفــســهــا

ي

عــربــيــا وان املــــــدرب املــحــلــي
املقدمة في عهود غابت فيها
اس وبــرزت  العربية  التدريبية 
االلــه محمد حسن وعـــا عبد 
وشــوقــي عــبــود وثــامــر محس
ــَعــب و وعـــادل جرجيس  عناجي  َ

زينل وعمو بابا وأنور جسام
ي

ع الرياضي  الصحفي  يقول 
فـ ان تــجــارب املـــدرب الــعــربــي
وتحديدا مع انديتنا محدودة

ف اال  الــواضــح  بشكلها  تظهر 
مـــا بــعــد 2003 والـــســـر فـــي

عـــن الــتــعــاقــد مـــع املــــــدرب الــع
العراقيةيعود املنتخبات  مــن 
األساس الى مزاجنا الكروي ا
ان االن بفكرة  يتمسك حتى 
هو األفضل عربيا ولهذا فان
بسواهم مقارنة  األفضل  هم 
ان هـــذه الــفــكــرة لــيــســت صــح
تنط واألزمنة وال  الظروف  كل 

وهــنــاك هنا  املــدربــني ــجميع 
عالم متغير حتى إنكلترا االك

في هذا املجال وفي غيره فتح
امـــــام اال ـــــــدوري االنـــكـــلـــيـــزي ال
على صعيد الالعبني األجنبي
ويــــرى الــزمــيــل ريــــاح انـــه اذا

يي

منتخب وطني في يوم من اال
عـــربـــي كـــفـــوء يـــفـــوق فــــي مــو
مدربينا فال مشكلة أبدا اما ال

ي يي

التغيير العربي ملجرد  املـــدرب 
افض مــدربــني عراقيني  ـنيـنيوجــود 
فال ارى في التجربة فائدة او

 1986
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ـــــى، قـــاد الــيــونــانــي  فــي املـــبـــاراة األول
يـــانـــيـــس أنـــتـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو فــريــقــه 
مــيــلــووكــي لــلــفــوز عــلــى فــيــالدلــفــا 
إمبييد  جويل  الكاميروني  ونجمه 
تــغــلــب  بــيــنــمــا   ،98-119 بــنــتــيــجــة 
جاز  يــوتــا  مضيفه  على  هيوسنت 
خــــســــارة  لـــيـــســـتـــغـــل   ،110-120
ساكرامنتو  ضيفه  أمـــام  كليبيرز 

كينغز 112-103.
ترتيب  متصدر  ميلووكي،  وحقق 
أفضل  وصاحب  الشرقية  املنطقة 
سجل، فوزه الثاني على فيالدلفيا 
فـــي ثــــالث مـــبـــاريـــات بــيــنــهــمــا هــذا 
تفوقه  بعد  تواليا  والثاني  املــوســم، 
112-101 في السادس من شباط 

الحالي.
فـــي صفوفهما  الــفــريــقــان  ويــضــم 
إثنني من أبــرز نجوم الــدوري، هما 
أفضل  اختير  الــذي  أنتيتوكونمبو 
العب في املوسم املاضي، وإمبييد 
الــذي قــاد فريقه الــى نصف نهائي 

املنطقة الشرقية في 2019-2018.
وفرض ميلووكي الذي تلقى ثماني 
املوسم مقابل 48  هزائم فقط هــذا 
فوزا، سيطرته على املباراة بشكل 
ــفــيــا  ــفــيــالدل كـــــامـــــل، ولــــــم يـــســـمـــح ل
بــالــتــقــدم ولـــو بــفــارق نــقــطــة واحـــدة 
طوال مراحل اللقاء، وتفوق بشكل 
األول  الربعني  كبير خصوصا في 
 (21-31 نقاط  بفارق عشر  (أنهاه 

والثالث (23-37).
في  انتصارا   21 ميلووكي  وحقق 
منذ خسارته  مــبــاراة خاضها   24

الوحيدة أمام فيالدلفيا هذا املوسم، 
والتي تعود الى 25 كانون األول.

ــــــــرز مـــــواجـــــهـــــات املــنــطــقــة  وفـــــــي أب
الــغــربــيــة، خـــرج هــيــوســنت روكــتــس 
متفوقا على مضيفه يوتا جاز في 
األول  نجما  خاللها  مــبــاراة سجل 
جميس هــاردن وراســل وستبورك 

72 نقطة.

وهــــو الــلــقــاء الــثــالــث بـــني الــفــريــقــني 
فــــاز  أقــــــــل مــــــن شـــــهـــــر، اذ  خــــــــالل 
ضيفه  عــلــى   117-126 روكـــتـــس 
في 26 كانون الثاني املاضي، قبل 
أمــامــه فــي هيوسنت في  ان يخسر 
بنتيجة  الحالي  شباط  من  التاسع 

.114-113
اقترابه  فــي  فــوز هيوسنت  واســهــم 
املنطقة  ثــالــث  مــن  إضــافــي  بشكل 
الذي تلقى  لوس أنجليس كليبيرز 
الــــ19 مقابل 37  بــاألمــس خسارته 
فـــــوزا، بــســقــوطــه عــلــى أرضــــه أمـــام 
-103 بنتيجة  كينغز  ساكرامنتو 

.112
وفــي مــبــاراة أخـــرى، سحق ميامي 
كافالييرز  كليفالند  ضيفه  هيت 
شهد  لقاء  فــي   ،105-124 بنتيجة 
تكريم نجم األول دوايــن وايد الذي 
اعــتــزل فــي خــتــام املــوســم املــاضــي، 
مـــن خــــالل ســحــب رقـــمـــه (3) من 

التداول.
أتالنتا  تغلب  الــلــقــاءات،  بقية  وفــي 
مــافــريــكــس  داالس  عـــلـــى  هـــوكـــس 
صــنــز  وفـــيـــنـــيـــكـــس   ،107  -  111
 ،104-112 بـــولـــز  شــيــكــاغــو  عــلــى 
وبـــروكـــلـــني نــتــس عــلــى تــشــارلــوت 

هورنتس 86-115.

األحد  امس  القدم  لكرة  الهولندي  أمستردام  أياكس  نــادي  أعلن   
التعاقد مع املهاجم البرازيلي الشاب أنطوني (19 عاما) آتيا من 
نــادي ســاو باولو ملــدة خمسة مــواســم، في إحــدى أكبر صفقات 

االنتقال التي يبرمها في تاريخه.
أياكس وساو  "توصل  بيان  الهولندية في  العاصمة  نــادي  وقــال 
باولو وأنطوني ماتيوس دوس سانتوس الى اتفاق بشأن انتقال 
الشاب الدولي البرازيلي الى أياكس"، مشيرا الى ان العب الجناح 
الذي يعرف باسمه األول فقط "وقع عقدا يدخل حيز التنفيذ في 
األول من تموز 2020، ويمتد خمسة مواسم حتى 30 حزيران 
2025". وأشار حامل لقب الدوري الهولندي في بيان نشر على 
موقعه االلكتروني، الى انه سيدفع الى ساو باولو "15,75 مليون 
يورو"، وان املبلغ "قد يصل الى 21,75 مليونا بسبب عوامل عدة"، 

في إشارة الى الحوافز واملكافآت.
املتخصص،  الرياضي  ماركت"  "ترانسفر  أرقــام موقع  وبحسب 
بــات أنــطــونــي ثــالــث أغــلــى العــب يضمه الــنــادي فــي تــاريــخــه، بعد 
الــصــربــي مــيــرالــم ســلــيــمــانــي (16,25 مــلــيــون يــــورو فـــي مــوســم 
2008-2009)، ودايلي بليند (16 مليون يورو في 2019-2018)، 
الصفقة  الــى  أضيفت  بحال  الالئحة  هــذه  رأس  على  وسيصبح 

كامل املكافآت والحوافز امللحوظة في اتفاق الناديني.
ويأمل أياكس في ان يعوض انضمام أنطوني، انتقال العب الجناح 
الدولي املغربي حكيم زياش الذي سيلتحق بتشلسي اإلنكليزي 

بعد نهاية املوسم الحالي.

تــواجــه كــرة الــقــدم املــصــريــة احتمال 
الدخول في أزمة جديدة ، مع عقد كل 
من قطبيها األهلي والزمالك اجتماعا 
للرد على عقوبات صارمة فرضتها 
لــــجــــنــــة االنــــــضــــــبــــــاط عــــلــــى خــلــفــيــة 
اشكاالت مباراة كأس السوبر، وذلك 
عشية مواجهة ثانية مرتقبة بينهما 

في الدوري املحلي.
الــزمــالــك لقب كــأس السوبر  وحــســم 
عـــلـــى حــــســــاب غـــريـــمـــه الـــتـــاريـــخـــي 
األهلي في أبوظبي الخميس املاضي، 
بــالــفــوز بــركــالت الــتــرجــيــح 4-3 بعد 
التعادل السلبي. لكن املباراة شهدت 
مـــــنـــــاوشـــــات بـــــني العــــبــــي الـــطـــرفـــني 
بلغت أوجها في نهايتها، مع تبادل 

الالعبني التدافع واأللفاظ املسيئة.
و أصــــــــدرت لـــجـــنـــة االنــــضــــبــــاط فــي 
االتــحــاد املــصــري عــقــوبــات صــارمــة 
عــلــى خــلــفــيــة هـــذه األحــــــداث، شملت 
على وجه الخصوص إيقاف العبني 
حتى نهاية املوسم هما محمود عبد 

األهــلــي حاليا  "كــهــربــا" العــب  املنعم 
ـــك ســـابـــقـــا، وإمــــــام عــاشــور  ـــزمـــال وال

العب فريق "القلعة البيضاء".

وشـــمـــلـــت الــــــقــــــرار غــــــرامــــــات مــالــيــة 
وعقوبات إيقاف طالت قائد الزمالك 
مــحــمــود عــبــد الـــــــرازق (شــيــكــابــاال) 

مــبــاريــات، وزمــيــلــه عبدالله  لــثــمــانــي 
جــمــعــة (3 مـــبـــاريـــات)، إضـــافـــة الــى 
جونيور  والنيجيري  إبراهيم  ياسر 
مباراتني  (إيقاف  األهلي  في  أجايي 
لــكــل مــنــهــمــا). كــمــا أوقـــفـــت الــلــجــنــة 
رئــيــس نـــادي الــزمــالــك املــثــيــر للجدل 
مرتضى منصور عن املشاركة في 
نشاطات اللعبة لثالث مباريات، على 
رغــم ان األخير لم يكن حاضرا في 

أبوظبي خالل املباراة.
ودعــا كل ناد من جهته الى اجتماع 
بـــهـــدف  اإلدارة  ملـــجـــلـــس  "طـــــــــــارئ" 
"الــــرد" على الــعــقــوبــات. وأكـــد األهلي 
الــنــادي والعبيه  نيته "حــفــظ حــقــوق 
انه  الزمالك  كاملة"، فــي حــني أوضــح 
ـــرد  "ســـيـــنـــاقـــش" مـــا تـــقـــرر بـــهـــدف ال
عليه. ولَوح منصور في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة بـــأن مــنــعــه مـــن حــضــور 
مــبــاريــات ســيــدفــع فــريــقــه الـــى "عــدم 
إكـــمـــال الــــــــدوري"، عــلــمــا بـــأنـــه غــالــبــا 
ــــي بـــتـــصـــريـــحـــات مـــــن هــــذا  ــــدل مـــــا ي
في  للمشاركة  يعود  ان  قبل  القبيل، 

املباريات..

