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والــــــشــــــؤون  الــــعــــمــــل  وزارة  نــــســــقــــْت 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــع وزارتـــــــــي الـــداخـــلـــيـــة 
استيراد سيارات  لتسهيل  والصناعة 
شــريــحــة املــعــاقــني وتــحــويــرهــا داخـــل 
ــــر الــعــمــل الــدكــتــور  الــــبــــالد.  وقــــال وزي
عـــــــادل الــــركــــابــــي فـــــي حــــديــــث خـــاص 
ادلــى بــه لـــ «الــصــبــاح»: انــه تــم التنسيق 
مـــع مــديــريــة املـــــرور الــعــامــة فـــي وزارة 
الداخلية، ملناقشة آلية تبسيط إجراءات 
اســتــيــراد الـــســـيـــارات لــألشــخــاص من  
ذوي اإلعـــاقـــة مـــن اجــــل تــوفــيــر سبل 

العيش الالئقة لتلك الشريحة. 
وافــصــح عــن انــه تــم بــهــذا الــشــأن، عقد 
املرور  اجتماع مع ممثلني عن مديرية 
واملــــعــــادن  الـــصـــنـــاعـــة  ووزارة  الـــعـــامـــة 
لــلــبــحــث فــــي مـــــدى امـــكـــانـــيـــة تــحــويــر 
املعاقني،  لصالح  املستوردة  السيارات 
داخل العراق، مع األخذ بنظر االعتبار 
حــــالــــة املـــعـــاقـــني الـــصـــحـــيـــة، مــــن اجـــل 

انصاف الشريحة املذكورة واملساهمة 
في برامج دمجها ضمن املجتمع. 

وتــابــع الــركــابــي: انــه تمت ايــضــا خالل 
اذا شــمــل  مـــــا  مـــنـــاقـــشـــة  االجـــــتـــــمـــــاع، 
ـــســـيـــارات الـــصـــالـــون وفــق  الــتــحــويــر ال
النظام العاملي املعمول به، وبما يسهم 
ـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة لـــتـــوفـــيـــر تــلــك  فــــي ال
الخدمة الى املعاقني، مشيرا الى وجود 
معاقني ممن هم قصار قامة ويسعون 
بهم  خــاصــة  ســيــارات  على  للحصول 
الــتــي لديهم  تتماشى مــع نــوع االعــاقــة 
بــاســتــيــراد الــســيــارة وفـــق مــواصــفــات 
خاصة ومجازة من قبل املرور العامة.

وافــصــح فــي الــســيــاق نــفــســه، انـــه تمت 
الوزراء  العامة ملجلس  مخاطبة االمانة 
مــــــن اجـــــــل اســــتــــحــــصــــال املـــــوافـــــقـــــات 
ينوب  ملن  سيارة  الستيراد  االصولية 
الكفيف واملــصــاب بالشلل  املــعــاق  عــن 
يسهم  بما  العقلي  والتخلف  الرباعي 
في التخفيف عن كاهل األشخاص  من 

ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

ch.editor@alsabaah.iq
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اشادت األمم املتحدة، بالعمل الدٔووب والشجاعة 
الــهــائــلــة والــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
«الجيش األبيض» ممن يقفون في مقدمة خط 
وبينما  كــورونــا،  فايروس  ملواجهة  االول  الصد 
حـــذرت «مــن الــتــهــاون» فــي الــتــصــدي للجائحة، 
ان املالكات  التميمي،  أكد وزير الصحة، حسن 
الوباء  ملواجهة  حربا  تخوض  زالــت  مــا  الطبية، 

والتصدي له ومنع انتشاره.
والبيئة  الصحة  وزارة  تفتتح  ذلــك،  في غضون 
قــريــبــا اكـــبـــر مـــركـــز لــإلنــعــاش فـــي مستشفى 
الكندي يتسع لـ 100 سرير، بينما تواصل وزارة 
باحتياجاتها  املستشفيات  تجهيز  الصناعة 
من االوكسجني مع افتتاح خطوط جديدة إلنتاج 

الكمامات الوقائية. 
مؤتمرًا  التميمي،  حسن  الصحة  وزيـــر  وعــقــد 
صحفيًا مــشــتــركــًا أمــــس، مــع املــمــثــلــة الــخــاصــة 

لــالمــني الــعــام لبعثة االمـــم املــتــحــدة لــدى الــعــراق، 
جــنــني هــيــنــيــس بـــالســـخـــارت، ومــمــثــل منظمة 

الصحة العاملية في العراق ادهم اسماعيل.
وأكـــــــد الـــتـــمـــيـــمـــي، ان ”املــــــالكــــــات الـــطـــبـــيـــة فــي 
ـــتـــعـــاون  ــــجــــهــــود بـــال الـــــــــــــوزارة تــــبــــذل جـــمـــيـــع ال
مـــــع الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة والــــصــــحــــة الـــعـــاملـــيـــة، 
 ملـــواجـــهـــة هـــــذه الـــجـــائـــحـــة، وبـــكـــل االمـــكـــانـــيـــات

 املتوفرة“.
الــصــحــة، ان ”الــجــهــود االستثنائية  وبــني وزيـــر 

الـــتـــي يــبــذلــهــا الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــصـــحـــة، قــوبــلــت 
على  املــوافــقــة  عنها  تمخضت  واســـع،  بترحيب 
منحهم قطع اراٍض سكنية ازاء ما يقدمونه من 

دور كبير في مواجهة الوباء“.
بالعمل  األمــمــيــة،  املمثلة  اشـــادت  ناحيتها،  مــن 
ــــــــــدٔووب والـــشـــجـــاعـــة الـــهـــائـــلـــة والــتــضــحــيــات  ال
الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــعـــامـــلـــون فـــي مـــجـــال الــرعــايــة 
الــــصــــحــــيــــة، الــــــذيــــــن يـــــبـــــذلـــــون كــــــل مــــــا لـــديـــهـــم 
 حــــتــــى حـــيـــاتـــهـــم لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي حــمــايــتــنــا

 من الجائحة.
كما حذرت بالسخارت خالل املؤتمر الصحفي 
ـــتـــهـــاون ســـيـــكـــون بــاهــظ  املـــشـــتـــرك، مــــن ”ان ال
الــرغــم مــن محدودية  انــه ”وعــلــى  الثمن“ مبينة 
ــــعــــراق، اال ان  قــــــدرات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي ال
الــبــالد تمكنت مــن تحمل األشــهــر األولــــى بعد 
الــدول العديد من  ربــك 

ٔ
ا الــذي  الفايروس  تفشي 

 

 في انحاء العالم“. 

{ }

أ.د.  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزيــر   
َ

كشف
نبيل كاظم عبد الصاحب، عن وضع خطة من ثالثة 
مستويات زمنية لالرتقاء بواقع التعليم العالي في 
الــعــراق وإنــقــاذه مــن الــوضــع املــتــردي الـــذي عانته 
بسبب  املاضية  العقود  خالل  العراقية  الجامعات 
األمنية  والظروف  االقتصادي  والحصار  الحروب 

والسياسية واملجتمعية وكذلك االقتصادية.
وأوضـــــــح الــــوزيــــر عـــبـــد الـــصـــاحـــب فــــي حـــديـــث لـــ 

«الصباح»، أن رؤيته لالرتقاء بواقع التعليم، تقوم 
على خطة بثالثة مستويات زمنية: «األول سريع 
ملــعــالــجــة املــشــكــالت الــتــي تـــواجـــه الــتــعــلــيــم حــالــيــًا، 
الــدول  ليوازي  به  لالرتقاء  املــدى  والثاني متوسط 
املــحــيــطــة بــنــا، والــثــالــث بــعــيــد املــــدى لــلــوصــول الــى  

مستوى الدول املتقدمة».
وأضاف، أن «الخطة تقوم على عدة نقاط من بينها 
الــــوزارة والــجــامــعــات لوضع  التنسيق مــع قــيــادات 
الحلول للمشكالت التي تواجه الجامعات والكليات 
واملــــعــــاهــــد الـــحـــكـــومـــيـــة واألهــــلــــيــــة عـــلـــى مــســتــوى 

الدراسات االولية والدراسات العليا للعام الدراسي 
2019 - 2020  والظروف املحيطة بالعام الدراسي 
مــن تــظــاهــرات وجــائــحــة كـــورونـــا الــعــاملــيــة، بحيث 
يــراعــى فــي هـــذه الــحــلــول واملــعــالــجــات الـــتـــوازن ما 
بني الظروف التي يمر بها البلد وما بني الرصانة 

العلمية وسمعة التعليم في العراق».
كــمــا بـــني الــــوزيــــر عــبــد الـــصـــاحـــب أنــــه «ســتــجــري 
وفقًا  الجامعية  القيادات  اختيار  في  النظر  إعــادة 
ملعايير الكفاءة والنزاهة واللقب العلمي والتسلسل 
االرتقاء  «العمل على  االداريـــة»، وكذلك  املواقع  في 

بسمعة الجامعات العراقية من خالل تطوير البيئة 
والطالب  (التدريسي  الثالثة  بمحاورها  الجامعية 
واملـــنـــهـــاج) ودخـــــول الــجــامــعــات فـــي الــتــصــنــيــفــات 
الدولية والعربية واالهتمام بالتبادل الثقافي وقبول 
الطلبة االجانب بما يعزز مكانة الجامعات العراقية 
بالخارج»، وتابع: «كما سنعمل على إعادة هيكلة 
ملتطلبات  وفقًا  وترشيقها  العالي  التعليم  وزارة 

العمل املثمر».
الوزير  أكــد  األهــلــيــة،  والكليات  الجامعات  وبــشــأن 
ضـــــــرورة «الــــتــــعــــاون مــعــهــا واعـــتـــبـــارهـــا شــريــكــا 

أساسيا في تطوير التعليم العالي في العراق من 
البحثية  املجاميع  وتكوين  الخبرات  تبادل  خــالل 
العمل، من أجل أن تكون  وعقد املؤتمرات وورش 
هذه الجامعات في املستقبل القريب رافدا إضافيا 

للتنمية البشرية واالقتصادية في العراق».
وبــــني وزيــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، أن مـــن بـــني الــنــقــاط 
عملية،  بتجسيدها بصورة  الــوزارة  التي ستقوم 
«تــرســيــخ وتــنــفــيــذ مــفــهــوم اســتــقــاللــيــة الــجــامــعــات 

العراقية».

{ }

الجيش االبيض / تصوير : خضير العتابي

بحَث رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي ومــجــلــس الــنــواب 
محمد الحلبوسي، باالضافة إلى وزير الخارجية 
 على حدة، مع وزير الخارجية 

ً
فؤاد حسني، كال

وشؤون املغتربني األردني أيمن الصفدي، الذي 
التعاون  تعزيز  بــغــداد، سبل  إلــى  بــزيــارة  يقوم 

النفطي عبر البصرة وميناء العقبة.
وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان رئاسي، 
خالل استقباله للضيف األردني، ”أهمية تعزيز 
بني  والثقافية  التاريخية  والــروابــط  املشتركات 

البلدين الشقيقني»، معربًا عن «تطلع العراق إلى 
بناء عــالقــات متطورة مــن خــالل رفــع مستوى 
الــتــعــاون مــع األردن فــي املـــجـــاالت كــافــة خدمة 

للمصالح املشتركة».
كما شدد صالح على «ضرورة توحيد الجهود 
والعمل جنبًا إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية 
الحد من تداعيات  العراق واألردن من أجل  بني 
تفشي جــائــحــة كــورونــا وتــجــاوز آثــارهــا على 
 
ً
الــصــعــيــديــن الــصــحــي واالقـــتـــصـــادي»، محمال

امللك عبد  إلــى جاللة  الصفدي «تحياته  الــوزيــر 
الله الثاني ملك اململكة األردنية الهاشمية».  

ــنــواب،  ال أمــنــْت مــوافــقــة مجلس 
أمـــــس األربــــــعــــــاء، عـــلـــى قـــانـــون 
والداخلي،  الخارجي  االقتراض 
مــــخــــرجــــًا لــــتــــمــــويــــل مـــرتـــبـــات 
املوظفني ومعاشات املتقاعدين 
ــــعــــامــــة األخـــــــرى  ــــنــــفــــقــــات ال وال
الـــــضـــــروريـــــة نـــتـــيـــجـــة تــــراجــــع 
جائحة  وتفشي  النفط  أســعــار 

للدائرة  كــورونــا. وأوضـــَح بيان 
ـــــنـــــواب،  اإلعـــــالمـــــيـــــة ملـــجـــلـــس ال
”البرملان  أن  ”الــصــبــاح“،  تلقته 
الــســادســة  فــي جلسته  صـــوت 
مــــن الــــــــدورة الــنــيــابــيــة الـــرابـــعـــة 
من  الــثــانــيــة  للسنة  التشريعية 
التي  الثاني   الفصل  التشريعي 
 عقدت  برئاسة  السيد  محمد 
 الحلبوسي  رئيس  املجلس 
عــلــى  168         نائبا ،  وحــــضــــور    
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون االقـــــتـــــراض 

ــــخــــارجــــي لــتــمــويــل  املـــحـــلـــي وال
العجز املالي لعام 2020».

واســــــــتــــــــذكــــــــَر املــــــجــــــلــــــس، فـــي 
مــســتــهــل الـــجـــلـــســـة، «الــــذكــــرى 
الــســنــويــة الســتــشــهــاد الــســيــد 
الــصــدر  صـــادق  محمد  محمد 
ونـــجـــلـــيـــه، ودعـــــــا الــحــلــبــوســي 
النواب الى قراءة سورة الفاتحة 
مـــحـــمـــد الـــــســـــيـــــد  روح   عـــــلـــــى 

 الصدر ”قدس“. 
2 التفاصيل�

2 التفاصيل�

3 التفاصيل�
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دعا وزيُر الثقافة والسياحة واآلثار 
حسن ناظم إلى تحديد يوٍم وطني 

للعراق، شرط أن يكون بإجماع 
العراقيني، جاء ذلك خالل استقبال 

الوزير بمكتبه النائب رياض 
املسعودي مع عدد من  النواب 

السابقني والشخصيات األكاديمية 
أمس األربعاء.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة تلقته 
«الصباح»، بأن الوفد قدم التهنئة 

للوزير لتسنمه املنصب كونه 
ابن الوسط الثقافي، وجرى 

تداول عدٍد من املوضوعات، ومن 
بينها؛ تحديد يوٍم للعيد الوطني 

للعراق، وبَني ناظم ؛ آلية تبني 
مشروع تحديد يوم العيد الوطني 

بالتنسيق مع أعضاء مجلس 
النواب، وقال: «نسعى للتنسيق 
مع أعضاء مجلس النواب، بهذا 

، وعقدنا 
ً
 عالية

ً
الشأن ألنَّ فيه رمزية

عدة اجتماعات مع مجموعة 
مستشارين، قبل أن نحيله إلى 
البرملان»، مشددًا على «ضرورة 
فصل قانون اليوم الوطني عن 
قانون العطل الرسمية، ليكون 

، ومتفقًا عليه».
ً
مستقال

3 التفاصيل�

2 التفاصيل�

{ }
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 وأوضــــــــح الوزيــــــــر عبــــــــد الصاحــــــــب فــــــــي حديث 
لـــــــــ «الصباح»، أن رؤيته لالرتقــــــــاء بواقع التعليم، 
تقوم على خطة بثالثة مستويات زمنية: «األول 
ســــــــريع ملعالجة املشــــــــكالت التي تواجه التعليم 
حاليًا، والثاني متوسط املدى لالرتقاء به ليوازي 
الــــــــدول املحيطة بنا، والثالث بعيد املدى للوصول 

الى مستوى الدول املتقدمة».
وأضــــــــاف، أن «الخطة تقوم علــــــــى عدة نقاط من 
بينها التنســــــــيق مع قيادات الوزارة والجامعات 
لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه الجامعات 
والكليــــــــات واملعاهــــــــد الحكوميــــــــة واألهلية على 
مســــــــتوى الدراســــــــات االولية والدراســــــــات العليا 
والظــــــــروف   2020  -  2019 الدراســــــــي  للعــــــــام 
املحيطة بالعام الدراســــــــي من تظاهرات وجائحة 
كورونا العاملية، بحيــــــــث يراعى في هذه الحلول 
واملعالجات التوازن ما بني الظروف التي يمر بها 
البلد وما بني الرصانة العلمية وســــــــمعة التعليم 

في العراق».
كمــــــــا بني الوزيــــــــر عبد الصاحب أنه «ســــــــتجري 
إعــــــــادة النظــــــــر في اختيــــــــار القيــــــــادات الجامعية 
وفقًا ملعاييــــــــر الكفاءة والنزاهــــــــة واللقب العلمي 
والتسلســــــــل في املواقع االدارية»، وكذلك «العمل 
على االرتقاء بســــــــمعة الجامعــــــــات العراقية من 
خالل تطوير البيئة الجامعية بمحاورها الثالثة 
(التدريسي والطالب واملنهاج) ودخول الجامعات 
فــــــــي التصنيفات الدوليــــــــة والعربيــــــــة واالهتمام 
بالتبــــــــادل الثقافــــــــي وقبول الطلبــــــــة االجانب بما 
يعزز مكانة الجامعات العراقية بالخارج»، وتابع: 
«كما ســــــــنعمل على إعادة هيكلة وزارة التعليم 
العالي وترشيقها وفقًا ملتطلبات العمل املثمر».

وبشــــــــأن الجامعات والكليات األهلية، أكد الوزير 
ضــــــــرورة «التعاون معهــــــــا واعتبارها شــــــــريكا 
أساســــــــيا في تطوير التعليم العالــــــــي في العراق 
من خــــــــالل تبادل الخبــــــــرات وتكويــــــــن املجاميع 
البحثية وعقد املؤتمرات وورش العمل، من أجل 
أن تكــــــــون هذه الجامعات في املســــــــتقبل القريب 
رافدا إضافيا للتنمية البشرية واالقتصادية في 

العراق».
وبــــــــني وزير التعليــــــــم العالي، أن مــــــــن بني النقاط 
التي ستقوم الوزارة بتجسيدها بصورة عملية، 
«ترسيخ وتنفيذ مفهوم اســــــــتقاللية الجامعات 
العراقيــــــــة وفــــــــق برنامــــــــج يضمن إرســــــــاء القيم 
االكاديمية التي تنسجم مع التقاليد االجتماعية 
النبيلة والحفاظ على تطبيق القوانني والتعليمات 

والعدالة املجتمعية».
كما لم تغفل الخطــــــــة الوزارية عن «معالجة واقع 
وزارة العلــــــــوم والتكنولوجيــــــــا املدمجة مع وزارة 
التعليم العالي واالستفادة من الطاقات البشرية 
املوجودة فيها لدعم وزارات الدولة ومؤسساتها 

 عن الجامعات املستحدثة».
ً
فضال

وتابع عبد الصاحب: «لقد تبنينا دعم وتشجيع 
الجامعــــــــات العراقية للتحول من نشــــــــر املعرفة 
الى نشــــــــر وإنتاج املعرفة ضمن مفهوم الجامعة 
املنتجة وتسويق البحث العلمي لقطاعات الدولة 
املختلفة واالنفتاح علــــــــى العالم لتطوير القدرات 
في البحث العلمي في الجانب التطبيقي وتعظيم 
املوارد، وكذلك دعم وتشجيع الجامعات العراقية 
لالنفتاح على املؤسســــــــات الحكوميــــــــة والقطاع 
الخــــــــاص واملختلــــــــط للوقــــــــوف على املشــــــــكالت 
واملعوقــــــــات ووضع املعالجات التــــــــي تواجه هذه 

فــــــــي مجــــــــال الجانب  القطاعــــــــات وخصوصــــــــا 
الصناعي والزراعي والنفط واملجاالت األخرى».

ويواصــــــــل وزير التعليم العالــــــــي والبحث العلمي 
حديثــــــــه لـ «الصباح» عن الخطــــــــوات العملية التي 
تسعى وزارته لتجسيدها بالقول: «يجب العمل 
على االرتقاء بالبنى التحتية للجامعات العراقية 
مــــــــن حيــــــــث االبنيــــــــة واملختبرات ووضــــــــع خطة 
زمنية إلنجاز املشــــــــاريع املتوقفة، كما نســــــــعى 
لوضع خطوات عملية لجعل الجامعات العراقية 
جاذبــــــــة للطلبة االجانب واالنفتاح على العالقات 

الخارجية في التبادل الثقافي.
ووضــــــــع خطط وبرامج في العالقات الثقافية مع 
الجامعات فــــــــي الخارج وبناء هذه العالقات على 
أســــــــاس الثقة فــــــــي التعامل وســــــــمعة العراق بما 

يليق وقيمة االنسان العراقي وحضارته». 
وبشأن تطبيق نظام املقررات؛ أكد عبد الصاحب 
«ضرورة التريث في الوقــــــــت الحاضر بتطبيقه 
فــــــــي الجامعات التــــــــي تعاني من عــــــــدم إمكانية 
تطبيقه، واملضــــــــي قدما باملعالجــــــــات الحقيقية 
وفقــــــــا لرؤية القســــــــم العلمي والكليــــــــة والجامعة 
وإعطــــــــاء الجامعات الخصوصيــــــــة في التنافس 

البناء والتميز العلمي».
وأضاف، «سيجري التنسيق مع وزارة التخطيط 
لتحديد حاجة سوق العمل من حملة الشهادات 
العليا وإعادة النظر بأعداد القبول في الدراسات 
العليا وفقًا للحاجة الفعلية للبلد والتخصصات 
النادرة، بما يؤمن االستفادة الفعلية من الخريج 
وتوظيــــــــف طاقته، وكذلك التنســــــــيق مــــــــع وزارة 
التخطيــــــــط والوزارات االخــــــــرى والقطاع الخاص 
إليجاد فرص عمل لحملة الشهادات العليا وفق 

برنامج سنوي لتقليل أعداد البطالة».
كمــــــــا أكــــــــد الوزيــــــــر ضــــــــرورة «املحافظــــــــة على 
مكتســــــــبات أســــــــاتذة الجامعــــــــات وفقــــــــا لقانون 
الخدمــــــــة الجامعة 23 لســــــــنة 2008 والعمل على 
قانون الكفاءات العراقية بما يؤمن العيش الكريم 
لالســــــــتاذ الجامعــــــــي، وكذلك العمــــــــل على وضع 
املعالجــــــــات املوضوعية بشــــــــأن الطلبة املبتعثني 
من حيــــــــث االســــــــتحقاقات واملــــــــدد املطلوبة بما 
يؤمــــــــن الحصول على الشــــــــهادة وعودة الخريج 

لخدمة البلد».
وتقوم خطــــــــة الــــــــوزارة كذلك على «االســــــــتفادة 
من خبــــــــرات التدريســــــــيني املتقاعدين من حملة 

االلقــــــــاب العلمية والحاصلني على لقب (أســــــــتاذ 
متمــــــــرس) فــــــــي مناقشــــــــة الــــــــرؤى املســــــــتقبلية 
لالرتقــــــــاء بالجامعــــــــات العراقيــــــــة وخصوصــــــــا 
التعليــــــــم االهلي، واالهتمام بالطالب واالنشــــــــطة 
الالصفيــــــــة والتدريب العملي ومشــــــــاركة الطالب 
لتقديــــــــم الرؤى واألفكار الطموحة ومناقشــــــــتها 
للوصــــــــول الى الهــــــــدف، ألن الشــــــــباب هــــــــم بناة 
املستقبل والجيل الواعد، والعمل على استخدام 
الوســــــــائل غير التقليدية فــــــــي التعليم الجامعي 
وتطوير مهارات التدريســــــــيني وضمان وصول 

املعرفة للطالب بشقيها النظري والتطبيقي».
وأشــــــــار الوزيــــــــر عبــــــــد الصاحب إلــــــــى ضرورة 
«تحقيــــــــق التكامل مــــــــع وزارة التربية من خالل 
االرتقــــــــاء باملناهج وتبادل الخبــــــــرات واآلراء، بما 
يؤمن تكامل املعرفة الن مخرجات وزارة التربية 
هي مدخــــــــالت لــــــــوزارة التعليم وان قســــــــما من 
مخرجات وزارة التعليم يستفاد منها في وزارة 
التربيــــــــة»، خاتمًا حديثه بالقول: «ســــــــنعمل على 
عدم تســــــــييس الجامعات والكليــــــــات الحكومية 
واألهليــــــــة وجعلها مكانــــــــا آمنا للعلــــــــم واملعرفة 

والقيم الخالقة في الرؤية واألهداف».

دعــــــــا وزيُر الثقافة والســــــــياحة واآلثار حســــــــن ناظم إلى تحديــــــــد يوٍم وطني 
للعراق، شــــــــرط أن يكون بإجماع العراقيني، جاء ذلك خالل اســــــــتقبال الوزير 
بمكتبه النائب رياض املسعودي مع عدد من  النواب السابقني والشخصيات 
األكاديميــــــــة أمس األربعــــــــاء.  وأفاد بيان لوزارة الثقافــــــــة تلقته «الصباح»، بأن 
الوفد قدم التهنئة للوزير لتســــــــنمه املنصب كونه إبن الوســــــــط الثقافي، وجاء 
إلى هذه املســــــــؤولية بعيدًا عن املحاصصة، وأن وجوده يمثل مكسبًا للثقافة 
واملثقفــــــــني. وجرى تداول عدٍد من املوضوعات، ومن بينها؛ تحديد يوٍم للعيد 
الوطنــــــــي للعــــــــراق، وبَني ناظم ؛ آلية تبني مشــــــــروع تحديد يــــــــوم العيد الوطني 
بالتنســــــــيق مع أعضاء مجلس النواب، وقال: «نســــــــعى للتنســــــــيق مع أعضاء 
، وعقدنا عدة اجتماعات مع 

ً
 عالية

ً
مجلس النواب، بهذا الشــــــــأن ألنَّ فيه رمزية

مجموعة مستشــــــــارين، قبل أن نحيله إلى البرملان»، مشــــــــددًا على «ضرورة 
، ومتفقًا 

ً
فصل قانون اليوم الوطني عن قانون العطل الرسمية، ليكون مستقال

عليه». وبشــــــــأن اليوم املقترح، أوضح ناظم أن «هناك ترشيحًا لعدد من األيام 
منها (أن يكون يوم انضمام العراق إلى عصبة األمم ســــــــنة 1932 م)، أو (يوم 
اندالع ثورة العشــــــــرين)، أو (يوم تأســــــــيس الدولة العراقية سنة 1921) وبقية 
الخيــــــــارات املطروحة، علــــــــى أن يكون التصويت عليه باإلجمــــــــاع». من جانبه، 
، وبإشراف  أكد النائب املســــــــعودي، أهمية أن يكون لليوم الوطني بعد تاريخيٌّ
مؤرخــــــــني وأكاديميني من الجامعات العراقيــــــــة، لتجنب الخالفات والتجاذبات 
السياسية التي حصلت ســــــــابقًا، وأن يكون هناك تشاوٌر مع أعضاء مجلس 
النواب. كما دعا النائب املســــــــعودي إلى االهتمام باملواقع اآلثارية في كربالء، 
وقال: «هناك مئة وخمســــــــة عشر موقعًا آثاريًا، في كربالء، تنتمي إلى حقٍب 
مختلفــــــــٍة في التاريخ، ومنها ينتمي إلى الطوائف اليهودية واملســــــــيحية، وهي 
 لإلهمال، وللرعاة وللمتجاوزين». 

ٌ
 في الجانب السياحي، لكنها عرضة

ٌ
مؤثرة

ووعــــــــد الوزير في ختام اللقاء، بمناقشــــــــة كل املقترحــــــــات املطروحة مع ذوي 
ة. من جانب آخر، قال عضو  الشــــــــأن واالختصاص للوصول إلى نتائج عمليَّ
لجنة الثقافة والسياحة واآلثار النيابية بشار الكيكي لـ «الصباح»: إن «اللجنة 
تــــــــدرس خطوات إصدار قانون موحد لوزارة الثقافة والســــــــياحة واآلثار، فمن 
الضــــــــروري أن تعمــــــــل الوزارة وفــــــــق قانون ونظــــــــام، ألنها تمثــــــــل ثقافة البلد، 
وبالتالــــــــي فإن إصدار قانون للوزارتني (الثقافة) و(الســــــــياحة واآلثار املدمجة 
معها) ســــــــينظم العمل الثقافي والســــــــياحي فيها».  وأكد أن «مميزات القانون 
هــــــــو تحويــــــــل الوزارتني الى مصــــــــدر معرفي داعــــــــم لكل النشــــــــاطات الثقافية 
والســــــــياحية على املســــــــتوى الوطني».  وأضاف ان «القانون ســــــــينظم العمل 
الثقافي والفني إداريًا وقانونيًا ومهنيًا، وسيكون عامال مساعدا في تنشيط 
الحركــــــــة الثقاقية  والســــــــياحية بشــــــــكل عام»، الفتًا إلى أن «مــــــــن أهم مميزات 
القانون، هو العمل على الترشــــــــيق الوزاري الذي يدمج الدوائر واألقســــــــام من 

هيكلية الوزارتني من أجل تنظيم االمور وتبسيطها». 

للدائرة اإلعالمية ملجلس  وأوضح بيان 
”البرملان  أن  ”الــصــبــاح“،  تلقته  الــنــواب، 
صوت في جلسته السادسة من الدورة 
النيابية الرابعة للسنة  التشريعية الثانية 
الــتــي  الـــثـــانـــي  مـــن  الفصل  التشريعي 
 عقدت  برئاسة  السيد  محمد  الحلبوسي 
168         نائبا ،   رئيس  املجلس    وحضور   
املحلي  االقــتــراض  قانون  على مشروع 
لعام  املــالــي  العجز  لتمويل  والــخــارجــي 

.«2020
واستذكر املجلس، في مستهل الجلسة، 
«الـــذكـــرى الــســنــويــة الســتــشــهــاد السيد 
الــصــدر ونجليه،  محمد محمد صــادق 
ودعـــــا الــحــلــبــوســي الــــنــــواب الــــى قــــراءة 

الفاتحة على روح السيد محمد  سورة 
الـــصـــدر». بــعــدهــا، تـــال املــجــلــس ســـورة 
جائحة  ضحايا  على  ترحما  الفاتحة 
ــــعــــراق ومـــنـــهـــم الـــالعـــب  كــــورونــــا فــــي ال
الــســابــق الــكــابــنت أحــمــد راضـــي وزميله 

الالعب علي هادي.
وصــوت املجلس على «مــشــروع قانون 
لتمويل  والــخــارجــي  املحلي  االقــتــراض 
الــعــجــز املــالــي لــعــام 2020  واملـــقـــدم من 
املوازنة  اقرار  املالية نظرا لتأخر  اللجنة 
وانتشار   2020 لعام  االتحادية  العامة 
جــائــحــة كــــورونــــا فـــي الـــعـــالـــم وتـــراجـــع 
اســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام بــشــكــل كــبــيــر اذ 
في  الــعــراقــيــة صعوبة  الحكومة  تــواجــه 

العام ومن اجل تسهيل  تمويل االنفاق 
تمويل النفقات العامة الضرورية».

وطـــالـــب الـــنـــائـــب ارشـــــد الــصــالــحــي في 
الجلسة، عــن املكون  تـــاله، خــالل  بــيــان 
بـ“االيفاء  الحكومة  رئيس  التركماني، 
بــمــســؤولــيــتــه الــقــانــونــيــة وتــنــفــيــذ وعـــده 
ـــــر الــــدولــــة لــلــمــكــون  بــمــنــح مــنــصــب وزي
ــتــركــمــانــي لـــدعـــم مـــشـــاركـــة مــكــونــات  ال

الشعب العراقي في بناء الدولة».
بـــــــــدوره، أكـــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــوزراء  «ضــرورة التزام رئيس مجلس 
ــبــرنــامــج الــحــكــومــي والــــوعــــود الــتــي  بــال
الكابينة  على  التصويت  خــالل  اطلقها 

الوزارية».

وقال الناطق باســــــــم القائد العام للقوات 
املســــــــلحة العميــــــــد يحيى رســــــــول، في 
بيــــــــان تلقتــــــــه «الصباح»، إنه «اســــــــتناًدا 
إلــــــــى توجيهــــــــات القائــــــــد العــــــــام للقوات 
العمليات   لسلسلة 

ً
املسلحة واستكماال

النوعية التي ننفذها في املناطق الوعرة، 
فقد شــــــــرعت قطعات جهــــــــاز مكافحة 
اإلرهــــــــاب، بضرب معاقــــــــل اإلرهاب في 
جبــــــــال (قرة جوخ) قرب قضاء مخمور 

بعملية نوعية مباغتة».
وأضــــــــاف، أن «جهــــــــاز ُمكافحة اإلرهاب 
تمكــــــــن من قتل 12 إرهابيًا بالتنســــــــيق 
مــــــــع طيران الجيــــــــش العراقــــــــي وطيران 
ــــــــف الدولي»، مبينــــــــا أن «التحالف 

ُ
التحال

للكهــــــــوف  جويــــــــة  ضربــــــــة   59 وّجــــــــه 
والجحــــــــور التي تتحصن بها عصابات 
ملعلومــــــــات  وفقــــــــًا  اإلرهابيــــــــة  داعـــــــــش 

استخبارية دقيقة».
الجهــــــــاز  فــــــــي  «األبطــــــــال  أن  واوضــــــــح، 
العراقــــــــي  الشــــــــعب  أبنــــــــاء  يعاهــــــــدون 
خلص من 

ُ
بمواصلــــــــة العمل الــــــــدؤوب امل

أجل الوصــــــــول إلى االســــــــتقرار األمني 
والقضاء علــــــــى فلول هــــــــذه العصابات 
اإلرهابية».  وفي غضون ذلك، كشــــــــف 
قائــــــــد القــــــــوة البرية اللواء الركن قاســــــــم 
املحمدي، عن عمليات تفتيش واســــــــعة 

في ثالث محافظات.
وقــــــــال املحمدي، فــــــــي تصريح لـــــــــ»واع» 
: إن «القــــــــوات األمنيــــــــة نفــــــــذت عمليات 
تفتيش واسعة في مناطق صالح الدين 
وحــــــــوض العظيــــــــم في ديالــــــــى وجنوب 
كركوك وشمال سامراء» ، موضحا أن 
«العمليات املشتركة أعدت خطة منسقة 
البرية  القــــــــوات  باالشــــــــتراك مع قيــــــــادة 
املتمثلــــــــة بقيادة عمليــــــــات صالح الدين 
وقيادة عمليات سامراء والفرقة املدرعة 
التاسعة والقوات الخاصة باإلضافة إلى 
الشــــــــرطة االتحادية والحشــــــــد الشعبي 
وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش».
«العمليــــــــة  أن  الــــــــى  املحمــــــــدي،  واشــــــــار 
تضمنت تدمير أوكار لداعش اإلرهابي 
فــــــــي أجــــــــزاء مــــــــن البحيــــــــرات والوديان، 

والعثــــــــور على عبوات ناســــــــفة ومعدات 
أخــــــــرى»، مبينا أنــــــــه «تم االتفــــــــاق على 
ترسيم الحدود الفاصلة بني املحافظات 
الثــــــــالث وأن تكــــــــون منســــــــقة بشــــــــكل 
جيد وســــــــيكون هناك مســــــــك للمناطق 
والفجــــــــوات». الى ذلك، أعلــــــــن قائد قوات 
الشرطة االتحادية الفريق الركن جعفر 
البطاط، مجمل فعاليات قطعات الشرطة 
االتحادية املشــــــــاركة في عمليات أبطال 
العراق / نصر السيادة - املرحلة الثالثة. 
وذكر البطاط، في بيان تلقته «الصباح»، 
ان «قوات الشــــــــرطة االتحادية املشاركة 
ضمــــــــن محور تطهيــــــــر مناطــــــــق الدور 
العلم وباتجاه سلســــــــلة جبال حمرين، 
تمكنــــــــت من تدميــــــــر 25 عبوة ناســــــــفة 
مختلفــــــــة االنواع واالحجــــــــام ، و5 اوكار 
والعثــــــــور   ، االرهابيــــــــة  للعصابــــــــات 
علــــــــى صــــــــاروخ كاتيوشــــــــا ، و3 انفاق 
و6 مســــــــاطر تفجيــــــــر وعلــــــــى قنبرتي 
وتطهيــــــــر تفتيــــــــش  و   هــــــــاون 60ملــــــــم 

 (7) قرى“.
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الــجــمــهــوريــة، بحسب بيان  وأكـــد رئــيــس 
ـــه الـــضـــيـــف  رئــــــاســــــي، خـــــــالل اســـتـــقـــبـــال
األردنــــــــي، ”أهـــمـــيـــة تــعــزيــز املــشــتــركــات 
والروابط التاريخية والثقافية بني البلدين 
الشقيقني»، معربًا عن «تطلع العراق إلى 
بــنــاء عـــالقـــات مــتــطــورة مـــن خــــالل رفــع 
مستوى التعاون مع األردن في املجاالت 

كافة خدمة للمصالح املشتركة».
كما شــدد صالح على «ضــرورة توحيد 
وتبادل  إلــى جنب  والعمل جنبًا  الجهود 
من  واألردن  الــعــراق  بني  الطبية  الخبرات 
أجــل الــحــد مــن تــداعــيــات تفشي جائحة 
كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين 
الوزير   

ً
محمال واالقــتــصــادي»،  الصحي 

الصفدي «تحياته إلى جاللة امللك عبدالله 
الثاني ملك اململكة األردنية الهاشمية».

ـــــدوره نــقــل وزيـــــر الــخــارجــيــة «تــحــيــات  ب
ـــى الــرئــيــس صــالــح“،  الــعــاهــل األردنـــــي إل
مؤكدًا «عزم بالده توسيع آفاق التعاون 
األصعدة  فــي مختلف  الــعــراق  مــع  البناء 
الشقيقني  الشعبني  تطلعات  يحقق  بما 

في التقدم واالستقرار والرفاه».
ــلــقــاء، «بــحــث األوضــــاع  وجــــرى، خـــالل ال
عــلــى الــســاحــتــني الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة، 
أجل  مــن  البلدين  بــني  املــواقــف  وتنسيق 

تخفيف حدة األزمات في املنطقة».
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، ذكـــــــر املـــكـــتـــب 
االعالمي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته 
”الــصــبــاح“، أن ”رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ـــكـــاظـــمـــي، اســـتـــقـــبـــل وزيــــر  مــصــطــفــى ال
الخارجية األردني أيمن الصفدي والوفد 

املرافق له“.