 أعــلــن نـــادي ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي لكرة 
القدم امس األحد ان نجمه البلجيكي إدين 
هازار يعاني من كسر في الكاحل األيمن، 
مــن دون ان يــحــدد فــتــرة غيابه فــي خضم 
املستويني  عــلــى  للفريق  مفصلية  مــرحــلــة 

املحلي والقاري.
وأوضــح في بيان "على إثر الفحوص التي 
أجــريــت عــلــى العــبــنــا إديـــن هــــازار مــن قبل 
تم تشخيص  مــدريــد،  لريال  الطبي  الفريق 
الكاحل  عظام  إحــدى  فــي  بكسر"  إصابته 
انــه "سيتواصل تقييم  الــى  األيــمــن، مشيرا 

فترة تعافيه".
وأصيب هازار خالل املباراة ضد املضيف 

ليفانتي في املرحلة الخامسة والعشرين 
مــن الــــدوري اإلســبــانــي، والــتــي خسرها 

ريــــــــال بــــهــــدف نــظــيــف. 
ويــــــــــــأتــــــــــــي غــــــيــــــابــــــه 
املـــتـــجـــدد قــبــل أيـــام 
مــــــــن مــــواجــــهــــتــــني 
مــــرتــــقــــبــــتــــني ضـــد 
سيتي  مانشستر 

اإلنــكــلــيــزي في 
ذهــــــــــــاب 

أبطال  دوري  ملسابقة  النهائي  ثمن  الـــدور 
ــــقــــدم، و"الـــكـــالســـيـــكـــو"  أوروبــــــــا فــــي كـــــرة ال
اإلسباني ضد الغريم برشلونة في الدوري 

املحلي.
الــبــلــجــيــكــي يــعــانــي على  الــــدولــــي  وبـــــدا ان 
مــســتــوى الــكــاحــل، وظــهــر فـــي وقـــت الحــق 
وقد وضع كيسا من الثلج في محيط القدم 
أشهر  ثالثة  لنحو  غــاب  بأنه  علما  اليمنى، 
عـــن الـــفـــريـــق بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل 
األيمن، قبل ان يعود الى صفوفه األسبوع 

املاضي ضد سلتا فيغو (2-2).
ويأتي ذلك ليضيف من معاناة هازار (29 
التي عكرت مسيرته  عاما) مع اإلصــابــات 
آتــيــا من  امللكي  الــنــادي  الــى  انضمامه  منذ 
تشلسي اإلنكليزي في صيف العام 
2019، اذ غاب عن بداية املوسم 
بسبب إصابة عضلية تعرض 
لــــهــــا فـــــي الــــتــــمــــاريــــن قــبــيــل 
انــطــالق املــنــافــســات، قبل ان 
يــغــيــب لــثــالثــة أشــهــر بسبب 
اإلصــــــــابــــــــة الــــثــــانــــيــــة 
الــــتــــي تــعــرض 
ــــــــهــــــــا فــــي  ل
تــشــريــن 
الثاني.

{NBA
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شاركة في 
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ضرا في 
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انه  زمالك 

ي

ـــرد  ــدف ال
صريحات 
ن حــضــور 
لـــى "عــدم 
أنـــه غــالــبــا 
مـــــن هــــذا 
في شاركة 

تم تشخيص  مــدريــد،  لريال  الطبي  الفريق 
الكاحل  عظام  إحــدى  فــي  بكسر"  إصابته 
انــه "سيتواصل تقييم  الــى  األيــمــن، مشيرا 

ي

فترة تعافيه".
الالوأصيب هازار خالل املباراة ضد املضيف 

ليفانتي في املرحلة الخامسة والعشرين 
مــن الــــدوري اإلســبــانــي، والــتــي خسرها 

ريــــــــال بــــهــــدف نــظــيــف. 
ويــــــــــــأتــــــــــــي غــــــيــــــابــــــه 
املـــتـــجـــدد قــبــل أيـــام 

يي

ـــنينيـني ــمــــــــن مــــواجــــهــــتــ
ـــنينيـني ضـــد  ــمــــرتــــقــــبــــتــ
سيتي  مانشستر 

اإلنــكــلــيــزي في 
ذهــــــــــــاب 

.( املاضي ضد سلتا فيغو (
ويأتي ذلك ليضيف من معاناة هازار (29

يي

التي عكرت مسيرته  عاما) مع اإلصــابــات 
يي

آتــيــا من  امللكي  الــنــادي  الــى  انضمامه  منذ 
يي

تشلسي اإلنكليزي في صيف العام 
2019، اذ غاب عن بداية املوسم 
بسبب إصابة عضلية تعرض 
الــــتــــمــــاريــــن قــبــيــل  لــــهــــا فـــــي
قبل ان الالالالــالالانــطـالالالق املــنــافــســات،

الالالالــالاليــغــيــب لــثـالالالثــة أشــهــر بسبب 
اإلصــــــــابــــــــة الــــثــــانــــيــــة 
الــــتــــي تــعــرض 
ــــــــهــــــــا فــــي  ل
تــشــريــن 
الثاني.

 أرجأت ثالث مباريات ضمن املرحلة الخامسة 
والــعــشــريــن مــن الــــدوري اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم، 
أبرزها بني إنتر ميالن وضيفه سمبدوريا، على 
خلفية املــخــاوف مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

املستجد.
أعلنها  خــطــوات  سلسلة  ضمن  التأجيل  وأتـــى 
رئيس الــوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي خالل 
مؤتمر صحفي ، شملت عزل 11 بلدة غالبيتها 
اكتشاف 79  أعقاب  لومبارديا، في  في منطقة 
توفي  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  حالة 

اثــنــان مــنــهــم. واملــبــاريــات الــتــي تــأجــلــت هــي بني 
إنتر وسمبدوريا، وأتاالنتا وضيفه ساسوولو، 

وفيرونا وضيفه كالياري.
فينتشنزو  الرياضة  وزيــر  ان  كونتي  وأوضـــح 
الرياضية  النشاطات  جميع  "ارجــأ  ســبــادافــورا 
أسفه  مبديا  وفينيتو"،  لومبارديا  منطقتي  في 
"ملشجعي كرة القدم والرياضات األخرى الذين 
كـــانـــوا يــعــتــزمــون حــضــور هـــذه املـــبـــاريـــات غــدا 
(الــيــوم األحــــد) لــكــن عــلــى املــواطــنــني ان يكونوا 
مسؤولني". وأكد إنتر إرجاء املباراة "الى موعد 
الــى مصير  يحدد الحــقــا"، مــن دون ان يتطرق 
املباراة املقررة الخميس املقبل على أرضه أيضا 

إيـــاب دور  البلغاري ضمن  لــودوغــورتــس  ضــد 
الـ32 ملسابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ".

وشــهــدت االيــــام املــاضــيــة إرجــــاء أكــثــر مــن 40 
املناطق  فــي  للهواة والناشئني  قــدم  مــبــاراة كــرة 
املعزولة بسبب مخاوف انتشار الفيروس. كما 
أرجأت مباراة دوري الدرجة الثانية بني أسكولي 
وكريمونيسي.وتقع البؤرة األساسية للفيروس 
بعد 60  كــودونــيــو على  فــي مدينة  إيطاليا  فــي 
كــيــلــومــتــرا مـــن مــيــالنــو. ومــنــذ مــســاء الجمعة 
املـــاضـــي أقــفــلــت األمـــاكـــن الــعــامــة (مــــن حــانــات 
وبلديات ومكتبات ومــدارس) في املدينة وتسع 

بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.
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رأيــتــه بــاســمــًا ضــاحــكــًا ال يــتــوقــف عــن الــكــالم 
الكوادر  نــادرًا هو حسام .م.ج احد اعضاء  اال 
الطبية املسعفة في التحرير، منذ عرفته وعمره 
وانطوائيًا  أعــوام كان كتومًا  الخمسة  يتعد  لم 
ال  منطقته  وأطــفــال  أخــوتــه  بقية  عــن  يختلف 
بالغة  بصعوبة  اال  رأي  او  بكلمة  ينطق  يكاد 
 ، حــتــى فـــي تــعــامــلــه مـــع ابـــويـــه وافــــــراد اســرتــه
لدمجه  والــطــرق  الوسائل  ، حــاولــوا معه شتى 
ــــــر كـــــل هــــــذا فـــــي عـــالقـــاتـــه  فـــــي املـــجـــتـــمـــع ، أث
بــزمــالئــه فـــي املـــدرســـة االبــتــدائــيــة والــثــانــويــة ، 
تـــجـــاوز عـــمـــره الــعــشــريــن واصـــبـــح طــالــبــًا في 
كلية الــطــب ، يــقــول والــــده عــنــدمــا كـــان حسام 
فــي مــراحــل تعليمه االولـــى، كنت دائــم الذهاب 
الــــى مــدرســتــه لــلــســؤال عـــن مــســتــواه ومــــا ان 
بالقول  ابــدأ  بالسؤال حتى يبادرني أساتذته 
،انــه هــادئ جدًا بشكل ال يطاق، فرغم نجاحه 
 وبــــــدرجــــــات تـــصـــل الــــــى الــــكــــمــــال فـــــي جــمــيــع 

املواد.
تكاد  واالجتماعية   الصفية  مشاركاته  لكن   
تـــكـــون مـــعـــدومـــة وهـــــذا ســيــصــيــبــه بـــاالنـــطـــواء 
ـــم أفـــقـــد االمـــل   ، لــكــنــي ل

ً
والـــتـــوحـــد مــســتــقــبــال

استشاري  واعرضه على  احــاول معه  وبقيت 
، كنت االحــظ بعض  النفسي باستمرار  الطب 

التقدم لكن لم يكن ملحوظًا رغم تنبيه الطبيب 
النفسي الى ان التغيير قد يـُالحظ في موقف 
واحــــد قـــد يــتــعــرض لـــه يــتــطــلــب مــنــه الــتــصــرف 
انت من نصائح ومواعظ  بناء على ما زرعته 
كأطباء  نحن  غرسناه  ومــا  انسانية  ومــبــادئ 
فهنالك  تتعجل  ان ال  لكن عليك  الــالوعــي  فــي 
الــى وقــت طويل  بعض االشــخــاص يحتاجون 
أسرية  وهــذه ظاهرة  مع من حولهم  لالندماج 
 واجـــتـــمـــاعـــيـــة ونـــفـــســـيـــة نــــــــادرة الـــــحـــــدوث فــي 

مجتمعاتنا  .
يـــكـــمـــل والــــــــده كــــالمــــه بــــالــــقــــول، مــــع حــصــولــه 
على مــعــدٍل عـــاٍل فــي الــثــانــويــة الــعــامــة ، سألته 
عــن الــكــلــيــة الــتــي يــرغــب بــالــدخــول لــهــا ، فقال 
ــتــوتــر واالرق  كــلــيــة الــطــب ، انــتــابــنــي الــقــلــق وال
مــع مجتمع مغاير  ابــنــي  كــيــف ســيــتــصــرف   ،
 اعــــتــــاد عــلــيــه ؟ هــــل ســيــتــعــرض لــلــتــنــمــر مــن 
ــــه حــالــتــه  زمـــــالئـــــه ؟ هـــــل ســـيـــفـــهـــم مـــــن حــــول
وهــل  وهـــل  ؟  االجــتــمــاعــيــة  وطبيعته   النفسية 
وهـــــل ؟؟ اســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تــســلــلــت الـــــى عــقــلــي 
وجعلتني ال اعرف للنوم طعمًا وألسابيع عديدة 
أنــنــي فــكــرت فــي لحظة يــأس بمحاولة  ، حتى 
الن  االنسانية  الكليات  احــدى  بــدخــول  اقناعه 
على  تجبره  قد  االجتماعية   العالقات  طبيعة 
فيها  الدراسة   بحكم 

ً
آجــال او   

ً
االندماج عاجال

وطبيعة االساتذة هناك ، ألنني قلت مع نفسي 
الدراسة  في  كبير  الــى مجهود  تحتاج  ال  انها 

التنمر  او  للمضايقة  تــعــرض  حـــال  فــي  حــتــى 
من زمالئه قد ال يؤثر هذا كثيرًا في دراسته 
بــحــكــم ســهــولــتــهــا ، كــلــيــات ســلــســة والــنــجــاح 
العكس من  ، على  يكاد يكون مضمونًا  فيها 
ـتقد  مـُ ذهــٍن  الــى  تحتاج  التي  الطبية  املجموعة 
او موقف  كلمة سلبية  ،فــأي  ومجهود مكثف 
ـيع عــلــيــه كل  لــه سيضـّ غــيــر طــريــف يــتــعــرض 
ما تعب من اجله ، عندها سأحصل على ابن 
ـــــدمــر عــاطــفــيــًا واجــتــمــاعــيــًا ودراســـيـــًا ، لكن  مـــُ
إصراره على دخول كلية الطب جعلني أرضخ 
والثانية  االولــــى  املــرحــلــة  عـــّدت  املــهــم   ، لرغبته 
بصعوبة بالغة وكل هذا انعكس على نفسيته 
ما زاده انــطــواًء  وعزلة ، جــاءت املرحلة الثالثة 
املسعفة  الطبية   الكوادر  اعضاء  احد  واصبح 
في التحرير، فتغيرت حالته ، ذهبت في احدى 
املرات خلسة دون علمه ألرى كيف سيتصرف 
ابني هناك لم أصدق عيني للوهلة االولى ، قلت 
هذا ليس ابني ، أراه يعطي نصيحة طبية الحد 
مــا ويــســعــف هـــذا ويــضــمــد ذاك ويــتــحــدث مع 
زمالئه املستغربني من تحوله املفاجئ ، اعتقد 
ملساعدته  يحتاج  مــن  هنالك  ان  إحساسه  ان 
ـرف على أناس  زرع الثقة في نفسه وجعله يتعـّ
ــون عــالقــات اجتماعية مــع مختلف 

ّ
جــدد ويــك

الطبقات والــعــنــاويــن  ، فــال يــكــاد يمر يــوم اال 
عندها   ، النفسية  حــالــتــه  عــلــى  تحسن  وطـــرأ 
وايقنت  النفسيني  املستشارين  كــالم  تذكرت 
حقيقة ان يعى االباء واالمهات ان ال يستعجلوا 
اوالدهم في اظهار ما زرعوه فيهم من مبادئ 
وأسس أسرية ، بعض االبناء قد تظهر عليهم 
االولى  السنوات  ومنذ  االسرية  التربية  مالمح 
 حسب تكوينه 

ٌ
والبعض االخــر قد يتأخر كــل

العقلي والنفسي فكل فرد في االسرة يختلف 
عـــن االخــــر الن كـــل شــخــص مــنــهــم لـــه طريقة 
ان  ، فعلى  االب واالم  تربية ووسيلة مختلفة 
ال يطلبان املستحيل من اوالدهما فما زرعوه 
 قد يحصدونه في وقت مبكر واحيانًا في وقت 

متأخر .
  ومــــازال الــكــالم لــوالــد حــســام ،اعــتــقــد ان كل 
لتكوين شخصيته  وقــت  الــى  يحتاج  شخص 
العالي لكن  وهــذا ما كنت أجهله رغم تعليمي 
وقراءاتي  االطباء  قبل  من  املستمرة  النصائح 
حول هذه الحاالت جعلتني أتأنى في التعامل 
بــقــســوة او اجـــبـــار ابـــنـــي عــلــى تــغــيــيــر رغــبــتــه 
والتخلي عنها ، فكلنا نمر بظروف قاسية لكن 
ما ذنب اوالدنا وخاصة املصابني بهكذا امراض 
معهم  التعامل  هي  املثلى  الطريقة  ان  فأيقنت 
بحكمة وصبر ، هي نصيحتي لكل االســر ال 
تجبروا اوالدكم بالضد من رغبتهم وقدراتهم 
 ايــمــانــًا مــنــكــم أنـــكـــم االفـــضـــل واالكـــثـــر حكمة 

منهم .

يوصي خبراء علم النفس واالجتماع، بضرورة 
إبعاد الطفل عن أي مشكالت تحدث بني الوالدين، 
ملــا لــذلــك مــن أضــــرار كــبــيــرة تــقــع عــلــى نفسيته 
يجد  في سن صغيرة  فالطفل  تربيته.  وطريقة 
نفسه غارقًا في مشكالت بني طرفني يحبهما، 
قد يسبب له ذلك عدم توازن ويكسبه ويزرع به 

صفات مذمومة ترافق شخصيته باملستقبل
 وفيما يلي 4 أضرار تحدث للطفل عند إقحامه 

في النزاع بني الوالدين
 

1 - تهديد أمنه
عندما يقع الطفل بني مشكالت والدين متنازعني، 
فإنه يشعر بعدم األمــان نتيجة عدم االحساس 
ـــد لــديــه 

ّ
بـــوجـــود شــخــص بــالــغ مـــســـؤول، مـــا يـــول

شعورًا بالضغط بسبب اضطراره إلدارة شؤون 
الــذي  الــقــيــادة  غــيــاب دور  نتيجة  بنفسه  حــيــاتــه 

له الوالدان في العالقة الصحية.
ّ
يمث

 
أكــثــر مــمــا يــجــب عليه  تحميله عــبــئــًا    -  2

تحّمله
ــقــَحــم الــطــفــل فـــي مــشــكــالت الـــوالـــديـــن،  عــنــدمــا ُي
فــإنــه يضطر لــالســتــمــاع لــشــكــوى أحـــد الــوالــديــن 

ـــد داخـــلـــه شـــعـــورًا بالضغط 
ّ
أو كــالهــمــا، مـــا يـــول

كما  تحّمله،  مــن  أكــبــر  مشكلة  ملواجهته  نتيجة 
ــم كــتــمــان مــشــكــالتــه ومــشــاعــره حتى 

ّ
أنـــه يــتــعــل

لــلــوالــديــن املحّملني  ال يسبب املــزيــد مــن األعــبــاء 
ــفــعــل، مـــا يــحــّمــل الــطــفــل أعــبــاء  بــاملــشــكــالت بــال
 أكـــبـــر مــمــا يــجــب أن يــتــحــّمــلــهــا فـــي هــــذه الــســن 

املبكرة.
 

3 - خلق شعور بالعجز داخله
إلى  الوالدين  الطفل على نظرة أحد  لع 

ّ
عندما يط

يصبح  ســوف  أنــه  يتعلم  فــإنــه  نفسه كضحية، 
عاجزًا عن الحياة إن لم يكن شريرًا، ولكن عندما 
ويظهران  مع وضعهما  بحكمة  األبــوان  يتعامل 

االحترام املتبادل، فإن الطفل يتعلم املرونة.
 

الــســلــبــي  الــــــعــــــدوان  4 - تـــشـــجـــيـــعـــه عـــلـــى 
والتالعب

إذا استخدم أحد الوالدين الطفل للحصول على 
ما يريده من الطرف اآلخر، فإن الطفل يتعلم أن 
املثالية  الوسيلة  هما  والتالعب  السلبي  الــعــدوان 
في  يواجهها  قــد  الــتــي  الــصــعــوبــات  مــع  للتعامل 
حتى  واملحترم،  املباشر  التواصل  أما  العالقات، 
 إن كان صعبًا، فإنه يعلم الطفل مهارات التواصل 

الصحية.

الحمدانية وتولت مسؤوليات  وكذلك في جامعة 
العلمية  للشؤون  العميد  مــعــاون  اخــرهــا  عــديــدة، 
لــكــلــيــة الــتــربــيــة بــجــامــعــة الــحــمــدانــيــة، واصــبــحــت 
عضوة في اتحادات وهيئات وجمعيات متنوعة، 
والتنمية  لــلــمــؤرخــني  الــدولــي  االتــحــاد  بينها  مــن 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وشــــاركــــت فـــي فــعــالــيــات محلية 
وخارجية عدة، قدمت فيها بحوثًا متميزة، ومع 
 
ً
مدخال انها جعلته  غير  التاريخ  ان تخصصها 

جوانبه  من  العراقي  املجتمع  هموم  في  للغوص 
املختلفة  وقــضــايــا املــواطــنــة  والــحــقــوق املــدنــيــة، 
فــحــرصــت عــلــى أن تــقــوم بــمــبــادرات عــديــدة في 
املــجــال منها ورش عــمــل وجــلــســات بحثية  هـــذا 
 عن ابحاث ودراسات 

ً
وفعاليات مجتمعية، فضال

ومحاضرات ضمن هذا السياق.