ـــــى رئـــيـــس مــجــلــس  ونـــقـــل الــــصــــفــــدي، ال
ـــــوزراء، ”تــحــيــات املــلــك عــبــد الــلــه الثاني  ال
الهاشمية، وكذلك  اململكة األردنية  عاهل 
تــحــيــات رئــيــس الـــــــوزراء األردنـــــــي، عمر 
ـــــــرزاز، ودعــمــهــمــا الــكــامــل لــلــعــراق في  ال
جــمــيــع املـــجـــاالت ورغــبــتــهــمــا فــي تعزيز 

العالقات بني البلدين“.
من جهته، أكد الكاظمي، ”أهمية العالقات 
البلدين  بني  والتعاون  األردنــيــة،  العراقية 
فـــي املـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة، والــقــضــايــا 
الــتــي ستشهد  املــشــتــرك،  ذات االهــتــمــام 
التحديات  حجم  يـــوازي  سريعًا   

ً
تفعيال

التي تواجه البلدين، ال سيما التعاون في 
وباقي  كــورونــا،  جائحة  مكافحة  مجال 

امللفات الستراتيجية الثنائية“.
الــنــواب محمد  رئيس مجلس  كما بحث 
والــوفــد  الضيف  الــوزيــر  مــع  الحلبوسي، 
وتوسيع  الثنائية،  ”العالقات  لــه،  املــرافــق 
الشقيقني في  البلدين  التعاون بني  آفــاق 
املجاالت وامللفات ذات االهتمام املشترك 
امللف  ومــنــهــا  املــتــبــادلــة،  للمصالح  وفــقــًا 
االقتصادي، والربط الكهربائي، وقطاعا 
الصناعية  واملــنــاطــق  والــصــحــة،  التعليم 
 عـــن أزمـــــة مــكــافــحــة 

ً
املـــشـــتـــركـــة، فـــضـــال

للمكتب  بيان  كــورونــا»، بحسب  جائحة 
اإلعالمي لرئيس البرملان.

وأكد وزير الخارجية األردني أن «جاللة 
الله  الهاشمية عبد  األردنــيــة  اململكة  ملك 
الــثــانــي ُيــبــدي دعــمــه لــلــعــراق واســتــقــراره 
إلى  «تحياته   

ً
ناقال الصعد كافة»،  وعلى 

ل سيادته  رئيس مجلس النواب، كما حمَّ
امللك  الوزير الصفدي تحياته إلى جاللة 

عبد الله الثاني، وكذلك تحياته إلى رئيس 
وأعضاء مجلس النواب األردني».

على صعيد ذي صلة، أفــاد بيان لــوزارة 
بأن ”وزير  ”الصباح“،  تلقته  الخارجية، 
ُمباَحثات  عقد  فـــؤاد حسني  الــخــارجــّيــة 
ــفــة مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــّيـــة األردنـــــي 

ّ
ُمــكــث

ــــــــدا فـــيـــهـــا  أهـــّمـــيـــة 
ّ
ــــصــــفــــدّي، أك أيــــمــــن ال

البلدين  بني  التاريخّية  العالقات  تطوير 
شتَركة 

ُ
امل املصالح  يخدم  بما  الشقيقني، 

فــــي ُمـــخـــتـــِلـــف املــــــجــــــاالت: الـــســـيـــاســـّيـــة، 
واالجتماعّية،  والثقافّية،  واالقــتــصــادّيــة، 
الــدولــّيــة  الــثــنــائــّي فــي املــحــافــل  والتنسيق 

واإلقليمّية».
كــمــا بــحــثــا، بــحــســب الــبــيــان، «عـــــددًا من 
الــُبــعــد  االقـــتـــصـــادّيـــة ذات  املـــوضـــوعـــات 
حّث  على  التأكيد  وجــرى  الستراتيجّي، 
ؤّسسات القطاعّية في كال البلدين على 

ُ
امل

البرامج واملشاريع  تنفيذ  باتجاه  ِضّي 
ُ
امل

ـــُصـــوصـــًا فــــي مــجــال 
ُ
ـــق عــلــيــهــا خ

َ
ـــتـــف

ُ
امل

الــنــقــل، والــكــهــربــاء، واملــنــافــذ الـــُحـــُدودّيـــة، 
والــتــجــارّيــة»،  الصناعّية،  واالســتــثــمــارات 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن الـــجـــانـــبـــني اتـــفـــقـــا عــلــى 
البلدين في ُمواَجهة  التعاون بني  «أهّمية 

 

جــائــحــة كـــورونـــا عــبــر تـــبـــادل الــخــبــرات، 
واإلمـــكـــانـــات الــصــّحــيــة والــفــنــيــة لتالفي 

آثارها السلبّية».
وأعــــــرب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــن «شــكــره 
لالهتمام،  الــهــاشــمــّيــة  األردنـــّيـــة  للمملكة 
العراقّية  للجالية  وليها 

ُ
ت الــتــي  والــرعــايــة 

ــِقــيــمــة عــلــى أراضـــيـــهـــا»، مـــشـــددًا على 
ُ
امل

«أهــّمــيــة احــتــرام ســيــادة الــعــراق مــن قبل 
جميع األطراف اإلقليمّية والدولّية، وعلى 

رفض العراق أن يكون ساحة للصراعات، 
وتصفية الحسابات».

وأضاف البيان أن الجانبني تباحثا «حول 
عدد من القضايا اإلقليمّية والدولّية ذات 
على  االتــفــاق  ومنها:  شتَرك، 

ُ
امل االهتمام 

ُمتاَبعة ُمقّررات القّمة الثالثّية بني العراق 
واألردن ومصر التي ُعِقَدت في القاهرة؛ 
لــبــنــاء عــالقــات ســتــراتــيــجــّيــة قــائــمــة على 
ــشــتــَركــة، وُمــواَجــهــة تحّديات 

ُ
املــصــالــح امل

اإلرهاب، واألزمات اإلقليمّية بما ُيساِهم 
واالســتــقــرار  للسالم  منظومة  خلق  فــي 

باملنطقة».
كــمــا بــحــثــا، وفــقــًا لــلــبــيــان، «ُمــســتــجــّدات 
األوضـــــاع فــي ســـوريـــا، ولــيــبــيــا، والــيــمــن، 
واتـــفـــقـــا عــلــى ضــــــرورة احــــتــــرام ســيــادة 
ونـــهـــا 

ُ
ــــل فــــي ُشـــؤ

ّ
الــــــــدول، وعــــــدم الــــتــــدخ

فضي 
ُ
ـــبـــادرات الــتــي ت

ُ
الــداخــلــّيــة، ودعـــم امل

إلـــى ُحــلــول ســيــاســّيــة لــقــضــايــا املنطقة، 
التوتر  ِحــّدة  العمل على تخفيف  وأهّمية 
في املنطقة، وإبعاد العراق عن التجاذبات 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وســـيـــاســـة املـــــحـــــاور، ودعــــم 
ُجُهوده في ُمواَجهة العصابات اإلرهابّية، 

والتركيز على ُجُهود إعادة اإلعمار».
وأعــــــرب حــســني عـــن شـــكـــره لــلــصــفــدّي 
لــزيــارتــه إلـــى الـــعـــراق، ُمــتــمــّنــيــًا «الــتــوفــيــق 
الكبيرة  وُجُهوده  مساعيه،  في  والنجاح 

لتنسيق العمل بني بغداد وعّمان».
وأبدى حسني ”تطلعه إلى استمرار وتيرة 
املستقبل»؛  في  نفسها  بالروحّية  العمل 
عاّدًا أّن «العراق واألردن بلدان شقيقان، 
ُمــشــتــَركــات  تجمعهما  أبـــدّيـــان  وجـــــاران 

كثيرة».

03
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

Thu. 25 . jun. 2020 Issue No. 4857 2020 25

q

S P AP A P E R

تفتتــــــــح وزارة الصحــــــــة والبيئة قريبــــــــا اكبر مركز 
لإلنعــــــــاش في مستشــــــــفى الكندي يتســــــــع لـ 100 
ســــــــرير، بينما تواصــــــــل وزارة الصناعــــــــة تجهيز 
املستشــــــــفيات باحتياجاتها من االوكســــــــجني مع 

افتتاح خطوط جديدة إلنتاج الكمامات الوقائية. 
في غضون ذلك، أشرت مفوضية حقوق اإلنسان 
الــــــــى خطأ بتســــــــليم جثــــــــث مصابــــــــي كورونا إلى 
ذويهــــــــم، في وقــــــــت تعمل فيه الجهــــــــات املحلية في 
املحافظــــــــات على تطويــــــــق الجائحة. وقــــــــال مدير 
صحة الرصافة عبد الغني الســــــــاعدي لـ «الصباح» 
إن: االســــــــابيع القليلة املقبلة ستشهد افتتاح اكبر 
مركز لٕالنعاش في مستشــــــــفى الكندي التعليمي 
بالرصافة، بســــــــعة تتجاوز 100 سرير، مع تقديم 
خدمــــــــات طبية مميزة من قبــــــــل مالك متخصص 
للحــــــــاالت الحرجة.واضاف ان املــــــــالكات الصحية 
قدمت جهودا كبيرة اسهمت بمنع النظام الصحي 
من االنهيار، على الرغم من قلة االمكانيات وكثرة 
اعــــــــداد االصابات.ودعا الســــــــاعدي الــــــــى ضرورة 
تقديم الدعم واالســــــــناد ملستشــــــــفيات خط الصد 
االول، خاصة مستشفيات الشهيد الصدر واالمام 
علــــــــي (ع)  والكندي والشــــــــيخ زايد.واكد ان الخيار 
الوحيد للســــــــيطرة على الوباء هو التــــــــزام الجميع 
بالتباعد االجتماعي ولبــــــــس الكمامات واالهتمام 
بالنظافة الشــــــــخصية وعدم الخروج من املنازل اال 

للضرورة القصوى.

تجهيز االوكسجيـن والكمامات
من جهتــــــــه، اكـد مدير الشــــــــركة العامة للصناعات 
الكهربأيية وااللكترونيــــــــة التابعة لوزارة الصناعة 
املهندس ســــــــفيـان فـــــــــوزي الجبـــــــــوري لـ»الصباح»  
اســــــــتمرار تكثيــــــــف الجهــــــــود فــــــــي معمــــــــل ٕانتــــــــاج 
أالوكســــــــجني الطبي نظرا للطلب املتزايد عليه من 
قبل املٔوسســــــــات الصحية. واضــــــــاف ان املالكات 
الفنيــــــــة تواصل العمــــــــل على مدار الســــــــاعة لتلبية 
الطلبات اليومية لدوائر الصحة ورفد املستشفيات 
بالكميات املطلوبة من غاز وســــــــائل أالوكســــــــجني 
الطبي باملواعيد املحددة، مشيرا الى ٔان املعمل قام 
بتجهيز املستشــــــــفيات الحكومية وأالهلية خالل 
اليومني املاضيني بـ 1683 ٔاسطوانة غاز ٔاوكسجني 
و 13300 لتر من سائل أالوكسجني الطبي.. وفي 
الشــــــــأن نفســــــــه، بدأت الشــــــــركـة العامـة لصناعـات 
النســــــــيـج بالتشــــــــغيـل التجريبـــــــــي لخطـــــــــوط ٕانتـاج 
الكمامـات الوقائية الجديدة لتلبية الحاجة املحلية.

أخطاء تسليم جثث املصابني
من جانبهــــــــا، رصــــــــدت املفوضية العليــــــــا لحقوق 
االنســــــــان أخطاء بحاالت تســــــــليم جثــــــــث املتوفني 

بكورونا ببغداد والديوانية لذويهم.
واوضح املتحدث الرسمي باســــــــم املفوضية علي 
البياتــــــــي لـ «الصبــــــــاح» ان املفوضيــــــــة وعلى ضوء 
ماتشهده البالد من انتشار ملحوظ لوباء كورونا 
فــــــــان االمــــــــر يتطلب اجــــــــراءات وقائيــــــــة واحترازية 
ســــــــواء لالحياء منهم او املتوفني السيما ما يتعلق 
بحق املتوفــــــــني ومراســــــــيم دفنهم.وأشــــــــار الى ان 

فرق الرصد اشــــــــرت الى وجــــــــود حالتني في بغداد 
ومحافظة الديوانية تم فيها تسليم الجثث بالخطأ 
لذويهم مع انهــــــــم مصابون بكورونــــــــا، حيث كان 
ينبغي علــــــــى الجهات املعنية اعالم اســــــــر املتوفني 
منهــــــــم باجراءات ومــــــــكان الدفن لغــــــــرض الحفاظ 
على اآللية الصحيحة لذلك على أال يتم تســــــــليمهم 
الجثة.وأضاف البياتي ان املفوضية اشــــــــرت ايضا 
الى ســــــــالمة اجراءات الدفن من قبل وزارة الصحة 
وهيئة الحشــــــــد الشــــــــعبي كجهتني معنيتني بذلك 
وضمن خطوات مشددة للحفاظ على سالمة ذوي 
املتوفني، على الرغم مــــــــن ان هذا االجراء احترازي 
فحســــــــب الن الفيروس ينتهي عنــــــــد وفاة املصاب 

وتكون مدة بقائه محدودة جدا.

حجر مصابي الدجيل منزليًا 
وفي هذا السياق، قال قائممقام قضاء الدجيل عبد 
العزيز فزع لـ «الصباح» ان حجر مصابي كورونا 
مــــــــن اهالــــــــي الدجيــــــــل كان يجري في مستشــــــــفى 
قضاء بلد، لكن بعد تفشــــــــي الفيروس في قضاء 
بلد تعذر املستشــــــــفى عن استقبال املصابني من 
أهالي الدجيل بســــــــبب عدم القدرة على استيعاب 
املزيد من الحاالت املشــــــــخصة بالجائحة.وذكر ان 
حجر املصابني يتم حاليا في منازلهم نتيجة لعدم 
وجود مركز او مستشــــــــفى داخل القضاء لحجر 
املصابني وان املالكات الطبية التابعة لدائرة الصحة 
في القضاء تقوم بزيارات يومية لهم للوقوف على 
وضعهم الصحي.ولفت فزع إلى االســــــــتمرار ببذل 
الجهــــــــود  النشــــــــاء مركز لحجــــــــر املصابني داخل 

القضاء تتوفر فيه اإلمكانات الطبية الالزمة لعالج 
املصابني.

التزام بتطبيق حظر التجوال 
وفي كربالء، قال املحافظ نصيف جاسم الخطابي 
لـ «الصبــــــــاح» ان اجــــــــراءات فرض حظــــــــر التجوال 
املطبقــــــــة مــــــــن قبل املواطنــــــــني تزيد نســــــــبتها على 
90 باملئــــــــة وهذا يأتي لزيادة وعيهم وتحسســــــــهم 
فــــــــي  الوضــــــــع  ان  الجائحة.واضــــــــاف  لخطــــــــورة 
كربالء مســــــــيطر عليه حتى االن في عدد األِسرة 
والعالجات رغم تصاعد الخط البياني العام لعدد 
االصابات في املوقف الوبائي.واردف ان املحافظة 

ستكون في حرج، اذا ما ازدادت االصابات.

استقرار حالة 200 مصاب 
وبهذا الشــــــــأن، قال محافظ واسط محمد املياحي 
خــــــــالل مٔوتمــــــــر صحفي عقــــــــده في مستشــــــــفى 
الزهــــــــراء حضرته «الصباح» ان نحو 200 مصاب 
يرقــــــــدون حاليا في ردهــــــــات العزل بمستشــــــــفى 
الزهــــــــراء التعليمي بالكوت املخصص الســــــــتقبال 
وعالج املصابــــــــني بفيروس كورونا، مشــــــــيرا الى 
انه تــــــــم إالطالع علــــــــى الخدمات الصحيــــــــة املقدمة 
لهــــــــم، وكانت جميع الحــــــــاالت الصحية للمصابني 
الراقدين في وحدة العنايــــــــة املركزة وردهات عزل 

املصابني مستقرة ويتلقون العناية الطبية.
واوضح ان نسبة الخدمة املقدمة للمصابني جيدة 
من حيث متابعــــــــة حالة املرضــــــــى ونوعية الطعام 
املقدم لهم وملرافقيهم، فضال عن التواجد املستمر 

لالطبــــــــاء واملمرضــــــــني في كل الردهــــــــات، الفتا الى 
ٔان أالدويــــــــة والعالجات متوفرة بنســــــــبة 95 % في 

صيدلية املستشفى.

العالج ببالزما الدم 
وفي بابل، افاد مدير شعبة املختبرات في مستشفى 
الحلة التعليمي الدكتور نعيم الجبوري لـ «الصباح» 
باعتمــــــــاد بالزما الدم من املتشــــــــافني مــــــــن كورونا 
كبروتوكــــــــول عالجــــــــي حســــــــب تصنيــــــــف منظمة 
الصحة العاملية لتســــــــريع شــــــــفاء املصابني باملرض، 
حيث تم اســــــــتخدام بالزما الــــــــدم لعدد من املصابني 
من ذوي الحــــــــاالت الحرجة في مستشــــــــفيي الحلة 
ومرجــــــــان التعليميني بعد قيام عدد من املتشــــــــافني 

بالتبرع لهذا الغرض وباصناف دم مختلفة.

افتتاُح مستشفى وتوفير أجهزة
وفي نينــــــــوى، قال مديــــــــر الصحــــــــة الدكتور فالح 
الطائي لـ «الصباح» إن: الدائرة افتتحت مستشفى 
جديد بســــــــعة 40 ســــــــريرا لعالج وحجر املصابني 
بالفيروس فــــــــي مدينة املوصــــــــل القديمة.واضاف 
انه تم تجهيز املستشــــــــفى باملستلزمات الصحية 
واجهزة التنفس والعقاقيــــــــر الطبية، مبينا ان مدة 
بناء املستشــــــــفى اســــــــتغرقت اربعة اشهر.وأعلن 
الطائي تســــــــلم اربعــــــــة اجهزة PCR للكشــــــــف عن 
فيروس كورونا تصل كلفتهــــــــا الى مليار و 800 
مليون دينار تم شــــــــراؤها من قبل ديوان محافظة 
نينــــــــوى وســــــــيتم توزيعها بــــــــني مشــــــــافي مدينة 

املوصل.