األسرة العراقية
في  وانشطتها  وحــراكــهــا  عملها  عــن  ســألــنــاهــا 
املــجــال االجــتــمــاعــي ومــايــخــص املــشــكــالت التي 
الــعــراقــي  املــجــتــمــع  نــهــوض وتــطــور  تعيق عملية 
عــمــومــًا ومـــا تــداعــيــاتــهــا عــلــى االســـــرة الــعــراقــيــة 
واملواطن العراقي لنتلمس بصمتها في هذا املجال 

وكيف استفادت من اختصاصها للولوج العماق 
 املجتمع والوصول ملعالجات ناجعة لبعض همومه 

ومشكالته. 
فــــذكــــرت انــــهــــا وضــــعــــت هــــــذه الـــقـــضـــيـــة نــصــب 
عــيــنــهــا مـــنـــذ ان كـــانـــت مــــدرســــة ثـــانـــويـــة، حــيــث 
اســـهـــمـــت فــــي تــحــقــيــق الــكــثــيــر مــــن املــعــالــجــات 
والـــحـــلـــول ملــشــكــالت املــــدرســــة والـــطـــالـــبـــات على 
والحساسة  واملتنوعة  املختلفة  الخصوص   وجه 

وقالت: 
كــنــت أغــامــر واجـــــازف مــن اجـــل تــطــويــق مسألة 
حــســاســة ومــهــمــة وايـــقـــاف حـــالـــة مــعــيــنــة كـــادت 
تــؤدي الــى تداعيات خطيرة ومــؤثــرة  في بعض 
الــطــالــبــات، هــذا االمـــر شجعني بعد ان اصبحت 
استاذة في الجامعة ان يكون لي دور اكبر واهم، 
السيما في ظل مايواجه مجتمعنا من تحديات 
جراء مامر به بعد التغيير الذي حصل في البالد 
عــــام 2003 فــقــدمــت بــعــض االفـــكـــار واقــتــرحــت 
تقدير  نــالــت  الجامعة  على  مــحــددة  مــوضــوعــات 
الــجــامــعــة، فــكــلــفــتــنــي بــــاالشــــراف عــلــيــهــا ومــنــهــا 
الــنــفــســيــة مــابــعــد  ورش:  االزمــــــات والـــصـــدمـــات 
التربوي  والتوجيه  واالرشـــاد   ، السري  التهجير 

ــتــبــادل الــثــقــافــي لــلــشــبــاب الــعــراقــي  ، وبــرنــامــج ال
، ومــكــافــحــة الــتــبــغ فـــي املــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة ، 
والـــدعـــم الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي لــلــطــفــل وكيفية 
، واالدمــــان على  الجنسي  االعــتــداء  مــن   حمايته 

املخدرات.

أهم مشاريعها
وتحدثت عن اهم مشاريعها التي تشتغل عليها 
االن وهـــو مــشــروع بــالــتــعــاون مــع الــفــنــان الكبير 
نصير شمة سفير السالم والفن في اليونسكو 
وهـــــو تـــأهـــيـــل الـــنـــســـاء االيـــــزيـــــديـــــات املــــحــــررات 
ممن  وزاخـــو  الشيخان  فــي  الالجئني  بمخيمات 
القسري   والـــزواج  واالغتصاب  للسبي  تعرضن 
 عــن حــاالت 

ً
وقــتــل اســرهــن امـــام اعينهن، فــضــال

االنتحار وتعرضهن لالمراض ويتضمن التأهيل 
جـــوانـــب عـــدة مــثــل الــتــأهــيــل الــنــفــســي والــصــحــي 
االمــل عندهن وزجهن  واالجتماعي  وزرع روح 
الثقة لهن بعد املآسي والعذاب  باملجتمع واعــادة 
الـــــذي واجـــهـــهـــن عــنــد اســـرهـــن مـــن قــبــل داعـــش 
القتل  بعد احــتــالل املــوصــل مــن قبلهم واحــــداث 
املسكينات  االيزيديات  حريات  وسلب  واملجازر 
والفتك بافراد اسرهن وتهديم مناطقهم وقراهم 
في  بهن  واملتجارة  والدينية  الثقافية  ومراكزهم 
بعض البلدان بمساعدة فريق عمل من املتطوعني 
مـــــن طـــلـــبـــة قـــســـم الــــعــــلــــوم الــــتــــربــــويــــة ووحـــــــدات 
 االرشـــــاد الــنــفــســي والــتــوجــيــه الــتــربــوي بجامعة 

الحمدانية .

لعبة البوبجي 
ــــهــــا ابــــــحــــــاث ومــــــشــــــاركــــــات تــتــعــلــق  وكــــــانــــــت ل
الغربيني  مــدونــات  اثــر  بينها  مــن  باختصاصها 
فـــي تــحــديــد مــفــاهــيــم الــتــعــدديــة - قـــــراءة جــديــدة 
املؤتمر  نشر ضمن   - الراهنة   للمعطيات  وفقًا 
اقامه مركز تحقيق  الــذي  الثالث  الدولي  العلمي  
املخطوطات في جامعة قناة السويس بالتعاون مع 
جامعة بغداد  وبحث املدارس الفكرية املسيحية 
ــتــاريــخــي الــعــربــي - قــــراءة   واثـــرهـــا فـــي الــفــكــر ال

جديدة - .
لعبة  بمخاطر    بالتعريف  لها مساهمة  وكانت 
الـــبـــوبـــجـــي  عـــلـــى الــــنــــشء الــــجــــديــــد واالطـــــفـــــال، 
لها واالبــتــعــاد عن  حــيــث  تمكنت مــن اجتذابهم 
دراستهم  عــالوة على مخاطرها في توجيههم 
عندهم  واالجـــرام  العدوانية  وزرع  المــور مضرة 
 ومــاســبــبــتــه  مـــن ازعـــــاج وهـــم لـــالســـرة الــعــراقــيــة 

عمومًا .

يـــحـــلـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الــفــتــيــات 
على  بالحصول  الــتــخــرج  بعد 
وظـــيـــفـــة، تــنــاســب مــؤهــالتــهــن 
بحثهن  ينتهي  وقـــد  العلمية، 
نتيجة،  عــلــى  الــحــصــول  دون 
ولــكــن مــنــهــن  مــن لــم ينتظرن 
فــي طــابــور الــبــطــالــة بــل فتحن 
الخاصة  واملــبــادرات  املشاريع، 
تــازان صالح عن  بهن.تتحدث 
مــشــروعــهــا، وهـــو مــحــل لبيع 

الورود، قائلة:
"بدأت بهذه الهواية قبل سنتني 
 لبيع 

ً
عــنــدمــا افــتــتــحــت مـــحـــال

الــــــورود، لــكــن املــحــل لــم ينجح 
ــــعــــدة اســــــبــــــاب، فـــلـــم اتـــوقـــف  ل
وقـــــررت نــقــل املـــشـــروع ملــكــان 
ســـكـــنـــي، وخـــصـــصـــت بـــاحـــة 
شــقــتــنــا فـــي الــطــابــق االرضـــي 
لــالعــتــنــاء بــالــشــتــالت، وزراعـــة 
(اونــاليــن)  الـــورود قبل بيعها 

عن طريق االنترنت"
بــيــنــمــا زهــــــراء قـــاســـم  الــفــتــاة 
ــــتــــي تــعــشــق  الـــعـــشـــريـــنـــيـــة، وال
الرسم منذ نعومة اظفارها، اذ 
على  هوايتها  بممارسة  تقوم 
االطباق بتجسيد الشخصيات 
الــــكــــارتــــونــــيــــة، والـــعـــصـــافـــيـــر، 
الشعبي،  واملــــوروث  والــطــيــور، 
قــــــالــــــت بـــــحـــــمـــــاس:"شـــــاركـــــت 
بالعديد من البازارات الخاصة 
بـــالـــفـــنـــون والــــحــــرف الـــيـــدويـــة، 
والقت اعمالي اعجابًا من قبل 
املهتمني بالفن، وحصلت على 
الـــشـــهـــادات الــتــقــديــريــة، اطــمــح 
لفتح املعرض الشخصي األول 

قريبًا"
ـــــاد  فـــــي حـــــني تــــبــــدو هــــيــــام أي
ســـــــعـــــــيـــــــدة، وهـــــــــــي تــــــمــــــارس 
هـــــوايـــــتـــــهـــــا املـــــحـــــبـــــبـــــة، وعـــــن 
بــدايــاتــهــا قـــالـــت:"فـــكـــرة صنع 
املصغرات جاءتني عن طريق 
اعجبت  االلــكــتــرونــيــة،  املـــواقـــع 
بمجسمات صغيرة مصنوعة 
مــــــن عـــجـــيـــنـــة الــــســــيــــرامــــيــــك، 
اليوتيوب،  بحثت عنها بموقع 
وتعلمت صناعتها في املنزل"

وتــــــضــــــيــــــف، وهــــــــــي تــــعــــرض 
قامت  الــتــي  مجسماتها  احـــد 

بانجازها مؤخرًا:
 
ً
"في البداية كنت اصنع اشكاال
كــارتــونــيــة ألطــفــالــي، بــعــد ذلــك 
اصــبــحــت انـــحـــت شــخــصــيــات 
يـــــــكـــــــون شــــكــــلــــهــــا مـــــقـــــاربـــــًا 
لـــلـــحـــقـــيـــقـــة، وكـــــانـــــت ســـهـــلـــة، 
كــونــي خــريــجــة فــنــون جميلة، 

قــســم الــــرســــم، قــمــت بــانــشــاء 
حــســاب "انــســتــغــرام" لــتــرويــج 
أعـــمـــالـــي، وتـــســـويـــقـــهـــا داخــــل 
وخــــــارج الــــعــــراق" تـــقـــول ديـــار 
مــحــمــد( خــريــجــة قــانــون):"مــن 
املــرحــلــة الــثــالــثــة فـــي الــجــامــعــة 
نفسي،  على  باالعتماد  بــدأت 
 يدوية بسيطة 

ً
اشتغلت اعماال

اليومية  احــتــيــاجــاتــي  لتغطية 
بــعــد الـــتـــخـــرج، طــــورت عــمــلــي، 
واصــــبــــح عـــنـــدي وقـــــت اكـــثـــر، 
داخل  صغيرًا   

ً
مشغال فتحت 

وتشجيع  بــمــســاعــدة  مــنــزلــنــا 
من اسرتي، اطمح لفتح ماركة 
خـــاصـــة بـــــي، بــــاالضــــافــــة الـــى 
اكبر عدد من  لتشغيل  معمل 

البنات"
امــــــا ســــــــارة ســـعـــد فــتــحــدثــت 
عـــن مــبــادرتــهــا بــفــرح:"بــفــتــرة 
دخـــــول داعـــــش ملــديــنــتــي سنة 
2014، كنت طالبة في املرحلة 
ــــرابــــعــــة، واســــكــــن فــــي قــســم  ال
داخــلــي،غــادرنــا املــديــنــة وعدنا 
بــــعــــد ســــنــــتــــني مــــــن الــــــنــــــزوح، 
وجــــدتــــهــــا مـــــدمـــــرة ونـــاســـهـــا 
مــتــعــبــني نــفــســيــًا، هـــنـــا كــانــت 
اول خطوة لي بمجال النشاط 

املدني، واالعمال التطوعية"
وتــــتــــابــــع:"قــــررت  أن اســتــثــمــر 
اخــتــصــاصــي فــي عــلــم النفس 

الناس، وخصوصًا  بمساعدة 
النفسي  الدعم  قدمت  النساء، 
خالل  واملــهــجــريــن  للمعنفات، 
فــــتــــرة االحــــــتــــــالل، وكــــنــــت انـــا 
اول فــتــاة فــي جــلــوالء تصبح 
ناشطة مدنية، رغم االنتقادات 

التي واجهتها"
ـــيـــل، الـــحـــاصـــلـــة  امــــــا نــــــور جـــل
عـــــلـــــى بــــــكــــــالــــــوريــــــوس عــــلــــوم 
تــربــويــة ونــفــســيــة، اســتــثــمــرت 
اخــتــصــاصــهــا بــفــتــح مــشــروع 
ــــتــــوحــــد، وبــطــيــئــي  ألطـــــفـــــال ال
العام  وقالت:"بدأت منذ  التعلم، 
املــشــروع  2016، اخــتــرت هـــذا 
كــــونــــه ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــي، 
وألنــي احب االطفال، وخاصة 
وبطيئي  بــالــتــوحــد  املــصــابــني 
الــتــعــلــم، اشــعــر بــمــعــانــاة االهــل 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم طـــفـــل مـــصـــاب، 
ابنة  مع  التجربة  ألنني عشت 
اخــتــي، هــــؤالء يــحــتــاجــون الــى 
رعاية خاصة، ومحبة وتكيف 
تقديم  عــن طريق  املجتمع  مــع 

برامج عالجية سلوكية"
صعوبات  وتــضــيــف:"واجــهــت 
ــــكــــن بــــــاصــــــراري،  كــــثــــيــــرة، ول
وتشجيع اسرتي تغلبت على 
املــــعــــوقــــات، ووصــــلــــت لــطــريــق 
عندما  تكون  فرحتي  النجاح، 

يتكيف الطفل مع أسرته".

حصولها على شهادات تقديرية 

مشروع منزلي

 في ساحة التحرير

بيئة سلبية 
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التسوس  مــن  أسناننا  حماية  علينا 
عـــــن صــحــتــهــا  و  عـــنـــهـــا  ــــــدفــــــاع  ال و 
ـــلـــجـــوء الــــــى مـــعـــجـــون و فـــرشـــاة  بـــال
الذهاب  الــى  ان نضطر  األســنــان قبل 
، نحافظ  الـــى عــيــادة طبيب األســنــان 
عــلــى أســنــانــنــا و نعتني بــهــا قــبــل ان 
تــكــون الــعــواقــب وخــيــمــة .. مــن اآلالم، 
السيما اذا ما وصــل االمــر الــى القلع 
الذي يكون اخر الــدواء و العالج. هذه 
املــعــلــومــة الــطــبــيــة  الــصــحــيــة، قــّدمــهــا 
ـــكـــاتـــب وســــــام الـــقـــريـــنـــي فــــي إطــــار  ال
حــكــائــي ظــريــف و بــمــعــالــجــة درامــيــة 
فانتازية  شخصيات  عبر  و  مشوقة 
اإلبهار  و  اإلعجاب  و  لالنتباه  مثيرة 
، و بــحــوارات تنوعت فــي اشكالها و 
صياغاتها اليصال الرسائل التربوية 
املستهدف  الجمهور  الــى  الصحية  و 
وفقًا ملستويات ادراكهم و قاموسهم 
عملية  فــي  الكاتب  بــرع  لقد   . اللغوي 
(انـــــســـــنـــــة) شــــخــــوصــــه الـــفـــانـــتـــازيـــة 
السوس)  الطاحن،  السن   ، (الفرشاة 
و ادخــــالــــهــــا فــــي تــــمــــاســــات درامــــيــــة 
الشخوص  مــع  كوميديا)   ) محتدمة 
الــبــشــريــة ( الــطــفــل طـــربـــوش ، األب ، 
الطبيب) لتوضع الحقًا في إطار من 
املــعــالــجــات الــحــركــيــة «الــگــروتــســكــيــة» 
الــبــطــران  ميثم  املــخــرج  ملعالجة  وفــقــًا 
الــــــذي اجــــــاد تـــأكـــيـــد هـــــذه املــعــالــجــات 
عــبــر الــتــأكــيــد عــلــى عــنــاصــر الــعــرض 
التي  املوسيقى  االكسسوار،   ، ي  (الــزِّ
عبر  درامـــيـــًا  و  جــمــالــيــًا  دورًا  لــعــبــت 
األغــانــي الــتــي أضــفــت طــابــع الــخــفــة و 
 عن األداء 

ً
املــرح على العرض) فضال

خصوصية  مــع  املــتــمــاهــي  التمثيلي 

املــتــلــقــي و حــاجــاتــه ، اذ عمد  الــطــفــل 
املــمــثــلــون وفـــقـــًا لـــلـــرؤيـــة اإلخـــراجـــيـــة 
املــتــمــاهــيــة مــع الــنــص الـــى الــلــجــوء الــى 
الــذي خلق حاالت  الگروتسكي  األداء 
ســــاخــــرة و مــضــحــكــة أشــــاعــــت جـــوًا 
مـــن املــــرح و الـــفـــرح . بـــرع املــمــثــلــون : 
مــيــثــم الـــبـــطـــران و احـــمـــد الـــصـــفـــار و 
وسام القريني و وسام الخزعلي في 
تــجــســيــد ادوارهــــــم الــبــشــريــة مــنــهــا و 
مسرحية  لياقة  امتلكوا  و  الفانتازية 
مكتملة و مستقرة ساعدتهم في أداء 
مختلف األدوار ( بعضهم لعب أكثر 
من دور ) بما تتطلبه من مجهودات 
بدنية عالية وفقًا لطبيعة األحداث ذات 
الفّعال ( األكشن). و  الحركي  الطابع 
هـــذا ســاعــد كــثــيــرًا فــي تحقيق ايــقــاع 

مسرحي منضبط و مشدود.
ــــعــــب دور  ل الــــــــــذي  الـــــصـــــافـــــي  كــــــــــرار 
 للعرض 

ً
(طربوش) كان بوصفه بطال

غاية في الحيوية و الخفة و هو يؤدي 
دور الــطــفــل و قـــد ســاعــدتــه فـــي ذلــك 
الـــى حـــد كــبــيــر رشــاقــتــه الــتــي دعــمــت 
خـــفـــة ظـــلـــه عـــلـــى خــشــبــة املــــســــرح مــا 
االطــفــال  الــفــوز بتفاعل  ســاعــده على 

املمثلون  يّدخر  لم   . معه  تعاطفهم  و 
عامة جهدًا في تحقيق حالة الشد مع 
الــصــالــة، فكان كــل واحــد منهم العبًا 
 . فهم 

ً
بـــارعـــًا أكــثــر مـــن كــونــه مــمــثــال

العبون ماهرون لعبوا ادوارهم بخفة 
بايقاع  و  بانسجام  املــيــدان  و شغلوا 
كانوا مستمتعني  العبون   ، منضبط 

و ممتعني في الوقت ذاته .
و رغـــم اســتــغــنــاء املـــخـــرج عـــن القطع 
السرير  بقطعة  االكتفاء  و  الديكورية 
املتحركة، اال انه عوض عن ذلك بأزياء 
درامــيــًا  دورًا  لعبت  ظــريــفــة  و  جميلة 
 الى جانب بعض االكسسوارات.

ً
فاعال

طـــربـــوش و عـــيـــادة األســــنــــان عــرض 
تعليمي تبنى خطابًا تربويًا تعليميًا 
بأسلوب مشوق و بكثير من اإلمتاع 
. و بذلك فاز العرض بإعجاب جمهور 
االطـــــفـــــال الـــغـــفـــيـــر الـــــــذي اكـــتـــظـــت بــه 
بنابل،  الثقافي  املركب  مسرح  صالة 
فــتــفــاعــلــوا بـــقـــدر كــبــيــر مـــع املــمــثــلــني 
و مــجــريــات الـــعـــرض و كـــافـــؤوه في 
الحار و صيحات  بالتصفيق  النهاية 
اإلعــــجــــاب عــلــى الــطــريــقــة الــتــونــســيــة 

(براڤووو براڤوووو براڤوووو).
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كشف بحث جديد أن التشققات في 
اللوحات الفنية القديمة مثل املوناليزا، 
تبدو قبيحة لكنها في الواقع قد تكون 
مفتاح الحفاظ على هذه الروائع الفنية 

لقرون عدة.
ووجد البحث أنه ينبغي على املرممني 
أن يـــكـــونـــوا حــــذريــــن مــــن مـــــلء تــلــك 
تمنع  الكسور  ألن شبكة  التشققات، 
حـــدوث مــزيــد مــن الــضــرر فــي العمل 

الفني.
بتوسيع  التشققات  شبكة  وتــســمــح 
الطالء،  تقشر  دون  وتقلصه  السطح 

وتوفر حماية ضد تدهورها.
وقــبــل الــقــرن الـــســـادس عــشــر، كانت 
ألــواح  على  مرسومة  اللوحات  معظم 
خــشــبــيــة، والـــتـــي يــوفــر ســطــحــهــا ذو 
ـــشـــقـــوق، لـــلـــوحـــات الــزيــتــيــة  شــبــكــة ال
الرطوبة  في  للتغييرات  أكبر  مقاومة 

في الهواء مقارنة باأللواح األخرى.
ووقع رسم لوحة املوناليزا لليوناردو 
على  املــثــال،  سبيل  على  فينشي،  دا 
لوحة من الحور (نوع من األشجار)، 
والتي تملك سطحا متصدعا للغاية، 

.craquelure  واملعروف باسم
وقــــــام فـــريـــق مــــن أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 
الـــبـــولـــنـــديـــة وجـــامـــعـــة ســـتـــراســـبـــورغ 
األعمال  في  بالتحقيق  ييل،  وجامعة 
التي  الخشبية  األلـــــواح  عــلــى  املــطــبــقــة 