إلى  بالتعزية  ســائــرون  تحالف  تقدم 
الشعب  أبناء  وجميع  العظام  املــراجــع 
السنوية  الــذكــرى  بمناسبة  الــعــراقــي، 
الســتــشــهــاد الــســيــد مــحــمــد صـــادق 
الـــصـــدر ونــجــلــيــه الـــتـــي تـــوافـــق 4 ذي 

القعدة من كل عام.
أمـــس األربــعــاء  بــيــان للتحالف  وأفــــاد 
تلقته ”الــصــبــاح“، بــأن ”الــحــديــث عن 
الــشــخــصــيــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــركــت 
الوطنية  الــذاكــرة  فــي  العميقة  آثــارهــا 
 
ً
 ونــظــرة

ً
 رصــيــنــة

ً
يــحــتــاج مــنــا الـــى لــغــة

 وقـــلـــب واســـــــع، لـــقـــد كـــنـــا فــي 
ً
دقـــيـــقـــة

الــوجــع املمتِد على أديـــِم الوطن  أزمــنــِة 
التي  آالمنا  يخفُف  مرهٍم  عن  نبحث 
تراكمت فوَق نوافِذ األمِل؛ حيُث أطبَق 
النظاُم الدكتاتوري قبضته على وطِن 
فكنا  الى جنوبه،  الفراتني من شماله 
نــبــحــث عـــن نـــافـــذِة ضـــــوٍء تـــبـــدُد هــذا 
الـــظـــالم املـــتـــراكـــم فـــي ســـمـــاِء الـــعـــراق، 
فــكــان مــحــمــد الــصــدر شــعــاعــًا عــابــرًا 
لــكــل الــعــنــاويــن الــضــيــقــة، واســتــخــدم 
الجماهيرية والنشاط  التعبئة  أسلوب 
 
ً
جيال وخلق  الوعي  لصناعة  الفكري 
شبابيًا قادرًا على مواجهِة التحديات 
الــتــي تــواجــه األمــــة“. وأضــــاف الــبــيــان، 
يتحرُك  الحبيب  كـــان شــهــيــُدنــا  ”لــقــد 
ضـــمـــَن الـــحـــيـــِز الـــوطـــنـــي مــقــتــربــًا من 
هـــمـــوِم الــشــعــب بــمــخــتــلــِف مــكــونــاتــِه 

والثقافيِة  والقوميِة  الدينيِة  وانتماءاتِه 
ال يفرُق بينهم، فقد ألقى بعباءته على 
الجميع، فكان مستهدفا لكل الشرائح 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــســـتـــشـــعـــرا لــهــمــوم 
ـــفـــقـــراء، ومــــواجــــع الـــحـــصـــار، وظــلــم  ال
الـــنـــظـــام، وقــــد أســــس ثــقــافــة املــمــانــعــة 
والتظاهر السلمي واملطالبة بالحقوق 
املشروعة“. وأكد تحالف سائرون، أن 
«االستذكار الحقيقي للشهيد الصدر 
هـــو الــســيــر عــلــى مــنــهــجــِه الـــوحـــدوي 
والعمل الجاد على رفِض كل أشكال 
الـــظـــلـــم واالســـتـــكـــبـــار والـــســـلـــوكـــيـــات 
الـــتـــي تــســبــُب ضـــــررًا عــلــى املــنــظــومــِة 
القيميِة واالخالقيِة  للشعب العراقي، 
عن  والــدفــاِع  العراق  بوحدِة  والتمسُك 
الخالد  الهتاف  سيادتِه، فهو صاحب 
مــــن عـــلـــى مـــنـــبـــِر الـــكـــوفـــة (كــــــال كــال 

أمريكا..  كال كال اسرائيل)“.
اليوم بحاجٍة ماسٍة  فإننا  «لــذا  وتابع: 
ـــــى هــــــؤالء الـــــرجـــــال االفـــــــــذاذ الـــذيـــن  ال
الحقِة،  للقيِم  قــربــانــا  أرواحــهــم  بــذلــوا 
الخالدِة،  واملــواقــِف  الساميِة،  واملــبــادئ 
والشــــــــك انــــنــــا ســـنـــبـــقـــى مــتــمــســكــني 
بــمــنــهــج الـــصـــدر الـــوحـــدوي واملــرتــكــز 
وتالحِم  العراق  بوحدِة  التمسِك  على 
نــســيــجــه االجـــتـــمـــاعـــي“.وأضـــاف، إن 
من  ونجليه  الصدر  الشهيد  «اغتيال 
 
ً
 كبيرة

ً
قبل النظام املباد  يعدُّ جريمة

وتــعــديــا واضـــحـــا عــلــى كـــل االعــــراف 
والقوانني السماويِة والوضعيِة“.

 
      

تعكــــــــف وزارة التربية حاليــــــــا إلعداد 
تعليمــــــــات االمتحــــــــان املفتوح الخاص 
بالطلبة املكملني والراسبني في الثالث 

املتوسط. 
التقويــــــــم  مديــــــــر  معــــــــاون  وقــــــــال 
واالمتحانــــــــات بالــــــــوزارة نعمة حربي 
فــــــــي تصريــــــــح خــــــــاص لـ»الصبــــــــاح»: 
ان اللجنــــــــة الدائمــــــــة لالمتحانات تعد 
بامتحان  الخاصة  التعليمــــــــات  حاليا 
الدور الثاني للعام الدراســــــــي 2019 - 
2020 لطلبة الثالث املتوسط املكملني 
السنة،  بامتحانات نصف  والراسبني 

كــــــــون االمتحــــــــان ســــــــيكون مفتوحا 
وســــــــيجري داخــــــــل املــــــــدارس وليــــــــس 
وزاريا، وستعد اسئلته من قبل لجان 
مختصة بكل مدرســــــــة لتقليل الزخم 

داخل القاعة االمتحانية. 
واكــــــــد ان التعليمات ستشــــــــمل الطلبة 
غير املمتحنني لنصف السنة ببعض 
التي شــــــــهدت تظاهرات،  املحافظــــــــات 
مشــــــــيرا الى ان هؤالء الطلبة يشكلون 
اهمية اكبر للــــــــوزارة، كونهم لم يؤدوا 
امتحانــــــــات نصــــــــف الســــــــنة اصال، لذ 
معاملة خاصة بخالف  ســــــــيعاملون 
التعليمات  غيرهم، وستصدر وتعمم 

خالل اليومني املقبلني بذلك. 

« »

« »
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وأضــافــت املـــصـــادر، أن املــجــمــوعــة تــضــم ما 
ال يقل عن 24 مسؤوال خدموا تحت قيادة 
الــــرؤســــاء الــجــمــهــوريــني الــســابــقــني رونـــالـــد 
ريـــغـــان وجـــــورج بـــوش األب وجـــــورج بــوش 
االبـــــــن، كـــمـــا يـــجـــري الـــحـــديـــث مــــع عـــشـــرات 

آخرين لالنضمام.
بأن  املجموعة ستدفع  إن  املــصــادر:  وقــالــت 
اســـتـــمـــرار تـــرامـــب أربـــعـــة أعــــــوام أخـــــرى في 
الرئاسة «سيعرض األمن القومي األميركي 
للخطر»، وأنه ينبغي للجمهوريني أن ينظروا 
لبايدن على أنه خيار أفضل رغم الخالفات 

السياسية.
املبادرة،  يقود  «رويترز»،  وبحسب مصادر 
ويــنــســتــايــن،  وكـــني  الــثــالــث،  بيلينجر  جـــون 
الـــــلـــــذان شـــغـــال مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة فــــي عــهــد 
الــرئــيــس األســبــق جـــورج بـــوش االبــــن، وقــال 
أحــد املــشــاركــني فــي املجموعة بــشــرط عدم 
اإلفصاح عن اسمه للوكالة: إن «ترامب يقيم 
عالقات صداقة مع دكتاتوريني، وإنه خطر 

حقيقي».
ومن املمكن أن يجري اإلعالن عن املجموعة 
قبل عقد املؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي 
فــي آب املــقــبــل، الـــذي مــن املــفــتــرض أن يعلن 
خالله رسميا ترشيح بايدن لخوض سباق 

الــرئــاســة األمــيــركــي املــقــبــل ضــد تــرامــب.إلــى 
ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  عبر  ذلــك، 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــأنــه يــجــب إدانـــــة مــســتــشــاره 
السابق لألمن القومي جون بولتون، ورميه 
في السجن ومصادرة أمواله، بسبب إفشائه 

معلومات سرية عنه وعن إدارته في كتابه.
وقـــــال تـــرامـــب فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
أن يكون في  لقيط، يفترض  «جــون بولتون 
الــســجــن»، وبــحــســب الــرئــيــس الـــذي كـــان من 
أفــضــل أصـــدقـــائـــه، «يــجــب مـــصـــادرة أمــوالــه 
للغاية  ســريــة  معلومات  لتوزيعه  (بــولــتــون) 

من أجل الربح».
وفي الوقت نفسه، وفي تغريدة أخرى، أشار 
ترامب إلى أن ما كتبه بولتون في الكتاب هو 
«رأيه الخاص»، ووصف مستشاره السابق 

بأنه «غبي حقا».
البيت  في  عمله  عن  مذكرات  بولتون  وكتب 
األبــيــض فــي إدارة الــرئــيــس الــحــالــي دونــالــد 
ترامب، تحت عنوان «الغرفة التي جرى فيها 
البيت األبيض» حيث قدم  هذا. مذكرات من 

الرئيس بصورة سلبية للغاية.
ـــــك، تـــحـــاول اســـــرة الــرئــيــس  فـــي غـــضـــون ذل
نشر  على  فــرض حظر قضائي  األميركي، 
كــتــاب (مـــــاري تـــرامـــب ابــنــة شــقــيــقــه) تحت 

 Too Much and Never Enough:» عنوان
 How My Family Created the World›s
Most Dangerous Man“، ووفقا لصحيفة 
”نيويورك تايمز“، يتضمن الكتاب تفاصيل 

عن الرئيس ترامب واسرته.
فــي وقـــت ســابــق، أعــلــن تــرامــب أنـــه ال يجوز 
البنة شقيقه ماري تأليف كتاب عنه، ألنها 
وقــعــت اتــفــاقــا بــعــدم الــكــشــف عـــن األســــرار 

واملعلومات.
ووفـــقـــا لــلــصــحــيــفــة، أرســــل شــقــيــق الــرئــيــس 
ترامب طلبا إلى محكمة في نيويورك، لحظر 
نشر الكتاب على أساس اتفاق عدم الكشف 
ــــذي وقــعــتــه مــــاري تـــرامـــب، والـــــذي تنتهك  ال

شروطه.
مــن جــانــبــه، قـــال مــحــامــي مـــاري تــرامــب: إن 
الرئيس واسرته يحاولون منع إصدار كتاب 
الحاسمة  األهــمــيــة  ذات  الــقــضــايــا  ”يــنــاقــش 
للجمهور، ألنهم ال يريدون أن يعرف الناس 

هذه الحقيقة“.
ومـــن املــقــرر صـــدور كــتــاب ابــنــة أخ الرئيس 
تــحــت عـــنـــوان بــالــعــربــيــة: (كــثــيــر جـــدا وغــيــر 
كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال 

خطورة في العالم)، في 28 تموز املقبل.
ووعــدت ماري ترامب، القراء ”بالكشف عن 

صورة لدونالد ترامب واألسرة السامة التي 
الساطع  الــضــوء  ”يسلط  كتاب  فــي  خلقته“ 
ـــشـــرح كــيــف  عـــلـــى تــــاريــــخ الـــعـــائـــلـــة املـــظـــلـــم ل
منظومة  اآلن  يــهــدد  شخصا  عمها  أصــبــح 
الصحة العاملية، واألمن االقتصادي، والنظام 

االجتماعي“.
مــن جــانــب آخــــر، ســعــى الــرئــيــس األمــيــركــي 
إلــى تحويل دفــة االحتجاج  تــرامــب،  دونــالــد 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة لــصــالــحــه، وتــعــهــد في 
”الغوغاء  بمنع  أريزونا،  في  انتخابي  تجمع 

اليساريني“ من دفع البالد إلى الفوضى.
ـــثـــالثـــاء، أمـــام  ال وركـــــز تــــرامــــب، أمــــس األول 
حــضــور ضــم بضعة آالف مــن الــشــبــان في 
والــنــظــام،  الــقــانــون  مــوضــوع  فينيكس، على 
الذين حاولوا  إلــى املحتجني  تــرامــب،  وأشــار 
آنــدرو  للرئيس  تمثال  إســقــاط  االثــنــني،  ليلة 
للقرن  يعود  األبيض  البيت  قــرب  جاكسون 
الــتــاســع عــشــر، وأشــــار كــذلــك إلـــى ”املنطقة 
املستقلة“، التي أقامها املحتجون في سياتل، 
إلبقائه  يــدعــوان  سببان  أنهما  على  وشـــدد 
فـــي الــســلــطــة ولـــيـــس انــتــخــاب الــديــمــقــراطــي 
جو بــايــدن، وقــال تــرامــب: ”هــذا ليس سلوك 
حركة سياسية سلمية، إنه سلوك شموليني 

ومستبدين وأشخاص ال يحبون بلدنا“.

 الرئيُس اإليراني حسن روحاني: إن بالده 
َ

قال
طاولة  علی  واشنطن  مــع  للتفاوض  مستعدة 
وتعويض  االعــتــذار  واشنطن  على  لكن   ،5+1
خــســائــر إيــــران والـــعـــودة إلـــى االتـــفـــاق الــنــووي 

وتنفيذ جميع التزاماتها.
وقــال روحــانــي خــالل اجتماع للحكومة أمس 
األربعاء: إن «طريق التفاوض مع أميركا سهل 
االتفاق  إلــى  األميركيني  بعودة  مشروط  لكنه 

النووي».
وأضـــــاف، «إذا كـــان األمــيــركــيــون جــاديــن في 
ــــدعــــوة لـــلـــتـــفـــاوض وال يـــكـــذبـــون؛ فــالــطــريــق  ال
التصريحات عليهم   من كل هــذه 

ً
معبد وبــدال

االعتذار والعودة إلى املقررات الدولية وحينها 
سيرون كيف ستتحرك إيران في إطار العدالة 
ـــقـــانـــون واملــــقــــررات الـــدولـــيـــة»،  واإلنــــصــــاف وال
واعــتــبــر روحــانــي أن واشــنــطــن تطلق دعـــوات 
لــلــتــفــاوض مــع إيــــران لــحــل مــشــكــالت داخــلــيــة 
وبــســبــب االنــتــخــابــات.مــن جــانــبــه، اتــهــم وزيــر 
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف نظيره 
األميركي مايك بومبيو، بأنه يحاول «تضليل» 
الـــعـــالـــم بـــشـــأن شـــــراء إيــــــران طــــائــــرات حــربــيــة 
توريد  الحظر عن  رفع  بعد  روسية وصينية، 
«تويتر»:  على  ظريف  لطهران.وكتب  األسلحة 
إن «الوزير بومبيو يائس في مساعيه لتضليل 

الـــعـــالـــم، ويـــدعـــي بـــأنـــه بــحــلــول تــشــريــن األول 
ســتــشــتــري إيـــــران طـــائـــرات قــتــالــيــة وتــرســلــهــا 
الــحــدود».وأضــاف ظريف ساخرا:  إلى أقصى 
كيف ستعود  أيضا  يقول  أن  بإمكانه  «ربــمــا 
الـــطـــائـــرات إليــــــران بــعــد اســتــهــالك وقـــودهـــا».

وأرفق ظريف تغريدته بالصورة التي نشرها 
بومبيو في وقت سابق، وعليها خارطة العالم 
يقول  التي  للطائرة  األقصى  املــدى  مع تحديد 
بــومــبــيــو :إن إيــــران تــعــتــزم شـــراءهـــا فــي حــال 
رفع الحظر عن توريد األسلحة.وكتب بومبيو 

عــلــى «تــويــتــر»، ان إيــــران بــعــد انــتــهــاء ســريــان 
طــائــرات «ســـو30-»  الحظر ستستطيع شــراء 
أن  مضيفا  الصينية،  و»جـــــاي10-»  الــروســيــة 
واشــنــطــن لـــن تــســمــح بـــحـــدوث ذلــــك.إلــــى ذلـــك، 
صـــوتـــت لــجــنــة األمـــــن والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فـــي الــبــرملــان اإليـــرانـــي عــلــى مـــشـــروع قــانــون، 
الــعــمــل بــالــبــروتــوكــول  الــحــكــومــة بتعليق  يــلــزم 
اإلضافي ردا على قرار للوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، يــديــن إيـــــران. ووصــفــت الــلــجــنــة، التي 
بأنه  الــوكــالــة  قـــرار  املــحــافــظــون،  يهيمن عليها 

«سياسي وغير حرفي» ويفتقر إلى «الوجهة 
ارتكبت  الوكالة  إن  وقالت:  والفنية»،  القانونية 
الــقــرار.وبــدأت إيــران  «خطأ جسيما» بــإصــدار 
الحد  ملعاهدة  اإلضــافــي  البروتوكول  بتطبيق 
تزامنا  الــنــووي، طواعية،  الــســالح  انتشار  مــن 
عــام 2015،  النووي  االتفاق  بتطبيق  البدء  مع 
االتــفــاق، وذلــك  العقوبات عنها بموجب  ورفــع 
الــرغــم مــن أن االتــفــاق يطلب مــن طهران  على 
الــتــصــديــق عــلــى الــبــروتــوكــول اإلضـــافـــي بعد 
ثمانية أعوام من توقيع االتفاق أي عام 2023.

النقلية،  االجتماعية  واألعـــراف  الــعــادات  محاربة  أّن  البعض  يعتقُد 
ثــقــافــي واجــتــمــاعــي، فيهاجم األفـــراد  الــقــيــمــي، هــي تــحــّرر  واإلرث 

الفطريني في معتقداتهم، وإيمانهم.
هون 

ّ
النقيض من ذلك، اّن األصوليني االجتماعيني والعقائديني، يسف

اي محاولة لالنفتاح الثقافي، ويقفون ضد تجريب معرفات جديدة، 
ال.

ّ
ويعتبرون التالقح معها، تحل

ـــهـــام املحافظني 
ّ
الـــواقـــع، وات يــعــنــي االنــعــتــاق، تسفيه  وفـــي حــني ال 

الثقافات  على  االصــرار  فــان  بالرجعية،  والعقائديني  االجتماعيني 
الداخلية، ال يعني اعتبار كل استيراد ثقافي او اجتماعي، مؤامرة.

والّن نــشــر الـــــرأي، أصــبــح مـــن دون رقـــابـــة صـــارمـــة عــبــر االعـــالم 
أصبح  فقد  الفوري،  التراسل  ومجموعات  االجتماعي،  والتواصل 
ـــنـــاس، وأيــديــولــوجــيــاتــهــم، شــائــعــا، واســتــفــحــلــت  تــســفــيــه عــقــائــد ال
املوّجهة  االستعالئية  والسلوكيات  التهجمية 

من قبل الثقافة القوية الى الواهنة.
اّن مبادئ احترام معتقد وثقافة  اثــارة،  األكثر 
أنواع  بها كل  اآلخــر، كنظريات ومفاهيم، تعج 
الــعــقــائــد الــديــنــيــة والــســيــاســيــة،لــكــنــهــا مــن دون 
تطبيق، حيث الكراهية هي املسيطرة، واحتقار 
ثقافة اآلخـــر، هــي الــحــافــلــة، بــل أصــبــح احــتــرام 
التعايش، يصّنف  ودعــوات  اآلخرين  معتقدات 

على انه قصور، وتراجع. 
هون 

ّ
الــذيــن يسف أكثر مــن ذلــك، فــان املنفتحني 

ــتــي يــمــارســهــا  الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــفــطــريــة، ال
أبناء املجتمع، يتهمونها بانها هي السبب في 
التخلف، وعدم اللحاق بموكب الحضارة، بينما 
مع  التفاعليني  يتهمون  املتزمتون  املحافظون 
الثقافات األخرى، السيما الغربية منها، بانهم 
اصــل الــبــالء، وذهـــاب النعمة، وافــســاد الــنــاس، 

وفقدان الهوية.
دول مــتــقــدمــة غـــزت الــفــضــاء، وبــنــت املــصــانــع، 
زال  ما  الهند،  ومنها  املجتمعات،  بناء  في  العلم  تطبيقات  فت 

ّ
ووظ

الجزء األكبر من شعبها يقّدس البقرة، وهي التي نجحت في خالل 
عقود قليلة، من التحول من مستعمرة فقيرة الى دولة متقدمة.