تحتوي على شقوق كقاعدة.
ـــشـــقـــوق عـــنـــدمـــا يــتــوســع  وتــــحــــدث ال
ـــخـــشـــب بـــســـبـــب زيـــــــــادة الــــرطــــوبــــة،  ال

ويتقلص عندما يصبح الهواء جافا.
وأعــــد فــريــق الــبــحــث ألـــواحـــًا خشبية 
بما يسمى «غسو»  وقــامــوا بطالئها 
(gesso)، وهــو عــبــارة عــن مزيج من 
طــالء أبــيــض يتكون مــن مـــادة رابطة 
أو  الــجــبــس  أو  بالطباشير  مــمــزوجــة 
األصباغ، أو أي خليط من هذه املواد، 
وفقًا  الفنية،  األعــمــال  فــي  ويستخدم 

للوصفات التقليدية.
وخزن الفريق العينات عند حرارة 25 
درجة مئوية ورطوبة تراوحت نسبها 
و90   % و70   % و50   %  30 بــــني 

أن تخضع  قــبــل  أســبــوعــني،  ملـــدة   ،%
ــــتــــي تـــقـــيـــس مـــدى  لــــالخــــتــــبــــارات، وال

مقاومة «غسو» للتشققات.
ــــبــــيــــانــــات الـــــتـــــي تــم  وبـــــاســـــتـــــخـــــدام ال
للعينات  الضوئي  املسح  من   جمعها 
انموذجًا  الباحثون  ابتكر  التاريخية، 
للحاسوب ملحاكاة مزيد من تشكيل 

التشققات.
الــضــغــط على  الـــبـــاحـــثـــون أن  ووجـــــد 
غسو» انخفض مع زيادة عدد  طالء 
Lu-  للشقوق مع مرور الوقت، وأوضح
املــشــارك في  املــؤلــف   ،kasz Bratasz
الــبــحــث: «اإلجــهــاد على غسو يحدث 
فــي املــنــاطــق الــواقــعــة بــني الــشــقــوق .. 
وتصبح  الشقوق  تتضاعف  وعندما 
بــيــنــهــا أصـــغـــر، ينخفض  املـــســـافـــات 
الضغط إلى حد ال تتشكل فيه أخيرا 

أي شقوق جديدة».
«نتائجنا  أن:  إلــى   Bratasz وخــلــص 
السبب  حــول  محتمال  تفسيرا  تقدم 
في أن اللوحات التاريخية التي تحتوي 
على أنماط craquelure املتقدمة تظل 
مــســتــقــرة، حــتــى لـــو كـــانـــت الـــظـــروف 

البيئية املخزنة فيها غير مثالية».

BBC

عرضت في ساحة الحبوبي 
صباح الخميس املاضي 

مصباح ومفتاح»،  مسرحية 
تأليف عدنان املالكي، واخراج 

ضياء الجابري، تدور 
فكرتها: عن شقيقني يعانيان 

من مشكلة السكن ألجل 
تحقيق أحالم أحدهما لغرض 
الزواج، وتسلط الضوء على 
مشكالت اجتماعية، يشارك 
في تجسيد األدوار: مالك 
الخزعلي، وعواد سلمان، 

وهند القيسي

ـــم   امــــتــــزجــــت املـــوســـيـــقـــى بـــاألل
واألمــــــــل فــــي حـــفـــل اصــطــحــب 
مــرضــى الــســرطــان فــي لبنان 
ــــى عــــالج بــالــنــوتــة والـــعـــزف  إل
بيتهوفن  الــذي يستعيد زمن 
فــي ذكــــرى مــــرور 250 عاما 

ًعلى ميالده.
وتخفيفًا ألوجــاع مزمنة كان 
في  فرحا  يتمايلون  املــرضــى 
اســتــبــدال مــؤقــت لــلــتــلــوي من 
األلـــــم فـــي حــفــل حــمــل عــنــوان 

(حيث ينمو األمل).
ــيــات مــهــرجــان  وضـــمـــن فــعــال
الــــــبــــــســــــتــــــان أقـــــــيـــــــم حـــفـــل 
اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــه مــــــركــــــز 
الـــــــــــــســـــــــــــرطـــــــــــــان فـــــي 
الـــجـــامـــعـــة األمــيــركــيــة 
فــــي بــــيــــروت وتــحــلــق 
ـــحـــضـــور مــن  حـــولـــه ال
املــــــــرضــــــــى وذويـــــــهـــــــم 
واملمرضات  واألطــبــاء 
املوسيقى  ومــتــذوقــي 

الكالسيكية.
ونظم الحفل مهرجان 
الـــبـــســـتـــان بـــالـــتـــعـــاون مــع 
صـــــــــنـــــــــدوق دعــــــــــــم مـــــرضـــــى 
الـــســـرطـــان وجــمــعــيــة (ســيــنــج 
فــــور هـــــوب) األمـــيـــركـــيـــة وقــد 
أقــيــم مجانا فــي مــركــز حليم 
وعــــايــــدة دانــــيــــال األكـــاديـــمـــي 

والعيادي.
البيانو  الحفل عازفة  وقدمت 
اإليـــطـــالـــيـــة الــعــاملــيــة جــلــوريــا 
كامبانير وعزفت مقطوعات 
لــلــمــوســيــقــي األملـــانـــي الــراحــل 

لودفيج فان بيتهوفن.
وصــــــــنــــــــدوق دعـــــــــم مــــرضــــى 
الــســرطــان هــو مــبــادرة خيرية 
ضـــــــمـــــــن مــــــــركــــــــز ســـــــرطـــــــان 
الطبي  للمركز  التابع  البالغني 
فـــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة في 

بيروت.
ــــبــــة رئـــيـــس  ــــائ ــــــت ن وقــــــال
مــــــهــــــرجــــــان الــــبــــســــتــــان 

القتها  لــورا لحود فــي كلمة  الــدولــي 
قــبــل الــعــرض إن قــصــة هـــذا الــحــدث 
ولدت بفضل سليم أبو سمرا الذي 
دعــاهــا إلـــى حــفــل انــطــالق صــنــدوق 
دعـــم مــرضــى الــســرطــان فـــي شهر 

يونيو / حزيران.
كــانــت املـــرة األولــــى التي  وأضــافــت 
أســـمـــع بـــهـــذه املــــبــــادرة الـــتـــي تخص 
الراشدين. وفي هذا الحفل وضعت 
آلــــة بــيــانــو فـــي املـــــزاد الــعــلــنــي وقـــدم 
ــة إلــى صندوق  أبــو سمرا اآلل سليم 
دعـــم مــرضــى الــســرطــان. واآللــــة في 
القاعة  الحقيقة تعيش هنا في هذه 
مـــنـــذ ذلــــــك. وخــــطــــرت لــــي فـــكـــرة أن 
املشاركني  الفنانني  أحــد  مــن  نطلب 
يعزف  أن  السنة  هــذه  فــي مهرجان 
الــقــصــة  لـــنـــا عـــلـــى هــــــذه اآللـــــــة ذات 

 املؤثرة» .
في هذا املكان ينمو األمل  وأضافت 
بالفعل. واملوسيقى لها قوة عالجية 

هائلة كما تبث في قلوبنا األمل».
حفال   15 املهرجان  برنامج  يشمل 
أنشطة وحفالت  وتتوزع  موسيقيا 
املـــهـــرجـــان بـــني الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
القديس يوسف  األميركية وجامعة 
والـــــجـــــامـــــعـــــة األمـــــيـــــركـــــيـــــة وبـــعـــض 

الكنائس.

تقيم فرقة فوركاليس الغنائية 
 موسيقيًا  مساء 

ً
حفال

غد الثالثاء  في محافظة 
السليمانية، تقدم خالله 

 منوعًا من الغناء 
ً
كوكتيال

واملوسيقى العراقية التراثية، 
اضافة الى مقطوعات 

مقام كرد»  موسيقية منها 
ملصطفى صالح ومقطوعة 

لحظة فرح» لحسني السماوي 
انتظار» لعباس  ومعزوفة 
 عن عدد من 

ً
نجم، فضال

اغاني  فيروز. 
ويذكر ان الفرقة تأسست عام 
2016 وتضم عددًا من طلبة 

معهد الفنون الجميلة.

مصطفى صالح

عدنان املالكي

ال عن األداء ض
خصوصية  مــع  املــتــمــاهــي  التمثيلي

كــــــــــرار
(طربو

غاية في
دور الــط
الـــى حـــد
خـــفـــة ظ
ســاعــده

 امــــتــــزجـــ
واألمــــــــل

مــرضــى
ـــالالـال عــ ــــى ــإل
يس الــذي 
فــي ذكــــر
ميال ًعلى
وتخفيفًا

ى

املــرضــى
اســتــبــدال

األلـــــم فـــي ح
(حيث ينمو

ي

وضـــمـــن ف
الــــــبــــــســــــت
اســـــــتـــ

الـــــــــــــس
الـــجــ
فــــي
حـــول

املــــــــرض
واألط

ومــتــذ
الكالس

ونظم
الـــبـــســـتـــان

صـــــــــنـــــــــدوق دع
الـــســـرطـــان وج
فــــور هـــــوب) األ

أقــيــم مجانا فــي
وعــــايــــدة دانــــيــــا
ي

والعيادي.
الحفل  وقدمت 

اإليـــطـــالـــيـــة الــعــامل
كامبانير وعزفت
لــلــمــوســيــقــي األملــ

لودفيج فان بيتهو
وصــــــــنــــــــدوق دعـــــ
الــســرطــان هــو مــبــ
ضـــــــمـــــــن مــــــــركــــــــز

للمر التابع  البالغني 
فـــي الــجــامــعــة األمــ

بيروت.
ــــب ــــائ ــــــت ن وقــــــال
مــــــهــــــرجــــــان ال

مـــع مـــــرور األيــــــام وتـــوالـــي 
يقترُب  املتسارع  إيقاعها 
، يـــومـــًا بــعــد آخـــــر، مــوعــد 
للدراما  املاراثوني  السباق 
 

ّ
ـــعـــربـــيـــة ،وبــــــدرجــــــة أقـــــل ال
لينطلق   ، العراقية  للدراما 
مــع الــيــوم األول مــن شهر 
الذي سيصادُف  رمضان 
فــــي األيــــــــام األخـــــيـــــرة مــن 
شــهــر نــيــســان لــهــذا الــعــام 

. 2020
ـــــدرامـــــا  عــــلــــى مــــســــتــــوى ال
العربية، وخاصة املصرية 
والــــســــوريــــة والــخــلــيــجــيــة،  
مشكلة  مــن  هنالك  ليست 
فـــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــة اإلنــــــــتــــــــاج 
والــتــســويــق فـــي األســـــواق 

فاإلنتاجات  الدرامية، 
ـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة كــــــثــــــيــــــرة  ال
وأعمالها   ، ومــتــعــددة 
ــــلــــعــــرض  جـــــــــاهـــــــــزة ل
ـــــبـــــيـــــع  ـــــــطـــــــلـــــــب وال وال
والــــــــشــــــــراء، وأبـــــــــواب 
أســــواقــــهــــا مــفــتــوحــة 
عـــــلـــــى مـــصـــراعـــيـــهـــا 
ــــصــــفــــقــــات   لـــــعـــــقـــــد ال
ـــــــتـــــــرويـــــــج الـــفـــنـــي  وال
وجني االرباح وقطف 
الدرامية  السنة  ثمار 
بــــعــــد انـــــتـــــظـــــار لـــعـــام 
نفَسُه  سيعيُد  كامل 
من جديد بعد إنتهاء 
هــذا املــوســم مباشرة 
إنــــتــــاج  دورة  فــــــي   ً

درامي ال تنتهي!   
األزمــة  ومــع استمرار 
اإلقــــتــــصــــاديــــة لــديــنــا 

جـــــــّراء انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الــــــنــــــفــــــط فــــــــي األســــــــــــــواق 
 العاملية ، وهي األزمــة التي 
 2015 عـــــــام  مــــنــــذ  بــــــــــدأْت 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، فــأن 
 آثارها وتداعياتها ما زالْت 

مستمرة. 
ومــــن بـــني أهــــم الــقــطــاعــات 
رْت نــتــيــجــة ً  الـــتـــي تـــــضـــــرَّ
واستمرارها،   األزمــة  لهذه 
قــــطــــاع اإلنـــــتـــــاج الـــــدرامـــــي 
ــفــْت 

ّ
فـــي الـــعـــراق الــــذي تــوق

اإلنتاج فيه  بشكل  عجلة 
رئيس ، وحتى اإلنتاجات 
نـــتـــجـــْت 

ُ
الـــــدرامـــــيـــــة الــــتــــي أ

خـــــالل األعـــــــــوام الــخــمــســة 
املاضية لم تكْن بمستوى 

، وقد تمَّ إنتاجها  الطموح 
مـــن قــبــل بــعــض الــقــنــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــفــضــائــيــة 
مــن بــاب ســد الحد االدنــى  
ــــنــــقــــص الــــحــــاصــــل  مــــــن ال
ــــنــــوع املـــطـــلـــوب  فــــي هـــــذا ال
ملـــجـــرد  ،أو  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــًا  
إثبات وجود ، أو للمكابرة 
وتـــــســـــجـــــيـــــل الـــــحـــــضـــــور 
ـــبـــاهـــت ال غـــيـــر ،  الـــفـــنـــي ال
الفنية  املستويات  ذلك إلن 
النتاجات  لتلك  والــفــكــريــة 
الــــدرامــــيــــة الــشــحــيــحــة قــد 
تــــراجــــعــــْت كـــثـــيـــرًا بــشــكــل 
 عام نتيجة لطغيان ظاهرة 
األعمال الفكاهية الخفيفة، 
(سكيتشات) واملواقف  والـ

التي  التمثيلية  شاِهد 
َ
امل او 

تــقــتــرُب مــن حـــدود النكتة 
التلفزيونية !

ويـــكـــمـــُن الــســبــب الــرئــيــس 
واستفحالها  األزمـــة  لهذه 
عليها  ــب 

ّ
الــتــغــل وصــعــوبــة 

فــــــــي ارتـــــــــفـــــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
ـــــدرامـــــي  ـــــتـــــاج الــــعــــمــــل ال إن
كــان  إذا   ً ، خــاصــة  نفسه 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي مــســلــســال 
ً درامـــــيـــــًا بـــثـــالثـــني حــلــقــة 
وبـــزمـــن قــيــاســي مـــقـــداره 
للحلقة  تلفزيونية  ســاعــة 
الــــــــواحــــــــدة، بــــمــــا يــشــتــمــل 
عــلــيــه هـــــذا املــســلــســل مــن 
أبـــــواب وعــنــاويــن مــتــعــددة 
ومــخــتــلــفــة تـــدخـــل ضــمــن 

املــــــيــــــزانــــــيــــــة اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
للمسلسل .

ــــــواب  وقـــــد بــــــــدأْت تـــلـــك األب
والــــــفــــــقــــــرات والــــعــــنــــاويــــن 
 

ُ
ل

ّ
بمتطلباتها املالية ، تشك

امليزانية  ً على  عبئًا ثقيال 
والتي   ، لإلنتاج  املرصودة 
عنها  االستغناء  يمكن  ال 
أو ضغطها أو التقليل من 

نفقاتها االنتاجية .
اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  إنَّ 
يرجع باألساس الى إرتفاع 
إجــــور الــفــنــانــني والــفــنــيــني 
ــــفــــاع  أرت الـــــــى   ً إضـــــافـــــة   ،
أسعار املواد االستهالكية 
واملــســتــلــزمــات اإلنــتــاجــيــة 
الواجب توفرها مثل إيجار 
ـــيـــف  الـــــبـــــيـــــوت وتـــكـــال
ــــــطــــــعــــــام  ــــــنــــــقــــــل وال ال
اإلنتاج  عمال  واجــور 
الــــيــــومــــيــــني وتـــوفـــيـــر 
يتطلبُه  وما  الكهرباء 
ذلك من وقود ومولدة 
كـــهـــربـــائـــيـــة وغــيــرهــا 
التي بدأ  املفردات  من 
تسمية  عليها  يطلق 
(الـــدعـــم الــلــوجــســتــي)

لإلنتاج.
ــــــــــذا فــــقــــد وجــــــــدْت  ول
شركات االنتاج الفني 
بصيغة  تــعــمــل  الـــتـــي 
ذ) نفسها 

َّ
نف

ُ
نتج امل

ُ
(امل

 الـــــــى رفــــع 
ً
مــــضــــطــــرة

ســـقـــف مــيــزانــيــاتــهــا 
ــــَدَمــــة 

َ
ــــق

ُ
اإلنـــتـــاجـــيـــة امل

لــلــقــنــوات الــفــضــائــيــة 
املــــــنــــــتــــــجــــــة لــــلــــعــــمــــل 
الـــدرامـــي ، وذلــــك مــن أجــل 
مــواكــبــة ومــســايــرة ظاهرة 
الـــتـــضـــخـــم االقــــتــــصــــادي 
املــتــفــاقــم نــتــيــجــة الرتـــفـــاع 

االسعار .
 لــــذلــــك إخـــتـــلـــْت 

ً
ونــــتــــيــــجــــة

ــــــة 
ّ
املـــــــــــعـــــــــــادلـــــــــــة بــــــــــــني قــــــل

الـــتـــخـــصـــيـــصـــات املـــالـــيـــة 
املرصودة لإلنتاج الدرامي 
مــــــــن طـــــــــــــرف، وارتــــــــفــــــــاع 
اإلنتاج من طرف  تكاليف 
آخــــــر، مــــا خـــلـــق إشــكــالــيــة 
جـــــــديـــــــدة تــــعــــيــــق عـــمـــلـــيـــة 
اإلنــتــاج الـــدرامـــي وهـــذا ما 
أتـــوقـــُف عــنــدُه فــي الحلقة 
املـــقـــبـــلـــة مــــن زاويــــة(عــــلــــى 

شاشة التلفزيون) .
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خــــــــالل عملهم في كاتدرائيــــــــة ببلجيكا، 
اكتشــــــــف علمــــــــاء اآلثــــــــار جدرانًا بنيت 
مــــــــن عظام بشــــــــرية وجماجم محطمة، 
اذ عثــــــــر العمال بكاتدرائية ســــــــان بافو 
بمدينــــــــة غنت فــــــــي الشــــــــمال الغربي من 
بلجيــــــــكا، اثناء أعمال لتهيئــــــــة بناء مركز 

زوار جديد على هذا االكتشاف املرعب.
وفقــــــــًا لصحيفــــــــة بروكســــــــل تايمــــــــز، فإن 
الجدران قد تم بناؤهــــــــا، الى حد كبير، من 
عظام الفخذ والقصبة للبالغني املكدســــــــة، مع 
بعض الجماجم املهشمة التي استخدمت مللء 

الفراغات بني الجدران.
 يشــــــــير جانيــــــــك دي غريس، مدير املشــــــــروع، 
الى أن العظام ســــــــيتم رفعهــــــــا ولن يتحول الى 
مــــــــكان جذب ســــــــياحي: "فــــــــي الوقــــــــت الحالي، 
يمكــــــــن تصنيف البنــــــــاء األصلي بأنــــــــه يعود 
للقرنني السابع عشــــــــر والثامن عشر، بالرغم 
من الحاجة الجراء الكثير من البحوث في هذا 

املجال لتأكيده قطعيًا".
يرى اآلثاريون ان العظام قد أخذت من مقبرة 
تقع خارج الكنيســــــــة خالل عمليات تنظيفها 

وتطهيرهــــــــا.  يقول دي غريس: "خالل تطهير 
فناء الكنيســــــــة، ال يمكن التخلص من الهياكل 
العظميــــــــة أو رميها، وبســــــــبب االعتقاد بقيامة 
األجساد، فان العظام هي الجزء األكثر أهمية 
في ذلــــــــك"، مضيفًا "لذلك نجــــــــد أن الكثير من 
املنــــــــازل الحجرية تبنى أحيانــــــــًا، على جدران 
مقابــــــــر املدينــــــــة، لتضــــــــم الجماجــــــــم والعظام 

الطويلة بما يعرف بـ"صندوق عظام املوتى" أو 
"منزل العظم".

أوضــــــــح تقرير لعضو الفريــــــــق اآلثاري، روبن 
ويــــــــالرت، بــــــــأن العظــــــــام التي عثــــــــر عليها في 
الجدران هي عظام الفخذ والســــــــاق ، بســــــــبب 
كون الذين كلفــــــــوا بتطهير املقبرة، كانوا على 
عجل  ولــــــــم يجمعوا العظــــــــام الصغيرة بقوله: 
"خالل عمليات إزالة املقابر، غالبًا ما يكونون 
على عجــــــــل وال يكلفون انفســــــــهم عناء جمع 
العظام الصغيرة او الهشــــــــة كعظــــــــام الفقرات 
واالضالع وعظام األيدي واالقدام، لذلك تكون 

عظام الجماجم والطويلة فقط".
تعد ســــــــراديب املوتــــــــى املوجودة فــــــــي باريس 
واحــــــــدة من أقدم وأشــــــــهر مقابــــــــر العظام في 
العالــــــــم، اذ تضــــــــم رفــــــــات أكثر مــــــــن 6 ماليني 
شــــــــخص في ما يشــــــــبه شــــــــبكة مــــــــن األنفاق. 
أما في اململكة املتحدة، تضم كنيســــــــة "ســــــــان 
ليونارد" الواقعة ببلدة هيث في كينت، جنوب 
شــــــــرق البالد، مقبرة لعظام بشــــــــرية، اذ تضم 
بقايا لنحو 4 آالف شــــــــخص، ما يجعلها احد 
أكبــــــــر مجموعــــــــة عظام وجماجم بشــــــــرية في 

اململكة. 
*صحيفة االندبندنت البريطانية

يقــــــــول الشــــــــيباني لـ"الصبــــــــاح"،ان 
" اول كتــــــــاب اشــــــــتريته فــــــــي العام  
1976 وكان كتابًا دينيًا فقهيًا ال 
اعرف فحواه الســــــــتمر في عملية 

اقتناء الكتب حتى االن".
 ويضيف" بعد هذه الرحلة صار 
الكتبــــــــي ألنني  ابراهيــــــــم  اســــــــمي 
اصبحــــــــت خبيــــــــر كتــــــــب واعرف 
املصادر واميز املزور من االصلي 

واشم ورقه".