االجتماعية  وتــقــالــيــده  بــعــاداتــه  الــتــاريــخــي  الـــتـــراث  تعتبر  روســيــا 
الصادر  القانون  بحسب  العقائدي  وتنوعه  الدينية،  ومهرجاناته 
العام 1997، كنزا معرفيا وتاريخيا يجب عدم التفريط او االستهانة 
العوملة  االندماج في  الى  الداعية  التيارات  الوقت نفسه، فان  به، في 
هم بانها تسعى الى مسخ الهوية الثقافية 

ّ
ت
ُ
والحضارة الغربية، ال ت

الروسية.
ه احد رالف درولينجر وهو وزير متدين أميركي، 

ّ
في أميركا لم يسف

اعتبر أزمة فيروس كورونا غضبا الهيا وهو عقاب الى األميركيني 
اعتبره  وايلز  ريــك  املحافظ  فلوريدا  قــّس  بينما  أخالقيا،  الشاذين 

عقابا من الله ملعارضي املسيح. 
شــعــب يــوهــنــانــني فــي جــزيــرة تــانــا فــي املــحــيــط الــهــادئ يعبد دوق 
أدنبرة، األمير فيليب زوج امللكة إليزابيث الثانية، ونال هذا االعتقاد، 
القبائل في هذه  ثقافة  يعّبر عن  البريطانية، النه  الحكومة  احترام 

املستعمرة البريطانية.
مـــازالـــت اســتــرالــيــا، متفتحة عــلــى الــعــبــادة الــوثــنــيــة لــســكــان الــبــالد 
األصليني، الذين يظنون أنهم ينحدرون من مخلوقات أتت من عوالم 

أخرى.
وعلى الرغم من اعتقاد الفيلسوف الهولندي بول كليتور ان "الثقافة 
الثقافات  علىجذب  قوتها  بدليل  العالم  في  األفضل  هي  الغربية" 
األخــــرى للعيش تــحــت ظــاللــهــا، فــضــال عــن إنــجــازاتــهــا فــي العلم 

واملجتمع، فان التسامح يبقى مصدر قوتها.
لكن  ام ال،  الــنــفــوذ  مــتــســاويــة  "الــثــقــافــات"  إذا جميع  يــهــم فيما  وال 
الــتــي تضمن  الصحية  البيئة  فــي  بينها  فيما  تــتــحــاور  انــهــا  املــهــم 
الفوز والبقاء لألقوى، وهذا يفسر عدم خوف الكثير من املفكرين 

الغربيني، من اضمحالل الثقافة الغربية.
قــال:  الــذي  برلسكوني،  سيلفيو  اإليطالي  اليميني  ـــوزراء  ال رئيس 
"يجب أن نكون على دراية بتفوق حضارتنا، نظام قائم على الرفاه، 
واحترام حقوق، وهو أمر ليس لديك في الدول اإلسالمية"، اال ان ذلك 
لم ينعكس على سياسة الدولة اإليطالية تجاه املهاجرين والغرباء 
الذين ينالون، من الحقوق واالمتيازات، أكثر مما كانوا يحفلون به، 
يؤدي  األحــاديــة  بــدال من  املتعددة،  الثقافة  إحــالل  األم.  البلدان  في 
بـــالـــضـــرورة الـــى خــطــاب عــقــالنــي يــتــعــامــل بــإنــصــاف مـــع الــحــقــوق 

االجتماعية األساسية لكل فرد مهما كان معتقده غريبا.

 " "

أفـــــادْت وكــالــة «ســـانـــا» الــرســمــيــة الــســوريــة أمــس 
السورية تصدت  الجوية  الدفاعات  بــأن  األربــعــاء، 
لــــ «عــــــدوان إســرائــيــلــي» فـــي ســمــاء ريــــف حــمــاة، 
وتمكنت مــن إســقــاط عــدد كبير مــن الــصــواريــخ 

املعادية.
ــه: إن  ونــقــلــت «ســـانـــا» عــن مــصــدر عــســكــري قــول
«الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي شـــن عـــدوانـــا جــويــا جــديــدا 
اســـتـــهـــدف فـــيـــه عـــــدة مــــواقــــع لـــنـــا فــــي الــســلــمــيــة 

والصبورة بريف حماة».
وأضـــــاف املـــصـــدر «وفـــــور اكــتــشــاف الــصــواريــخ 
الــجــوي معها  املــعــاديــة تعاملت وســائــط دفــاعــنــا 
وإســقــاط  واســتــهــدافــهــا  مالحقتها  على  وعملت 
عـــدد كــبــيــر مــنــهــا قــبــل الـــوصـــول إلـــى أهــدافــهــا»، 

مشيرا إلى أن األضرار اقتصرت على املادية.
ويــأتــي ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن تــصــدي الــدفــاعــات 
 الــــجــــويــــة الــــســــوريــــة ألهـــــــــداف مــــعــــاديــــة أطــلــقــت 
ريف  في  السوري  للجيش  مواقع  على  صواريخ 
السويداء بجنوب البالد وريف دير الزور شرقي 

سوريا.
وأســـفـــر اســتــهــداف املـــواقـــع عـــن مــقــتــل اثــنــني من 
العسكريني السوريني، وإصابة 4 آخرين بجروح، 

حسب مصدر عسكري لـ»سانا».
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تناولت ندوة اقتصادية سبل تحقيق االمن 
الــغــذائــي فــي الـــعـــراق، وآلـــيـــات الـــوصـــول الــى 
اتــســمــت مستوياته  الــــذي  الـــذاتـــي  االكــتــفــاء 
بالتذبذب خالل الفترة املاضية وفي مواسم 
وفرة املحاصيل. ووقفت الندوة التي ادارها 
د. باسم عبد الهادي عبر منصة االقتصاد 
الدعم  تقديم  اهمية  على  االلــكــتــرونــيــة  اوال 
في  ذلــك  ودور  االنتاجية  العملية  ملخرجات 
تفعيل النشاط الزراعي الذي يقود بالنتيجة 

الى تحقيق االمن الغذائي. 

املشكالت والتحديات
االكــــاديــــمــــي د.خـــــالـــــد قـــحـــطـــان قـــــدم ورقــــة 
عــمــل نــالــت اســتــحــســان جــمــيــع املــشــاركــني 
مــاهــو متحقق  ملعرفة  اهمية  «هــنــاك  وقـــال: 
مــن مــســتــويــات األمــــن الــغــذائــي فــي الــعــراق 
تواجهه  التي  والتحديات  املشكالت  وماهي 
في  ســـواء  املتبعة،  الستراتيجيات  ومــاهــي 
مــا يتعلق بــاإلنــتــاج الـــزراعـــي أو مــن خــالل 
شبكات األمان االجتماعي، فالعجز الغذائي 
محليا بدأ منذ بداية السبعينيات من القرن 
املاضي وتعمق واستمر حتى االن ألسباب 
اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها، وعند 
تحليل املتحقق من مستويات األمن الغذائي 
في العراق منذ عام 2003 وحتى اآلن نجد 
الــتــذبــذب  أفــضــل صــفــة تطلق عليه هــي  أن 
الزراعي أو بتنفيذ برامج  سواء في اإلنتاج 

شبكات األمان االجتماعي املختلفة». 

االكتفاء الذاتي
و اضــاف «إلعطاء صــورة عن املتحقق من 
الغذائية  للمجموعات  الذاتي  االكتفاء  نسب 
نجد   (  2016  –  2003) لــلــمــدة  الــرئــيــســة 
النسب،  تــلــك  فــي تحقيق  تــفــاوتــا  هــنــاك  ان 
فــهــنــاك مــجــمــوعــات غــذائــيــة حــقــقــت نسب 
اكتفاء ذاتي مرتفعة مثل البطاطا والخضر 
ومجموعات  واألســمــاك،  واللحوم  والــفــواكــه 
غذائية حققت نسب اكتفاء ذاتي متوسطة 
مــثــل الــحــنــطــة والـــــرز، ومــجــمــوعــات غــذائــيــة 
(السكر  مثل  متدنية  اكتفاء  نسب  حققت 
ذاتيا  اكتفاء  العراق  بينما حقق  والــزيــوت)، 
من محصولي الشعير والذرة الصفراء منذ 
سنوات، كونهما ال يستخدمان لالستهالك 
الـــبـــشـــري ويــقــتــصــر اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا عــلــى 
االســـتـــهـــالك الــحــيــوانــي، ويــســتــكــمــل املــتــاح 
لـــالســـتـــهـــالك لـــســـد الــــحــــاجــــة املـــحـــلـــيـــة فــي 
مــخــتــلــف املــجــمــوعــات الــغــذائــيــة عـــن طــريــق 

االستيرادات». 

االنتاج وأساليبه
االكــاديــمــي الــدكــتــور خــلــيــل غــــازي قــــال: ان 
«مــوضــوع االمـــن الــغــذائــي يعد مــن املسائل 
التي تتضمن ابعادًا اقتصادية واجتماعية و 
سياسية لذا يستوجب أن يكون من ضمن 
للدولة  العليا  واالهتمامات  الستراتيجيات 

فهو احد اهم بنود االمن الوطني، وماقدمه 
مجمل  تضمن  كونه  مهم  القطان  خالد  د. 
املختلفة»،  األبعاد  باملوضوع من  يتعلق  ما 
تطورا  الــزراعــي شهد  «القطاع  ان  موضحا 
هائال في مجال االنتاج واساليبه، فمعايير 
تـــوفـــر املـــيـــاه واالراضـــــــي الــخــصــبــة لـــم تعد 
االنــتــاج  مــا تستلزم عملية  بــقــدر  اســاســيــة 
وســائــل حــديــثــة وبــــذورا مــطــورة، فــالــزراعــة 
املغطاة أصبحت األقل  بدون تربة والزراعة 
كلفة واالكثر انتاجية، االمر االخر الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة لــلــمــنــتــجــني كــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــــطــــرق واملـــــخـــــازن املـــكـــيـــفـــة، اضــــافــــة إلـــى  وال
خدمات الوقاية والبحث املستمر للتطوير».

نظم املعلومات
لتكنولوجيا  الــحــديــثــة  «االضـــافـــة  ان  وتــابــع 
االتصاالت الداعمة لجهود االنتاج والتسويق 
والــبــحــث عـــن املـــــوارد مــثــل نــظــم املــعــلــومــات 
النائي تعد ضرورة،  والتحسس  الجغرافية 
كما البد من التقييم املستمر لسلسلة تكون 
الــقــيــم فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، بــــدءًا بمرحلة 
ــــــى أن يـــصـــل املـــحـــصـــول إلـــى  الــــحــــراثــــة وإل
وسهولة  التكاليف  تدنية  بهدف  املستهلك 

منافسة املزارعني في االسواق املحلية».
واكـــــــد ان «املــــــوضــــــوع غــــايــــة فــــي االهـــمـــيـــة 
ويصعب الوقوف على مجمل تفاصيله اال 
الــقــرار  اصــحــاب  الضغط على  انــه يستلزم 

أكبر من االهتمام، فنحن  العطائه مساحة 
فــي الــعــراق مــحــاطــون بـــدول تستولي على 
جزء كبير من مداخيلنا بالسلع الزراعية».

تنوع االقتصاد
امـــا مــديــر عـــام مــكــافــحــة الــتــصــحــر راويـــة 
مزعل فقالت ان «االهتمام بالقطاع الزراعي 

الحكومة  خــطــوات  احـــدى  يمثل  ونهضته 
القطاع  اذ يمثل  تــنــوع االقــتــصــاد،  بــاتــجــاه 
التنمية  فــي عملية  الــزراعــي مــحــورا مهما 
الــزراعــة  وزارة  ان  سيما  ال  االقــتــصــاديــة، 
تدعم مدخالت العملية الزراعية بما في ذلك 
واملــعــدات  واملستلزمات  والــبــذور  األســمــدة 
الزراعية التي تكون مدعومة بنسبة تصل 

أحيانا إلى ٥٠ باملئة».
الى  املزارعني يشرعون  «بعض  ان  وبينت 
بيع حصصهم ما يجعل صغار الفالحني 
مــلــزمــني بــشــرائــهــا مـــن األســــــواق إلكــمــال 
عـــدم وصــول  الــزراعــيــة وبــالــتــالــي  العملية 
املستلزمات املدعومة الى جميع الفالحني، 
الدعم  تتغير سياسة  أن  املمكن  من  وهنا 
العملية  ملــخــرجــات  الــدعــم  بتوفير  وتــقــوم 
ــتــالــي  الــــزراعــــيــــة بـــــدال مــــن املــــدخــــالت وبــال
سيكون الفالحون سباقني لتوفير اإلنتاج 
الــدولــة تجهيز وتــوفــيــر مخازن  وبــإمــكــان 
مبردة تعمل في جميع املحافظات لغرض 
وبأسعار  الفالحني  من  املحاصيل  شــراء 
ان كل  إليه  اإلشـــارة  مدعومة ومما تجدر 
مخرجات العملية الزراعية هي عبارة عن 
مـــدخـــالت لــلــعــمــلــيــات اإلنــتــاجــيــة وبــالــتــالــي 
تــفــعــيــل الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي يــعــتــمــد على 
العملية  هــذه  الـــزراعـــي، وستسهم  اإلنــتــاج 
بــتــوفــيــر املــحــاصــيــل وتــحــقــيــق االكــتــفــاء 

الذاتي».

شـــهـــد عــــــــدٌد مـــــن الـــــواليـــــات 
ارتــفــاعــًا مــطــردًا فــي حــاالت 
قــروض  التخلف عــن ســـداد 
الــــرهــــن الــــعــــقــــاري ملــخــتــلــف 
الــــبــــنــــوك األمــــيــــركــــيــــة خـــالل 
ـــفـــائـــت ، وهـــو  شـــهـــر آيــــــار ال
البالد  تصله  مستوى  أعلى 
مــنــذ شــهــر تــشــريــن الــثــانــي 
عـــــبء  زيـــــــــــــادة  مـــــــع   2011
التاجي   19 كــوفــيــد  جــائــحــة 
عـــلـــى األمــــــــــوال واملـــــدخـــــرات 

الشخصية.
وارتـــــفـــــع عــــــدد املـــقـــتـــرضـــني 
ــــذيــــن تـــــأخـــــروا فــــي ســــداد  ال
أقـــســـاطـــهـــم ألكــــثــــر مــــن 30 
يوما إلى 4.3 مليون، بزيادة 
الــفــا عــن شهر نيسان   723
الـــــذي ســبــقــه، وفـــًقـــا لــخــدمــة 
 Black املــلــكــيــة  مـــعـــلـــومـــات 
Knight Inc. ما شكل نسبة 
أكثر من 8 باملئة من جميع 
األميركية  العقارية  الــرهــون 
الـــتـــي ســجــلــت مـــتـــأخـــرة في 

سداد الرهن.

توقف االقتصاد
يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
مـــن شــركــة  «رونـــــي واالس» 
«لالستشارات  كــورب  بيرتا 

ــتــحــلــيــالت املـــالـــيـــة، كــانــت  وال
الــزيــادة فــي االخــفــاق أصغر 
مــــن قـــفـــزة 1.6 مـــلـــيـــون فــي 
نـــــيـــــســـــان، عــــنــــدمــــا تـــوقـــف 
االقــــتــــصــــاد عـــلـــى الــصــعــيــد 
ــــــــك، فــــإن  الـــــوطـــــنـــــي، ومـــــــع ذل
الــــطــــريــــق أمــــامــــنــــا مـــغـــمـــور 
 Covid-19 بانتشار حاالت
الجديدة، وعدم اليقني بشأن 
إعادة فتح األعمال واالنتهاء 
الوشيك للمزايا التي ساعدت 
أصحاب املنازل العاطلني عن 
العمل على تجنب مزيد من 
حــاالت االخــفــاق في تسديد 

ذممهم“. 
العمل  وزارة  أرقــام  وأظهرت 
مـــلـــيـــون   20.5 حـــــوالـــــي  أن 
أمـــيـــركـــي قــــدمــــوا مــطــالــبــات 
مـــســـتـــمـــرة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
األسبوع  في  البطالة  إعانات 
حــــزيــــران  شـــهـــر  مــــن  األول 

الحالي.

خطط اإلغاثة
ـــة «بــلــومــبــيــرغ»  تــشــيــر وكـــال
التأخر  ان عـــدد حـــاالت  الـــى 
فــــــي الـــــــســـــــداد يــــشــــيــــر الــــى 
ــــذيــــن  أصــــــحــــــاب املـــــــنـــــــازل ال
فــاتــتــهــم املـــدفـــوعـــات كــجــزء 
من اتفاقيات التحمل ، والتي 
تــســمــح بــإيــقــاف مــؤقــت ملــدة 
عــقــوبــة.  دون  أشـــهـــر  ســـتـــة 

مـــا دفــــع الـــعـــديـــد مـــن هـــؤالء 
ــــبــــدايــــة  املــــقــــتــــرضــــني فــــــي ال
لـــتـــســـديـــد املــــدفــــوعــــات عــلــى 
ـــتـــأهـــل لــخــطــط  الــــرغــــم مــــن ال
حـــصـــة  وهــــــــــي   ، اإلغـــــــــاثـــــــــة 
تقلصت مع استمرار األزمة.

 15 ان  بلومبيرغ،  وتضيف 
بـــاملـــئـــة فـــقـــط مــــن أصـــحـــاب 
املـــنـــازل قــامــوا بــالــدفــع حتى 
بانخفاض من  15 حزيران، 
28 باملئة في أيار و46 باملئة 

في نيسان.

فشل وإخفاق
حصلت والية «ميسيسيبي» 
عــــلــــى أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل فــشــل 
واخــــــــفــــــــاق فـــــــي الــــتــــســــديــــد 
فــــي أيـــــــار، تــلــتــهــا لــويــزيــانــا 
ونــــيــــويــــورك ونــيــوجــيــرســي 

وفلوريدا.
وكــانــت حصة نــيــويــورك قد 
وصـــلـــت إلــــى نــســبــة اخــفــاق 
ذروتــهــا  وبلغت  باملئة   11.3
كانون  فــي  باملئة   13.9 عند 
كـــان  بــيــنــمــا   ،2012 االول 
معدل والية نيو جيرسي 11 
باملئة، مقارنة مع ذروة 16.8 
باملئة في كانون االول 2012.

وارتفعت حصة فلوريدا إلى 
بــلــغــت ذروتــهــا  بــاملــئــة   10.5
فــي  بـــاملـــئـــة   25.4 الـــســـابـــقـــة 

كانون الثاني 2010.

تـــلـــقـــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبـــــيـــــة 
عقود  إلبــرام  تفويضا  مؤخرا 
وقـــائـــيـــة مـــع شـــركـــات األدويـــــة 
واعدة  لقاحات  على  للحصول 
ال تـــــزال فـــي مــرحــلــة الــتــطــويــر 
أو االخــتــبــار، وقــدمــت مفوضة 
الــــصــــحــــة األوروبـــــــيـــــــة ســتــيــال 
وتلقت  املــقــتــرح  كــيــريــاكــيــدس 
دعما كبيرا من وزراء الصحة 
األوروبيني. وستبرم املفوضية 

األوروبـــيـــة عــقــودا مــع شــركــات 
األدوية التي تطور اللقاحات. اذ 
بقيمة  يتوفر صندوق طــوارئ 
امليزانية  فــي  يـــورو  مليار   2.4

األوروبية لهذا العام.

صندوق طوارئ
للمفوضية  تجيز  رخــصــة  مــع 
االتحاد في  الحلول محل دول 
االتــــفــــاق مـــع شـــركـــات االدويـــــة 
تخص  الــتــي  املـــجـــاالت  بجميع 
بهذه  املفوضية  وترغب  العقد، 
الخطوة ملنع الدول األعضاء من 

البعض  بعضها  مــع  الــتــنــافــس 
لــتــأمــني الــلــقــاحــات لــشــعــوبــهــا، 
وتـــقـــتـــرح اســـتـــخـــدام صــنــدوق 
مـــلـــيـــار   2.4 بـــقـــيـــمـــة  طــــــــــوارئ 
يــــورو فــي املــيــزانــيــة األوروبـــيـــة 
لــهــذا الــعــام لــعــقــود مــع منتجي 
ـــي يــمــكــنــهــم  ـــتـــال ــــــــــة، وبـــال األدوي
تــغــطــيــة مـــخـــاطـــر االســـتـــثـــمـــار 

الخاصة بهم.

املبادرات املقترحة
الــلــجــنــة 300 إلــى  وتــســتــهــدف 
لــــقــــاح.  جــــرعــــة  مــــلــــيــــون   600
ودعـــــت كــيــريــاكــيــديــس الــــدول 
األعـــــضـــــاء إلــــــى إنــــهــــاء جــمــيــع 
املقترحة  او  املــوازيــة  املــبــادرات 
بـــالـــتـــعـــاون  يــتــعــلــق  األمــــــر  إلن 
هذا  ووجــهــت  املنافسة،  ولــيــس 
النداء بشكل رئيس إلى هولندا 
وفـــرنـــســـا وأملـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، 
حـــــيـــــث كـــــــــان مـــــــن املــــــفــــــروض 
ان تــقــيــم هــــذه الــــــدول تــحــالــف 

اللقاحات الشامل هذا الشهر.
وبينت كيرياكيديس ان أوروبا 
تلتزم بشدة بالصحة بعد أزمة 
انتهاء الجائحة وانها ستقترح 
األســـبـــوع املــقــبــل ســتــراتــيــجــيــة 

تلقيح أوروبية أوسع.

الوضع التنافسي
تــجــدر االشــــارة الــى ان ممثلي 
املــــفــــوضــــيــــة األوروبــــــــيــــــــة عــــام 
2017 قدموا خطة إلى مجلس 
لتحسني  األوروبـــــيـــــة  املــــبــــادرة 
الوضع التنافسي لدول االتحاد 
في مجال البحوث الصيدالنية 
رفضها  وتـــم   ،(IMI) املــبــكــرة 
مــــــن قــــبــــل شــــــركــــــات األدويـــــــــة 

ــــويــــة.  بـــحـــجـــة أنــــهــــا لـــيـــســـت أول
ويتألف مجلس إدارة IMI من 
األوروبية،  املفوضية  مسؤولي 
ـــــــي  ومــمــثــلــي االتــــحــــاد األوروب
 ،(EFPIA) للصناعات الدوائية
والــــــــذي يـــضـــم عـــــــددا مــــن أهـــم 

شركات األدوية في أوروبا.

االستعداد الحيوي
وكـــــان مـــرصـــد الـــشـــركـــات في 
أوروبا، ومقره في بروكسل، قد 
كشف عن خطة ممثلي االتحاد 
األوروبي لتطوير لقاحات ضد 
األمــراض املعدية منعا لحدوث 
ـــــاء عـــاملـــي، كــمــا حــصــل مع  وب
(ســـارس)، و(إيــبــوال)، وحسب 
املـــرصـــد، فــــإن اقـــتـــراح تــطــويــر 
الــلــقــاح جـــاء فــي إطــــار مــبــادرة 
للمفوضية  الحيوي  االستعداد 
األوروبية في عام 2017، والتي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــد فــي 
اختبار  نماذج  تحليل  تحسني 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات ملــــنــــح املـــنـــظـــمـــني 
ثـــقـــة أكـــبـــر فــــي املــــوافــــقــــة عــلــى 
التقرير  ويستشهد  اللقاحات. 
 IMI موقع  على  نشر  بتعليق 
في ذلك الحني، لكن تمت إزالته 
شــــركــــات  أن  يـــــؤكـــــد  الحــــــقــــــا، 
األدويـــــة رفــضــت املـــشـــروع ألن 

تكاليفه مرتفعة.
التقرير  عــن  اإلعــــالن  وتـــزامـــن 
مع تنديد عاملي بعمل صانعي 
الـــعـــديـــد  اتـــهـــمـــت  إذ  األدويـــــــــــة، 
ــيــة شــركــات  مـــن الــجــهــات الــدول
األدوية بأنها فشلت في تحديد 
ــــــويــــــات الـــــعـــــالج لــــألمــــراض  أول
املــعــديــة، ألنــهــا أقـــل ربــحــيــة من 

الحاالت الطبية املزمنة.

2.4

مـــن املــتــوقــع ان يــتــراجــع املــســتــوى الـــعـــام لــألســعــار 
فــي الــعــراق الــى (0,8 باملئة) خــالل هــذا الــعــام نتيجة 
تقرير صــدر حديثا عن  وذلـــك حسب  املالية   االزمـــة 
صــنــدوق النقد الــدولــي، وقــد أشــار أيضا الــى تراجع 
الناتج املحلي اإلجمالي الى حوالي (4,7 باملئة)، هذه 
املــؤشــرات تفيد بــان االقــتــصــاد الــعــراقــي مقبل على 
ازمة ركود حاد من الصعب التنبؤ بمدياتها مادامت 
احدى  األخير من  لقائه  وفــي  قائمة،  جائحة كورونا 
القنوات الفضائية أشار وزير املالية علي عالوي الى 
أهمية ان يستعد أربعون مليون عراقي الى التقشف 
ما دامت أسعار النفط عند املستوى الحالي من دون 

تحسن.
هـــــذه املـــــؤشـــــرات تـــقـــول ان الـــحـــكـــومـــة لــــن تــســتــطــيــع 
االســـتـــمـــرار بــدفــع الــــرواتــــب عــنــد مــســتــواهــا الــحــالــي 
قد  وبالتالي  النفطية  العوائد  انخفاض  استمرار  مع 
الى إعــادة هيكلتها بما يتناسب مع   تلجأ مستقبال 
 معطيات الــوضــع االقــتــصــادي الــجــديــد، وبــعــيــدا عن 
انــــــهــــــا  اال  لــــــــــلــــــــــرواتــــــــــب  ــد  ـــــــــجـــــــــديـــــــ ال ـــــــهـــــــيـــــــكـــــــل  ال
 بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد ســـــتـــــبـــــقـــــي شـــــــريـــــــحـــــــة املــــــوظــــــفــــــني 
عـــنـــد حــــــــدود مـــقـــبـــولـــة بــشــكــل 
 عـــــام مــــن املـــســـتـــوى املـــعـــاشـــي، 
ـــســـؤال  ـــكـــن بـــاملـــقـــابـــل فـــــان ال ول
 املـــــــهـــــــم هــــــنــــــا مــــــــا هــــــــو وضــــــع 
الــعــامــلــني فــي الــقــطــاع الــخــاص؟ 
الحكومية  اإلجــــــراءات  هــي   ومـــا 
املــــمــــكــــنــــة إلنـــــعـــــاشـــــه الســـيـــمـــا 
مــــع تـــوقـــعـــات ضـــعـــف االنـــفـــاق 
ـــــــخـــــــاص وتـــــــوقـــــــف االنــــــفــــــاق   ال
الــعــام االســتــثــمــاري والــــذي يعد 
املــــــصــــــدر األســـــــــــاس لـــتـــحـــريـــك 
اإلنـــــتـــــاج الــــخــــاص فــــي الــــعــــراق 
نــتــيــجــة الــــتــــرابــــط الـــعـــمـــيـــق بــني 
االنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي مــــن جــهــة 
واملـــشـــاريـــع الــخــاصــة مـــن جهة 

أخرى. 
بدوري اقترح هنا ان يتم توجيه 
قــــــــروض ســـكـــنـــيـــة مــخــصــصــة 
لــلــشــبــاب الــخــريــجــني مـــن غير 
ــقــطــاع  املــــوظــــفــــني حــــصــــرا ملـــــا ل
الــــســــكــــن مـــــن روابــــــــــط امـــامـــيـــة 
نحقق شيئا  وبــالــتــالــي  الــقــطــاعــات  بقية  مــع  وخلفية 
االقتصادي، والبد  واالنعاش  االجتماعية  العدالة  من 
الطبقة السياسية ان  الى اهمية ان تعي  من اإلشــارة 
 الناس قد سأمت الكالم وما يهمها اليوم هو األفعال، 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات  ففي  لذلك  وتأكيدا 

عام 1980.
 وصــــف «رونــــالــــد ريـــغـــان» االنـــكـــمـــاش االقــتــصــادي 
الــذي عانت منه الواليات املتحدة في ذلك الوقت بأنه 
«كساد»، ليهاجمه منافسه الجالس في البيت األبيض 
«جيمي كارتر» بسبب االستخدام غير الدقيق (على 
وقتها  «ريــغــان»  عليه  ليرد  للمصطلح،  حــد وصــفــه) 
بسخرية قائًال «حسنًا إذا كان ما يريده «كارتر» هو 
الركود  للمصطلح، سأعطيه واحــدًا:  الدقيق  التعريف 
هو عندما يفقد جارك وظيفته أما الكساد هو عندما 

تفقد أنت وظيفتك.

 

زورق إلزالة زهرة النيل من سطح نهر الفرات، في منطقة الشطرة في محافظة ذي قار... (أ ف ب)

ممثلو املفوضية األوروبية
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العديــــــــد مــــــــن الكســــــــبة وذوي الدخــــــــل املحدود لــــــــم يتقبلوا قــــــــرار حظر 
التجــــــــوال ســــــــواء كان كليــــــــا او جزئيــــــــا، وصبــــــــوا جــــــــام غضبهــــــــم على 
 أفــــــــراد القــــــــوات األمنية بوصفها الجهــــــــة التي تنفذ قــــــــرارات خلية األزمة 

الحكومية.
صحيــــــــح أن الكســــــــبة وأصحاب املصالــــــــح االقتصادية تضــــــــرروا جراء 
فــــــــرض حظر التجــــــــوال لكن للضرورة أحكام كمــــــــا يقال، خصوصا مع 
تصاعــــــــد معدالت اإلصابة بمرض كورونا البغيض لتصل الى أكثر من 
2200 حالة بحســــــــب االحصاءات الرســــــــمية بالتزامن مع اطالق نداءات 
على لســــــــان وزير الصحــــــــة العراقي وممثل منظمــــــــة الصحة العاملية في 
العــــــــراق بضــــــــرورة االلتــــــــزام بالتباعــــــــد االجتماعي 
وارتــــــــداء الكمامــــــــات والكفوف واســــــــتخدام املعقمات 
 واملطهــــــــرات وإال فــــــــإن األمر قد يتفاقــــــــم ويخرج عن 

السيطرة.
وأثناء تجوالنا في شــــــــوارع بغداد فــــــــي فترة الحظر 
بحكــــــــم عملنــــــــا الصحفي واالســــــــتثناء املمنــــــــوح لنا 
الحظنــــــــا العديد من االعتراضات واملشــــــــاحنات بني 
املواطنني الراغبني بكسر الحظر وبني القوات األمنية 
امللقى على عاتقها تطبيق التعليمات والقوانني خدمة 
للصالح العــــــــام، وهو عمل مضني ومرهق في ظرف 
حســــــــاس فضال عمــــــــا يرافق هــــــــذا العمل من ضغط 
نفســــــــي على أفراد قواتنا األمنية، ناهيك عن صدور 
تعليمــــــــات بمنع اإلجازات والعمــــــــل بنظام البديل، وال 
ننســــــــى أن أفراد القوات األمنية بفعل احتكاكهم مع 
املواطنني معرضون لإلصابة بمرض كورونا شأنهم 
شــــــــأن املالكات الطبية وخصوصا أولئك املتواجدين 
 عنــــــــد مداخــــــــل املستشــــــــفيات واملختبــــــــرات واملراكز

 الصحية.
يمكــــــــن القول مــــــــن دون اإلطالة بالتفكيــــــــر أن القوات 
األمنية هم حاجز الصد األول للقضاء على فيروس 
كورونا؛ ألنه كلما تم تنفيذ الحظر بشــــــــكل صحيح 
وفق املعاييــــــــر الدولية تم الخــــــــالص بوقت مبكر من 

هذا املرض.
كمــــــــا أن القــــــــوات األمنيــــــــة مــــــــازال تحــــــــدي اإلرهــــــــاب 
ماثــــــــال أمامهــــــــا ووجهت ضربــــــــات موجعــــــــة لفلول اإلرهــــــــاب بضربات 
وتعرضــــــــات نوعيــــــــة خالل األشــــــــهر املنصرمة خاصة فــــــــي محافظتي 
االنبــــــــار وصــــــــالح الديــــــــن، فاإلرهــــــــاب وكورونا مــــــــازاال أكبــــــــر تحديني 
 يواجههمــــــــا العراقيــــــــون وان القضــــــــاء عليهمــــــــا كالهما أمــــــــر ال مناص 

منه.
إنها دعوة صادقة نابعة من القلب لجميع املواطنني بضرورة مســــــــاندة 
ودعم قواتنا االمنية والتعاون معها في االلتزام بقرارات الحظر، وصوال 
الى بر األمان الذي نطمح اليه جميعا.. حفظ الله بلدنا وشــــــــعبنا وقواتنا 

األمنية من كل مكروه.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

البعض من  وانتقاء  تفجيرات متفرقة،  من 
األهالي مستخدمة العنف بأقصى أشكاله، 
لــبــث روح الــحــمــاس، ورفــــع املــعــنــويــات في 
االتباع، كمحاولة لكسب املزيد من االنصار، 
ــة الــهــلــع والــتــخــوف من  مــســتــفــيــدة مـــن حــال
الــخــرافــة فــي تفسير هذه  كــورونــا، موظفة 

الجائحة.
الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  بــاملــقــابــل نـــالحـــظ أنَّ 
وبـــالـــفـــتـــرة األخــــــيــــــرة، أطـــلـــقـــت املــــزيــــد مــن 
الــكــبــيــرة وبمختلف  والــحــمــالت  الــعــمــلــيــات 
أمام  الطريق  لقطع  األمنية،  القوى  صنوف 
نشاطاتها في أقصى املناطق التي اعتادت 
هذه العصابات على ممارستها للخروقات 

فيها.
دائــمــًا تــوصــف "داعـــــش" بــأنــهــا عــدمــيــة، أي 
العنف  تمارس  األحــيــان  أنها في كثيٍر من 
مــن أجـــل الــعــنــف، وإلشــاعــة اإلرهــــاب فقط، 
فهي لم تكن لتأبه الى تجربة (دولة الخالفة 
املخفقة) ودروسها الفاشلة فيها، فمشروع 
(داعــــــــش) ال يــخــتــلــف عــــن ســتــراتــيــجــيــات 
اإلرهاب بنماذجه القديمة والراهنة، فعندما 
ال  أنها  أي  بال مستقبل،  بأنها  عنها  يقال 
او حــتــى يوتوبيا  مــا  لــنــظــام  تــصــورًا  تملك 
الــى  تمضي  ال  فبرامجها  وهــكــذا  مــحــددة، 
األمام، وهاجسها األصلي هو تدمير اآلخر، 

واذا فشلت فلتدمير الذات.
وهــــكــــذا فـــعـــصـــابـــات داعــــــش دمــــــرت دولــــة 
((الـــــخـــــالفـــــة)) بـــالـــعـــنـــف، ثــــم عــــــادت الـــيـــوم 
بــعــمــلــيــات عــنــفــيــة مــكــتــوب عــلــيــهــا الــفــشــل 

مسبقا، لتتدمر ثانية.
فاإلرهاب قوة منفعلة، وليست مؤسسة، أي 

مكتفية بالفعل املحض وال منتجة ملشروع 
الحق.