 وأفــــــــاد بــــــــأن "في املكتبــــــــة التي لم 
تكفهــــــــا ثــــــــالث غــــــــرف فــــــــي بيتي 
املتواضــــــــع توجد املئات من الكتب 
فــــــــي الصناديــــــــق التــــــــي تضم كل 
اجناس الكتب من االدب الى الدين 
الى الفقه الــــــــى التاريخ والجغرافية 
والفيزيــــــــاء  والفلــــــــك  والكيميــــــــاء 

والطب".
 ويؤكــــــــد ان "ولــــــــع اقتنــــــــاء الكتب 
لــــــــم يفارقنــــــــي حتى في ســــــــنوات 

الحصــــــــار وأعــــــــد الكتــــــــاب شــــــــيئًا 
، وليــــــــس هواية فقط بل هو 

ً
مكمال

عنوان الوعــــــــي والثقافة.. فالحياة 
كما يقول "بــــــــال كتاب تصبح بال 
معنــــــــى" وكأننــــــــا جميعــــــــًا نعيش 

محو االمية".
 وعــــــــن اقــــــــدم الكتب فــــــــي مكتبته 
 22 مــــــــن  أكثــــــــر  لــــــــدي  ان  يقــــــــول 
مخطوطة يرجع بعضها الى أكثر 
من 500 ســــــــنة اغلبهــــــــا تاريخية 

وفلكية وعندي قرآن كريم عمره 
400 عام وهــــــــي بخط يد الخطاط 

االيراني نعمة الله التبريزي".
 ويشير الى  ان " مكتبته اصبحت 
مصــــــــدرًا للباحثــــــــني والدارســــــــني 
واصحــــــــاب الشــــــــهادات العليا من 
املاجســــــــتير والدكتــــــــوراه، حيــــــــث 
يمكن لي مســــــــاعدتهم في معرفة 
اي كتاب ينفعهم في الرســــــــالة أو 

االطروحة".

الشــــــــيباني على  تحتــــــــوي مكتبة 
اقدم املجــــــــالت والدوريــــــــات، منها 
مجلة "املقتطــــــــف" ومجلة "الهالل" 
و"الوقائــــــــع العراقيــــــــة" ايضــــــــًا من 
العدد األول وجريدة  "الزوراء" من 

القرن التاسع عشر.
ال يعيــــــــر الشــــــــيباني الكتب الحد 
كما يقــــــــول، " فالباحــــــــث يقرأ في 
املكتبة وانا اقــــــــدم له كل الخدمات 

لكي ينجح في ما يسعى اليه".
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مــــــــا مّرْت دورة انتخابية على العــــــــراق، اال وكان برفقتها لغط 
كبير، وقيل وقال عن شــــــــتى عمليات التزوير، وعن رشــــــــاوى 
وشــــــــراء اصوات وذمم، ومع ان معظــــــــم تلك االحاديث تنطوي 
علــــــــى مبالغــــــــات كبيرة، أو نوايا خبيثة، ولكــــــــن هذا ال يمنع ان 
قســــــــمًا منهــــــــا يمتلك نســــــــبة عالية من الصحة، ووســــــــط هذه 
املعمعة نسمع من يقول، إن ما تعلنه مفوضية االنتخابات من 
نتائــــــــج هو الذي يؤخذ به فقط، وال يؤخذ بمئات االعتراضات 
والشــــــــكاوى، مع إن الكثير منها محسوب على اللون االحمر، 
ولهذا يعتقد البعض، إن النتائج تقررها سلفًا القوى املتنفذة 
وليس صناديق االقتراع، ومثل هذا االعتقاد كما يرى البعض 

االخر يفتقر الى الدليل ويتجنى على الحقيقة!!
من بني ما علق في ذاكرتي، انباء تســــــــربت عن احدى الدورات 
االنتخابيــــــــة، مفادهــــــــا ان عــــــــددًا من املرشــــــــحني انفقــــــــوا على 
حملتهم الدعائيــــــــة مبالغ وصلت الى (ماليني الدوالرات)، وقد 
تســــــــاءل الكثيــــــــرون يومها باســــــــتغراب: على أي شــــــــيء، واي 
نوع مــــــــن الدعاية تصرف مثل هذه املبالغ الفلكية؟! وســــــــوف 
تتراجع لهجة االســــــــتغراب اذا ما وقفنا على (حجم) االنفاق 
و(نوعــــــــه)، فهناك مئــــــــات اآلالف من الكارتات والبوســــــــترات 
والصور الكبيرة املحمولة على ركائز 
واملالبس  املفكــــــــرات  حديدية، وهناك 
والقبعات والساعات الجدارية وما ال 
يحصى من الهدايــــــــا العينية، وهناك 
عمليــــــــات شــــــــراء اصــــــــوات ودعــــــــوات 
ووالئم ودعايــــــــات صحفية وتلفازية 
آالف  وهنــــــــاك  وضوئيــــــــة،  واذاعيــــــــة 
العمال املســــــــتأجرين لتعليق دعايات 
املأجورين  العمال  ومئات  املرشحني، 
لتمزيــــــــق دعايات املنافســــــــني، وهناك 

وهناك...
اعتقد ان من السذاجة بمكان لو سألنا 
هذا البعض عن مصادر تمويله، فذلك 
من شــــــــأنه فتح ملفــــــــات فضائحية ال 
أول لها وال اخر، على إن االمر الغريب 
في هذا املشــــــــهد التراجيــــــــدي، يكمن 
في ان اغلــــــــب مليارديرية االنتخابات 
الذيــــــــن يقاتلــــــــون ببســــــــالة ال نظيــــــــر 
لهــــــــا من اجل مقعــــــــد برملاني، يتحدثون 25 ســــــــاعة في اليوم 
بمفردات مبتكرة وحماســــــــية عن نضالهم املرير ضد النظام 
الديكتاتوري، مثلما يتحدثون بالحماسة نفسها عن الشعب 
والوطــــــــن والوطنية، وانهــــــــم يبتغون مرضاة اللــــــــه عبر خدمة 
العبــــــــاد والبالد اذا ما حصلوا بعــــــــد االنتخابات على منصب 
عليــــــــه العني...الخ، اما نحن الذين نحمل لقب (املواطنني الكرام) 
فقد تعبنا من الضحك على انفسنا، ومن (ضحكهم) علينا، 
 
ً
ولكن أكثــــــــر ما أتعبنا الى حد الحزن، حني جعلوا منا ســــــــكة
ألكاذيبهــــــــم، ألن مــــــــن يمتلك مثل هذه املليــــــــارات الحلوة، قادر 
على خدمة الناس عبر شــــــــتى املشاريع السكنية والصناعية 
والزراعية والســــــــياحية التي توفر فرص عمٍل آلالف العاطلني، 
وتســــــــهم في تطور البلد ونهضتــــــــه االقتصادية والحضارية، 
فليســــــــت مقاعــــــــد البرملــــــــان وال عناويــــــــن (الوكيــــــــل والوزيــــــــر 
واملســــــــؤول) وحدها التي تخــــــــدم، وتجارب البلــــــــدان املتطورة 
 غنيــــــــة عن الخــــــــوض في التفاصيــــــــل يا.. يا أصحــــــــاب الدينار 

والدوالر!!
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ضمن نشــــــــاطات قسم السينما التابع لدائرة السينما واملسرح، 
يعرض مطلع شــــــــهر آذار املقبل على خشــــــــبة املســــــــرح الوطني 

الفيلمــــــــان الروائيان "املســــــــرات واألوجاع" اخــــــــراج املخرج الكبير 
محمد شــــــــكري جميل، وجسد شخصياته: الفنانة الكبيرة فاطمة 

الربيعي، وعبد الستار البصري، وشيماء جعفر، ووليد العبوسي، و 
"شارع حيفا" إخراج مهند حيال، وجسد شخصياته الرئيسة: علي ثامر، 

وأسعد عبد املجيد، وحاز مطلع العام الحالي  جائزتني في مهرجان القاهرة السينمائي

 
ً
تقيــــــــم دار الثقافــــــــة والنشــــــــر الكردية حفال

تأبينيًا للراحل فوزي االتروشي صباح يوم غد 
الثالثاء في قاعة الدار، بمناسبة مرور عام على وفاته.

حيث شغل الراحل منصب وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار ومدير 
عــــــــام دار الثقافة والنشــــــــر الكردية ، وله مجموعــــــــة كتابات في الصحافة 
العربيــــــــة الصادرة في لندن والصحافــــــــة املحلية الكردية والعربية، وعمل 

مستشــــــــارًا سياســــــــيًا في صحيفــــــــة املؤتمر اللندنية الناطقة باســــــــم 
املعارضــــــــة  العراقية من 2002 ولغايــــــــة 2003، كما لديه مجموعة 

من الدواوين الشــــــــعرية، ابرزها" قصائــــــــد للحب والوطن، وظالل 
النرجس، واشــــــــعار ال تبكي، وأزهر بستان الريحان، وشموع 

الحب".
يستعد التشــــــــكيلي العراقي املغترب 
معرضــــــــه  القامــــــــة  الســــــــراج  ســــــــعد 
الشخصي الثاني في املركز الثقافي 
بالديوانية فــــــــي االول من آذار املقبل 

تحت عنوان "فوبيا في زمن الثرثرة".
 يضــــــــم املعــــــــرض  40 لوحــــــــة، تنوعــــــــت 
افكارهــــــــا  ومواضيعهــــــــا وفــــــــق مناهج 
تشــــــــكيلية عديدة ويذكر ان السراج قد 
شارك في العديد من املعارض العربية 
والدولية واخرهــــــــا ملتقى "بصمات في 

القاهرة".
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