اإلرهابيون الروس في القرن التاسع عشر 
مثال، كما يكتب - البير كامو- في (االنسان 
املتمرد)، لم يفكروا بأي نظام سوف يخلف 
واذا  فقط،  تدميره  فهدفهم  القيصر،  مقتل 
أخــفــقــت هــــذه الـــخـــطـــوة، فــســيــكــون تــدمــيــر 

ذواتهم الخطوة الثانية.
كــل فصائل  او  كــثــيــرًا  "داعــــش"  ال تختلف 

الالحقة  األحقاب  التي ظهرت في  اإلرهــاب 
عـــن هـــذا الــتــوصــيــف الــعــمــومــي كــثــيــرًا، أمــا 
يتحدثون  التي  االجتماعية  الحواضن  عن 
عنها، فينبغي البحث عن مسوغاتها خارج 
سياسية  بــمــقــاربــات  اي  اإلرهـــــاب،  فلسفة 
واجتماعية، او ردة فعل ازاء أنظمة تعسفية، 
 وجــعــلــتــهــا تقبل 

ً
ســيــطــرت عــلــيــهــا طـــويـــال

الخالص،  ناشدة  الخرافية  بالدعوات  حتى 
امـــا انـــجـــذاب االفـــــراد مــن بــلــدان الــغــرب لها 
فــهــذا يــعــزى بـــالـــضـــرورة الــــى مـــا آلــــت إلــيــه 
االيــديــولــوجــيــات الــكــبــرى، وتــفــشــي حــاالت 
الالمعنى وافتقاد القيم، التي أفرزت بعض 

شرائح الشباب الغربي املتازم.
ونحن ال نملك ازاء هؤالء املترفني سوى أْن 
نندهش لتهافتهم نحو العمليات االنتحارية 

التي يقومون بها.
فـــاذا كــانــت املجاميع اإلرهــابــيــة قــد حققت 
فإنَّ  الخاص،  لها بفضل مقدسها!!  موطأ 
، فلقد 

ً
هذا اإلنجاز الطارئ لم يستمر طويال

(دولة  في  بني مشروعها   
ً
انفصاال شهدنا 

العنفية،  ة  اإلجرائيَّ وممارساتها  الخالفة)! 
يستمروا  او  يبقوا  أْن  يمكن  ال  فالدواعش 
بـــال عــنــف، نــاهــيــك عـــن كــونــهــم انــتــحــاريــني 
بشفاعة متصورات أخروية، أقنعت البعض 
ممن تشوشت عندهم الرؤية، وانتحاريتهم 
هـــذه شــكــلــت مــخــالــفــة ومــقــاطــعــة للشريعة 

االسالمية ومبادئها.
فالعنف املفرط لديهم، باألمس واليوم، يؤشر 
تمامًا الى االفتراق ما بني الدعوة والسلطة، 
وهذا يتطابق مع أطروحة الفيلسوفة - حنة 
ارندت - في كتابها - في العنف - (ان عامل 

التفتت الداخلي الذي يواكب انتصار العنف 
على السلطة، يكون واضحًا بشكل خاص 
حني يتم استخدام االرهاب من اجل الحفاظ 
على الهيمنة، واالرهــاب مالزم للعنف، بعد 

ان دمرت السلطة االولى.
أن دمرت  بعد  الالحق  العنف  وهكذا يكون 
السلطة القائمة قد قاطع دعواته ومرجعياته، 
فيصبح  للهيمنة،  التمهيد  بغية  كخطابات 
عند ذاك ضرورة إعادة دورة انتاج الهيمنة 
ـــهـــا الــحــقــيــقــيــة  وتـــكـــريـــســـهـــا عـــبـــر أشـــكـــال

والرمزية.
الــتــي ظهرت  الــقــديــمــة  الــصــور  فالعنف فــي 
إعــالم عصابات داعش  سابقا على مواقع 
في إعدام الكثير من العراقيني في محافظة 
-نــيــنــوى - وغــيــرهــا تــصــر عــلــى ممارسته 
دائما في إحداث األثر العنفي االستباقي - 

عند الرائي او املتلقي-.
كنا  كما  العنفية  داعــش  عصابات  فصور 
واسع  نطاق  وعلى  سنوات  قبل  نشاهدها 
كــانــت تــفــرض حــضــورهــا، فقد اوغــلــت في 
الصور  بقوة  املتوحش  العنف  فاعلية  غرز 
قبالة  الــرائــي  كــانــت تضع  اذ  تطوقنا،  الــتــي 
الـــوقـــوع، واكــثــر مــا أعتقده  تــهــديــد محتمل 
ـــذاكـــرة الــعــراقــيــة مـــا زالــــت طــافــحــة من  أن ال

مخلفاتها.
ومــــثــــلــــمــــا تــــفــــوقــــت (عـــــصـــــابـــــات داعـــــــش) 
بـــــاألمـــــس فـــــي انـــــتـــــاج ومـــــمـــــارســـــة أبـــشـــع 
مــشــاهــد الــعــنــف فــي الــتــاريــخ، تــظــهــر الــيــوم 
مــعــانــقــة وبـــــاء كــــورونــــا مـــحـــاولـــة تــوظــيــفــه 
 لــــــيــــــؤدي مــــشــــهــــدًا مــــــن الــــهــــلــــع والــــعــــنــــف 

املزدوج.

الفكرية  القامات  لهذه  الكبير  الـــدور  مــن  الــرغــم  وعلى 
في وعي جدلية التخلف والتقدم أو النهضة، وسعيهم 
الــحــمــيــم إليــقــاظ الــعــقــل الــعــربــي واملــســلــم مــن "ســبــاتــه 
 أن هذه الرؤى بقيت في 

َ
الدوغمائي" بعبارة أركون، إال

طور الدعوات ملا ينبغي أن يكون، أي أنها بقيت تدور في 
فلك التصحيح أو اإلصالح القيمي واملعياري ألخالق 
املسلمني، وإن كان في بعض توجه نحو العلم الغربي 
اإلسالمي،  القيمي  والجانب  يتناسب  بما  منه  والنهل 
إال أنها دعــوات بقيت تسير وفق منطلق القدرة على 
انتقاء األفضل مما يتناسب وعــادات املسلمني وترك 
السيء مما ال يتناسب وعادات املسلمني، وكأن العادات 
طابعها  على زحزحة  لنا  قــدرة  ال  ُمطلقة  مبادئ  هي 
التشخيص سوى  هــذا  مــن  يــخــرج  وربــمــا ال  القيمي، 
الكواكبي الذي حاول التعامل مع مشكل اإلصالح عبر 
الكشف عن أسبابه الداخلية الكامنة في طبيعة الحياة 
الدينية والسياسية التي درجنا عليها، أال وهي "البنية 
البطريركية" أو "األبوية" التي درجنا على التآلف معها 
النظام عندنا  بنية  والعيش في ظلها، فتشكلت منها 
عبر عنه في 

ُ
امل الحقيقي  الشكل  االستبداد  كــان  الــذي 

نظام الحكم، والذي ترتبت في ضوئه مفاصل وعينا 
فقد كشف  واالخــتــالف.  التنوع  ورفـــض  التطابق  فــي 
التربية والدين  الكواكبي عن تمظهرات االستبداد في 
الطهطاوي  نجد  فيما  السياسية،  والحياة  واالقتصاد 
 لــفــكــرة "أن املــلــك مــصــون غــيــر مــســؤول 

ً
أكــثــر تــقــبــال

وحــســابــه عــلــى ربـــه" كــمــا يــقــول، واصــفــًا محمد علي 
باشا بـ "ولي النعم".  أما األفغاني الذي نافح في رفض 
فجل  الدستوري،  الحكم  نمط  عن  والــدفــاع  االستبداد 
همه كان ُمنصبًا على وصف هذا الحال، ولم ينشغل 
في تحليل بنية االستبداد كما هو الحال مع الكواكبي، 
في  ودوره  باالستعمار   

ً
مشغوال األفــغــانــي  كــان  فقد 

ومؤثرًا،  ُمدويًا  فكان صوته  الشعوب،  ُمقدرات  سلب 
لكن رمــي الكرة في ملعب اآلخــر، كما ُيقال ليس هو 
ستعمر" شماعة لُنعلق 

ُ
الحل، وأن نجعل من اآلخر "امل

عليها كل أسباب تراخينا وسباتنا، كما فعل األفغاني، 
الذي نقد االستبداد بوصفه صنيعة االستعمار فقط، 
وتناسى أن تاريخنا السياسي واملجتمعي، هو تاريخ 
 من بعض إضاءات 

َ
إال اجتماعي وسياسي،  استبداد 

بسيطة. 
تخلى عن  ولكنه  األفــغــانــي،  تلميذ  عــبــده  كــان محمد 
نزعته الثورية بعد دخول اإلنكليز ملصر وتخليه عن 

ثــورة عرابي بعد أن كــان هو عرابها وداعيتها، وبعد 
نفيه لبيروت آثر إعادة النظر مع اإلنكليز ففتح قنوات 
للتواصل معهم، في مقابل تخليه عن التحريض ضدهم، 
فكان ما كان، وبوساطة من األميرة نازلي مع اإلنكليز 
وهو  املصرية"  الــديــار  "ُمفتي  يكون  أن  عبده  استطاع 
ستبد 

ُ
أعلى منصب ديني في األزهــر. فطرح فكرة "امل

العادل" الذي يحكم ملدة من الزمن "خمسة عشر عامًا" 
لُيمهد لتعليم املجتمع معنى االنتخاب وتعليمه معنى 
الحياة الدستورية. واقتصر التجديد عنده على تحديث 
الطبيعية  العلوم  الــدراســات نحو  األزهــر وفتح  مناهج 
على  ُمقتصرة  فيه  العلوم  كانت  أن  بعد  والرياضية 
في  بالهني  ليس  أمــر  وهــو  والشرعية،  الفقهية   العلوم 
وقــتــه. أمـــا الــتــجــديــد الـــذي أحــدثــه الــتــونــســي، فــقــد كــان 
مرتبطًا بتأثره بفلسفة إبن خلدون، وبردة الفعل التي 
الــدولــة  الــفــاشــل فــي  التقليدي اإلداري  الــنــظــام  أحــدثــهــا 
اإلصــالحــي  مــشــروعــه  فــي  التونسي  ركــز  العثمانية. 
على ضــرورة التنظيمات اإلداريــة وعمران البالد عبر 

اإلطالع على علوم الغرب في هذين املجالني، ال سيما 
بعد  لكن  واملــدنــيــة،  الطبيعية  والــعــلــوم  الفلسفة  عــلــوم 
التمكن من العلوم الشرعية، ألن في الفلسفة ما ُيعتقد 
لــذلــك ينبغي توخي  الــشــرع؛  مــع  أنـــه يتناقض  ظــاهــرًا 
الحذر من املسلمني حني دراستها، ألننا ُيمكن أن نقع 

في املحظور الشرعي والفقهي (!!).
ربما يكون ُمفكر الجزائر األبرز مالك بن نبي قد تأثر 
للوثنية  نــقــده  فــي  بــن عــبــدالــوهــاب  آراء محمد  ببعض 
وتأثر كذلك بآراء املصلحني وفي رؤيتهم اإلصالحية 
قايسة، والتأثر 

ُ
 أنه خضع بفكره ملنطق امل

َ
للتجديد، إال

ونزوعه  والعلمية  الثقافية  وتحوالته  الغربي  بالفكر 
نحو املدنية، فهو قد خبر فكر ديكارت وفكر هيجل 
وكــثــيــرا مــن رؤى فالسفة وعــلــمــاء الــغــرب، وقــد طرح 
الوقت   + اإلنــســان   = الحضارة  املــعــروفــة،  ثالثيته  لنا 
العوامل في  لهذه  الــتــراب، ُمستفيدًا من تشخيصه   +
منظومته  فــي  تقدم 

ُ
امل الــوعــي  ُمنطلقات  بعدها  الــغــرب 

الــفــكــريــة، وبــذكــاء حـــاذق اســتــطــاع أن يجعل مــن هــذه 
 من أصول نهضة اإلسالم األولى القائمة 

ً
العوامل أصال

وللشخص،  للفكرة  التعصب  وثنية  الوثنية،  نقد  على 
وتأكيده على أن املسلمني لم يعوا القيمة التي أعطاها 
ولم  األرض،  هــذه  فــي  لــإلنــســان بوصفه خليفته  الــلــه 
الــذي  األمــثــل  بالشكل  واستثماره  حقه  الــزمــن  ُيعطوا 
زمــنــا ساكنا  ال  ديناميكيا  حــيــويــا  زمــنــا  مــنــه  نجعل 
راكدا الستثمار "التراب" وألن املسلم اليوم لم يِع قيمته 
الــزمــن حقه  لــم يعط  لــه، ولكونه  التي أعطاها اإلســـالم 
في الفعل، فستكون األرض وترابها بورًا ال نتاج فيها، 

فتتحول األرض الخصبة إلى أرض جرداء قاحلة.
ـــم يــبــتــعــد بـــن نــبــي عـــن الــــــــدوران فـــي ثــنــائــيــة الــغــرب  ل
"املــســيــحــي" و الــشــرق "اإلســـالمـــي" ســــواء مــن خــالل 
أو  باالستعمار،  التخلف  ومشكل  اليقظة  وعــي  ربــط 
املسيحية ومبدأها  الــروح  "أن  لفكرة:  تبنيه  من خــالل 
أوروبــا  عليهما  اللتان شيدت  القاعدتان  هما  لقي 

ُ
الخ

املسلمني  فــإن نهضة  ثــم  الــتــاريــخــيــة"، ومــن  سيادتها 
الديني اإلســالمــي وأبــعــاده  لــلــروح  تكمن فــي عودتهم 
لقية ودفع النفس اإلنسانية إلى حظيرة اإليمان من 

ُ
الخ

جديد، والعودة لـ "الطريق القويم" أي اإلسالم الذي نمى 
ُعــرى التماسك والتعاضد بــرأي بن نبي بني صفوف 
وُمهاجرين  أنــصــارًا  كــانــوا  أن  بعد  قبل  مــن  سلمني 

ُ
امل

وبدوًا، وهذه القوة هي الكفيلة حني التمسك بها اليوم 
لعودة املسلمني ملا كانوا عليه من قبل.

تثير األرقـــام املرتفعة مــن مــعــدالت االصــابــة بــالــوبــاء فــي الــبــالد والــتــي أخــذت 
إمكانية وصول  القلق بشأن  يومي  الـــ 1500 إصابة كمعدل  تتخطى حاجز 
عدد االصابات الى 100 ألف إصابة خالل الشهرين املقبلني، صحيح ان هذا 
السعودية  يقل عن عديدها في دول مجاورة كالعربية  املعدل من االصابات 
التي يصل معدل االصابات فيها الى قرابة الربع مليون تقريبا وبمعدل وفيات 
مقارب للمعدل في العراق، لكنه يؤشر ان العراق أخذ بالتحول نحو قائمة الدول 
الوقائية  التدابير  األكثر عددا باإلصابات، وهو ما يستدعي اتخاذ املزيد من 
أجهزة  من  باحتياجاتها  الصحية  املؤسسات  دعــم  واالحــتــرازيــة، فضال عن 
فتح  عــن  الــالزمــة، فضال  الــضــروريــة  واألدويــــة  االنعاشية  الصناعي  التنفس 
مراكز صحية مؤقتة إليواء املصابني بالوباء وعزلهم، واألهم، فضال عن ذلك 
هو تعميق وعي املواطنني بضرورة اتباع إجراءت العزل والسالمة الشخصية 
والــتــقــيــد بــالــحــذر عــنــد الــخــروج إال لــلــضــرورات الــقــصــوى وتــجــنــب االخــتــالط 
الصحة  الــوبــاء على  املــواطــن بخطورة  العامة، فوعي  األمــاكــن  والتجمعات في 
العامة سيخفف بالفعل من حدة االصابات وتراجع معدالتها، وإال فإن األمر 

سيتفاقم الى أوضاع غير مقبولة.
مع ذلك وبالرغم من عدم انتهاء املوجة األولى من كورونا 
التي تستمر وتيرتها بشكل منحنى تصاعدي حتى هذه 
املتوقعة ستحدد حدتها  الثانية  املوجة  فإن  لذلك  اللحظة، 
وضراوتها عدة عوامل من بينها االلتزام بقيود ووسائل 
الفحوصات، ووسائل احتواء  التباعد االجتماعي، وكثافة 

املرض األخرى وتوفر لقاحات عالجية.
أحـــــد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات املـــتـــوقـــعـــة بـــــأن نــســبــة اإلصــــابــــات 
ايــجــاد عالج  يتم  والــهــبــوط، حتى  الصعود  فــي  ستستمر 
شـــاف أو تــطــويــر مــنــاعــة جــمــاعــيــة ضــد املــــرض، وطــريــقــة 
الــعــالج مــن خـــالل بــالزمــا الـــدم لــالشــخــاص املــتــعــافــني من 
املرض والذي هو غني باألجسام املضادة تعد واحدة من 
الطرق الناجحة لشفاء املصابني واالكثر نجاحا، لكن اعداد 
املــتــعــافــني تــبــدو قليلة بالنسبة العــــداد املــصــابــني وهـــي ال 
تغطي الطلب املتزايد عليها رغم ان الوضع يتطلب تخزين 
كميات كبيرة من البالزما لالحتفاظ بها في املستشفيات 

واستخدامها عند الحاجة اليها.
وفي حال اذا قررت السلطات الصحية والحكومية تخفيف 
اجراءات الحظر والسماح بعودة الحياة الطبيعية وهو أمر 
مستبعد في الوقت الراهن، وقبل ان تقل اعداد االصابات 
والوفيات وتتراجع فإن هذا يعني استمرار موجة االصابة 
بالوباء وتزايدها وربما ستكون العودة الى الحظر الشامل 

وبشكل متناوب مع الحظر الجزئي الخيار الوحيد واملتاح حاليا.
الى  للفيروس يجعله يصل  أن حــدوث تطور جيني  هناك مخاوف وقلق من 
النوع C الذي يعد أخطر األنواع بعد نهاية الصيف، مما سيجعل من إمكانية 
انتشاره وتفاقمه أمرا خطيرا، بحيث يصعب على أجهزة املناعة البشرية أن 
تتعرف عليه وتسهم في الشفاء منه، وكما حصل في خريف العام 1918 في 
الدول االوروبية التي عانت من حصول املوجة الثانية من اإلنفلونزا اإلسبانية 
التي تسببت بحصول وفيات باملاليني وبشكل أكبر بكثير من املوجة األولى. 
 تقلب املواسم قد يقلل او يفاقم من حجم أي انتعاش للفيروس مما سيساعد 
على كسب وقت ثمني إلحراز تقدم في االختبارات الطبية وتطوير العالجات 
أدنـــى حــد ممكن  الــى  االصــابــات  وتقليل  الصحية  النظم  والــلــقــاحــات وتعزيز 
الالحقة واملتوقعة في  التفشي  وإمكانية تعافي املجتمعات منه، وان موجات 
األماكن  املقبلني في حال كونها حــادة، خاصة في  الخريف والشتاء  فصلي 
صعوبة  االمــور  ستزيد  املناسبة  االحتياطات  اتخاذ  الناس  فيها  يهمل  التي 
االدويــة  مراكز صناعات  بيد  النهاية  في  يبقى  الحاسم  الحل  لكن  وخــطــورة، 

ومختبرات تطوير اللقاحات.

 C
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وفـــــي تــــزاحــــم مــــا يــنــتــج عـــلـــى املــســتــوى 
عى أنه بهذا االتجاه، ثمة  الفكري، أو ما يدَّ
ليس  الكثير، وهــو  ويــبــاع منه  مــا ينشر 
بذي نفع أو جدوى، بل ثمة كتاب ستبقى 
نادمًا على انتقائه، متردّدا بأي ركن من 
أركــان املكتبة تــدّســه، وكأنك تــواريــه عن 
ــرت بــه تلك 

ّ
الــنــاظــريــن، مــن ســـوء مــا َبــش

فــيــه كلما صادفته  فــتــحــار  الــصــفــحــات، 
"حيرة املدهوم" كما يقول ابن الرومي.

فــي واحــــدة مــن املــصــادفــات اجــتــمــع في 
جــدول قــراءتــي كتب سياسية، أو سيرة 
لــســاســة مـــعـــروفـــة أســـمـــاؤهـــم ومـــذكـــور 
تـــاريـــخـــهـــم، فـــقـــبـــل أيـــــــام وضــــعــــت عــلــى 
جــــدول املــطــالــعــات كــتــابــني فـــي الــســيــرة، 
واحــــــد لـــــوزيـــــرة الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
لبرزان  وآخــر  كلنتون،  هيالري  السابقة 
بــال صفة  هنا  اسمه  وأضــع  التكريتي!، 
ــتــعــريــف، ملـــا تــركــه من  فــهــو غــنــي عـــن ال
ــــدم، وبالتأكيد  بــالــرعــب وال تــاريــخ ضـــاج 
من  نصيبها  املكتوبة  لسيرته  سيكون 
هـــذا الــتــاريــخ اإلجـــرامـــي، فــكــل نــفــس بما 
كسبت رهينة، وكل فاعل مأخوذ بفعله 
 ال مـــحـــالـــة، ومـــــــدون الـــســـيـــرة يــنــهــل مــن 

إرثه. 
قــلــت ألطــالــع مــا بــني يـــدي مــن صفحات 
ثقيلة، بتجّرد من يريد التمتع بفروسية 
مـــحـــارب ســــابــــق!، وهــــو يـــنـــزع أســلــحــتــه 
لتوثيق سيرته،  ليضعها جانبًا متفرغًا 
اذ ثـــمـــة مــــن يـــكـــتـــب مــــذكــــراتــــه شـــهـــادة 
كما  يكتبها  والــتــاريــخ..  للحق  ضميرية 
لـــو أنـــه بـــني يـــدي قـــاض عــــادل يــريــد منه 
اإلنـــصـــاف وهـــو يــعــلــم أن كــل األدلــــة بني 
يديه، وهو محيط ال تخفى عليه صغيرة 
وال كــبــيــرة إال أحــصــاهــا بــدلــيــل بـــّني، لــذا 

تجد انه يكتب باسترخاء وطواعية، حتى 
وإن كان يتحدث عن أعقد الصعاب. 

إشارة استباقية
كـــاتـــب املـــــذكـــــرات يـــرســـم هـــدفـــًا ويـــحـــدد 
مــســارًا أولــيــًا ملــا سيفيض عــن خــاطــره، 
وما يقوله بتجّرد صرف، تاركًا للقارئ 
أن يضع رأيه عن تلك الوقائع. اصطدمت 
التي  التكريتي  بــرزان  مــذكــرات  بمطالعة 
حملت عنوانًا ملفتًا، في الكتاب الذي بني 
يدي، وطبعة مختلفة في دار نشر أخرى، 
العنوان األول (السنوات الحلوة والسنني 
املرة)، واآلخر (األعوام الحلوة والسنوات 

املرة).  
الــعــنــوانــان يـــدالن عــلــى وجـــود يــد أخــرى 
غير يــد الــكــاتــب، وذهــن يمّيز بــني السنة 
والعام في اللغة العربية، إذ قيل إن العام 
يدل على الرخاء واللني، والسنة تدل على 
الشدة والصعوبة، وكذا في لفظ (سنني) 

الوارد في القرآن الكريم.
ومــــن وضــــع الـــعـــنـــوان بـــهـــذه الـــدقـــة كــان 
يــريــد االشــــــارة االســتــبــاقــيــة الــــى الــبــيــان 
بّينًا من  الكتاب  فيغدو  للكاتب،  البالغي 
عـــنـــوانـــه، وهــــو أمــــر ســيــنــكــره مـــن عــرف 
ولم  له حديثًا.  أو سمع  التكريتي  بــرزان 
لكني  بــالغــة،  أو  منه حكمة  أكــن ألنتظر 
توقعت أن يكون لهذا الرجل ما يقوله من 
أراد سردها  لو  مجلدات  أســرار ستمأل 
القضية  وبــالــتــأكــيــد  لــلــتــاريــخ،  وكتابتها 
ليست قضية تاريخ شخصي عشائري 
قبلي مناطقي منمق كما يــدور في فلك 
كتاب رجل املخابرات الذي يقّر بارتكابه 

الجرائم وقتل األبرياء.
على مدار 400 صفحة لم يضف برزان 

الــتــكــريــتــي فــي ســــرده الــجــديــد ليكشفه 
التوقع  أمـــام  الــتــجــرد  لــلــقــارئ، ولـــم ينفع 
األولـــــــي عــــن كـــتـــاب تـــبـــّني أنـــــه ال يــحــوي 
أو معلومة جديدة نافعة،  اضافة ثقافية 
الــذي شغل مناصب مهمة  الــرجــل  فهذا 
فـــي الــــدولــــة، يــنــتــظــر مـــن كــتــابــتــه ضجة 
أســــــرار وتــفــاصــيــل ال يــعــرفــهــا إال هــو، 
لــه مــن حــّجــة وقــد مضى  وبالطبع ليس 
الــزمــن، وأقــّر في مدونته بوجود أخطاء 
وكــــــوارث عــصــفــت بــالــبــلــد كــــان سببها 
أسرة مشؤومة النفوذ، لن يشفع لكتابة 
 بــالغــة الــكــون، 

ّ
ســيــرة أي فـــرد منها كـــل

فالسرير في بالغة العرب عرش للملك، 
ونعش للميت كما يقال. 

كـــــــان األجـــــــــــدر بــــالــــكــــاتــــب وهـــــــو رهــــني 
مــحــبــســه، أن يــتــرك أثــــرًا فـــي االعـــتـــراف 
إن كـــان اســتــوعــب الــــــدرس، وأبـــعـــد مما 
شخص  معرفة  عــن  (مونتيسكو)  قاله 
بـــ "وضــع السلطة بيده ثــم النظر الى  مــا 
تــصــرفــه"، أجـــد أن مــا بــعــد تــلــك السلطة 

لــهــا فرصة  مــن أخــطــاء يمكن أن تــكــون 
إلصـــــالح الــشــخــص ذاتــــــه، عــبــر االقـــــرار 
بــتــاريــخ مــن االعــتــبــاط الـــدمـــوي، وتــدويــن 
تــفــاصــيــلــه، وتــبــيــانــهــا والـــتـــنـــاصـــح بــهــا، 
لتصحيح األخطاء باالعتراف على األقل، 
ال سيما وهو متأكد من حتمية مصيره، 
لــه حظ  يكون  ال  أن  قلبه،  ران على  لكنه 

من الحقيقة. 
كـــــتـــــاب هــــــيــــــالري كـــلـــنـــتـــون (خــــــيــــــارات 
التجّرد  بــذات  صعبة) واجهت صفحاته 
مـــع فــــارق ريــبــة اســتــبــاقــيــة، مــفــادهــا أن 
الـــســـيـــدة الــكــاتــبــة أنـــجـــزت كــتــابــهــا ليس 
الغفراني لشخص مقبل  البوح  بقصدية 
ومحيطها  الـــذات  نقد  أو  الــديــنــونــة،  على 
دون  مـــــن  ســـيـــاســـة  ال  إذ  الــــســــيــــاســــي، 
أخــــطــــاء تــســتــحــق الـــتـــرشـــيـــد واإلشـــــــارة 
ـــى مــكــامــن الــخــطــأ فــيــهــا، لــكــن الــســيــدة  ال
الــــوزيــــرة الــســابــقــة، والــطــامــحــة لــرئــاســة 
أقــــوى بــلــد فـــي الــعــالــم دبــجــت صفحات 
كــتــابــهــا بــقــصــد ســيــاســي بــعــيــد املــنــال 

يستنهض الـــوصـــول  طــمــوح  زال  مــا   إذ 
كل جهد لديها. 

وقائع وأحداث
الـــــفـــــارق إذن بــــني قــــــــراءة كـــتـــاب ســيــرة 
ـــــراحـــــل عـــــن الـــــحـــــيـــــاة، وآخــــــــر مـــرتـــهـــن  ل
لــوقــائــعــهــا وتـــقـــلـــبـــاتـــه، يــضــعــك كـــقـــارئ 
فــي مــوضــع الــحــذر، ومـــع كــل تعمق بما 
يــكــاد أن يقول  املــريــب   يــطــرح ستجد أن 

خذوني. 
تفاصيل  عاشا  لدبلوماسيني!  الكتابان 
ظــروف سياسية دولــيــة فــي زمــن واحــد، 
وشهدا عشرات الوقائع واألحــداث، وفي 
لحظة الكتابة سنجد الفارق في التدوين، 
فوزيرة الخارجية األميركية دبلوماسية 
معروفة، تذكر أعداءها بطيب خصالهم، 
في  طويلة  وصفحات  صفحات  وتــتــرك 
نهاية الكتاب لتستعرض جهد من وقف 
واستمرارها  وقوفها  في  وأسهم  معها 
في عملها، وهي بهذا جعلت من كتابها 

مــثــار إعــجــاب الــبــعــض ومــحــط اســتــفــزاز 
آخـــريـــن، او جــعــلــتــهــم يــشــكــلــون مــوقــفــًا 
منها، فالرئيس الروسي فالديمير بوتني 
قال للصحافة إنه سمع عن كتاب السيدة 

كلينتون لكنه لن يطالع الكتاب أبدًا.
صفحات  نقلت  كثيرة  ومــواقــع  صحف 
مـــن الــكــتــاب قــيــل إنــهــا مـــــزورة وتـــتـــداول 
فــي مــواقــع الــتــواصــل، وآخـــرون ادعـــوا ان 
يسهمون  معها  ومــن  كلينتون  الــســيــدة 
بصورة أو أخرى بما يجري من الترويج 
للكتاب بشتى الطرق. وفي املعيار نفسه 
سنجد من ادعى بطالن صحة مذكرات 
برزان التكريتي، بل إن أفرادًا من أسرته 
قــــالــــوا إن مـــغـــرضـــني وضــــعــــوا الــكــتــاب 
لإليقاع بني أركــان أســرة الطاغية املــدان. 
الــســيــدة كلينتون كانت  أن  لــو  تــســاءلــت: 
ما وقيض  يوما  التكريتي  بــرزان  قابلت 
فكيف  اللقاء  ذلــك  يدونا حكاية  أن  لهما 

سنطالع ما كتبا؟. 
 

ّ
يدل ما  لكتابة كل منهما  ربما سيكون 

ــــــراوي، وحـــني يــوضــع في  عــلــى ســيــرة ال
املقارن على سبيل  األدب  ميدان فحص 
الكاتب من شكل  أراده  املثال لكشف ما 
تال  مــا  تحليل  وقــتــهــا  يمكننا  تــعــبــيــري، 
ذاك اللقاء من وقائع وأحداث وما واجهنا 
كــبــرى. ولست مطلعًا على  مــن مشاكل 
الــنــظــريــات الــســيــاســيــة، لــكــن لــلــقــارئ أن 
يـــتـــصـــور أن مــبــحــثــًا مــــن هــــــذا الــقــبــيــل 
لبيان  واالســتــفــاضــة  الـــدراســـة  يستحق 
حالنا، على األقل حني وجدنا من يكتب 
ويدون سيرته من ساستنا!، ويا لها من 
السيرة  كتابة  كــبــيــرة.  فضفاضة  كلمة 
لــلــســيــاســي وســــــــواه، تــتــطــلــب أن يــقــرن 
الـــصـــدق بــالــعــمــل، ولــــو بــأقــســى صــــورة، 
فلحظة تعجز القلوب عن احتواء الصدق 
ستعجز األلسن عن قول الحق، كما قال 
العقاد.  وألن كتابة السيرة مواجهة أولى 
مع النفس الستنفار صدقها في طريق 
فعلى  لــذا  الصفحات،  تحبير  قبل  الحق، 
مــن يــشــرع فــي كــتــابــة ســيــرتــه ان يكون 
خصيم نفسه، محتشدًا ضدها، وبأدق 

ما يصف البحتري:
فاحتشد..  نفسك  خاصمت  متى  أخـــيَّ 

لها ومتى حّدثت نفسَك فاصُدِق

االدبية  النصوص  مــن  الكثير  تكتنُز 
انتاج نفسها عبر  طاقة خالقة تعيد 
الزمن، ما جعلها شاهدة حية ومتنبئة 
باستمرار،  مقوالتها  تتجدد  كبيرة 
وكأنها تستبطن الحاضر واملستقبل، 
طــاقــتــهــا او اغــصــانــهــا هـــــذه، تــتــفــرع 
مــن جـــذع مــتــني راســـخ خــبــر املجتمع 
وحركات التاريخ وثقافة الشعوب بعد 
ان أسس لنفسه ركنًا ثقافيًا رصينًا، 
القراءة  من  هائال  خزينا  يمتلك  فهو 
 واالطالع  والتجربة واالحتكاك بنتاج

اآلخرين.
الــطــاقــة االيــجــابــيــة هـــذه تــجــدهــا عند 
انفسهم،  مع  املتصالحني  االشخاص 
ممن يمتلكون من الهدوء والطمأنينة 
مــا يمنحهم دفــئــًا يــصــرح بــه كــل من 
يـــحـــيـــط بــــهــــم، فـــيـــصـــبـــحـــون مــحــطــة 
لألسئلة، وآراؤهــم اقــرب الى الحكمة. 
من يمتلك مثل هذه الصفات بالتاكيد 
ســـيـــكـــون نـــصـــه مــــغــــايــــرا واســـلـــوبـــه 
مــــمــــيــــزا،  فـــهـــو يــمــتــلــك مــــن الـــخـــبـــرة 
والحنكة ما يجعل نصه وشخصياته 
تـــطـــوف فـــي ســـديـــم الـــدهـــشـــة، تنتقل 
الـــــى فــــضــــاءات رحـــبـــة وتـــنـــقـــل مــعــهــا 
الــــقــــارئ الــــى مـــســـاحـــات جـــديـــدة في 
وعــيــة وثــقــافــتــه وعــالقــتــه بــالــحــيــاة او 
ـــنـــص الـــجـــيـــد رحــلــة  مــــا يــحــيــط بـــــه، ال
اخـــرى، وتجربة ناجحة،  فــي حــيــوات 
انساني  ومتنفس  مــعــرفــي،  وخــزيــن 
 وادبــــــي وســــط ســحــابــة االنـــشـــغـــاالت

الحياتية.
الكثير  مــا يهمنا مــن االمـــر، ان هناك 

(جدًا) من النصوص العراقية والعربية 
او  روحــًا خالقة  اصحابها  يمتلك  ال 
طاقة ايجابية، بل على العكس، تراها 
تــبــث الــكــآبــة والــضــيــق فـــال يستطيع 
القارئ ان يكمل قراءة بضع صفحات 
منها ويرميها بعيدًا، نعم يرميها، في 
محاولة للتخلص من طاقتها السلبية 
التي عكرت مزاجه، بعد ان فشلت في 
االولى،  اهتمامه في صفحاتها  جلب 
ال مبرر لكاتب نص سيئ، اال ضعف 
قناعاته  مــراجــعــة  عليه  االمــكــانــيــات، 
االنغالق   يدع  وال  واالنسانية،  االدبية 
والــتــحــرر من  جـــزءا مــن شخصيته، 
كل  وتعليق  الخاطئة،  قناعاته  بعض 
شماعة  على  الناضجة  غير  تجاربه 

الظروف. 
كتب تولستوي ونجح اثناء حرب القرم 
ديستوفيسكي  الــجــبــهــة،  عــلــى  وهـــو 
هو االخــر كتب تحت ضغوط كبيرة 
وحياة صعبة، همنغواي سليل أسرة 
املنتحرين، وهو احدهم، كتب وعاش 

ضغوط الحياة وابدع فيها.. 

ـــــــــداع  قــريــن  هـــنـــاك مــــن يـــجـــد ان االب
املـــعـــانـــاة. ان الـــفـــرق بـــني االثـــنـــني، هو 
فهمهم للحياة وللمجتمع ولوجودهم 
االنــســانــي عــمــومــا، الــســلــبــي ينشغل 
يقوم  ان  دون  من  املهم  دوره  بتاكيد 
بــاعــلــى  يــــصــــرخ  مــــن  ان  دور،  بــــــاي 
 صــوتــه مــن عــلــى قــمــة جــبــل لــن يفزع 

النسور. 
ان الــحــروب واالعــتــقــاالت والــســجــون 
واملــجــاعــة، مــحــطــات مــهــمــة فــي حياة 
الــكــثــيــر مـــن املـــبـــدعـــني، كـــذلـــك الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة والـــهـــادئـــة، املــهــم هـــو كيف 

نتمثل ما نكتب؟ 
وكــيــف نــحــول مـــا نــجــيــده الــــى حــيــاة 
نــعــيــشــهــا بــتــفــاصــلــيــهــا؟ عــــدد كبير 
مــن الــكــتــاب عــايــشــوا حـــال روايــاتــهــم 
ليصلوا  وقصصهم مكانيا ونفسيا 
الـــى حـــال مــقــاربــة ملــا يــــردون كتابته، 

فابدعوا. 
ان الــكــاتــب املــبــدع  يــحــاول ان يعيش 
تــفــاصــيــل حـــيـــاة ابــطــالــه ويــســتــجــمــع 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن مــــفــــرداتــــهــــا، ال تــكــفــي 
الشخصية،  بناء  في  فقط  املعلومات 
يــفــهــمــا  ان  ـــكـــاتـــب  ال يــســتــطــع  لــــم  اذا 
انسانيا ويحيط  قدر املستطاع علمًا 
بــمــا حــولــهــا وكـــيـــف عـــاشـــت وتــأثــيــر 

الــبــيــئــة واملــجــتــمــع عــلــيــهــا، لــهــذا تــرى 
الــكــثــيــر مـــن الــشــخــصــيــات مــشــوهــة، 
من  الــكــرام  مـــرور  تمر  مكتملة،  غير 
اثــرًا في النص او على   دون ان تترك 

القارئ. 
الــــى نـــص ال يتضمن  نــحــن بــحــاجــة 
عبارات رنانة كبيرة من دون معنى، 
الـــى جــمــل بسيطة ولــكــنــهــا غنية  بــل 
تستبطن  ولكنها  مباشرة  وعميقة، 
الكثير، اي تدعنا نفكر بها وما يمكن 
الــى  املــســتــقــبــل،  تــعــنــيــه اآلن وفــــي  ان 
خــطــوط وشــخــصــيــات رســمــت بــدقــة، 
نعرف مصيرها الحتمي او املتخيل، 
الـــى طــريــقــة ســلــســة غــيــر مــعــقــدة في 
نسج الــحــوار واالنــتــقــال بــني االحــداث 
والـــشـــخـــصـــيـــات مـــكـــانـــيـــا وزمـــنـــيـــا، 
التفاصيل ضرورية ولكن ال يجب ان 
الــقــارئ  فتغرق  الــنــص  نجعلها سمة 
مــــن دون مـــعـــنـــى، جـــمـــع الــكــثــيــر مــن 
املعلومات عما نريد كتابتها ونوظفها 
فـــي الـــنـــص، هــنــاك فــــرق بـــني اســقــاط 
حــقــبــة زمــنــيــة ســيــاســيــة عــلــى الــنــص 
وبني رأيك الشخصي، ألن القارئ امام 
نص وليس مقاال.. االدب العاملي مثال 
 حــي للنجاح ملـــاذا نــقــرأه مــن دون ان 

نحلله؟.

األدبية  التجربة  إن  القول  يمكننا  بــدءًا 
واملــعــرفــيــة لــلــشــاعــرة (فــلــيــحــة حــســن) 
املتجهات  وتــعــدد  وتــنــوع  بعمق  تتميز 
الوجدانية والثقافية املؤلفة لها، ولطاملا 
صـــــار الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي لـــديـــهـــا ديـــدنـــًا 
الشتغاِل ساٍم (تقني/ جمالي)، (فردي 

/ جماعي). 
إن للتربية الشخصية والتجربة الذوقية 
املنتمية الى فكر انساني منتظم، لهما 
أثـــر كــبــيــر فــي اتــمــام خــطــوتــهــا املــهــمــة، 
مـــجـــمـــوعـــة (وأنــــــــا أشــــــرب الــــشــــاي فــي 

نيوجرسي). 
الــشــعــريــة عــالئــق بيئية  لــلــمــفــردات  ان 
التلقي  ومجتمع  الثقافي  املجتمع  مــع 
ــتــي  الـــتـــخـــصـــصـــي، بـــحـــســـاب الـــقـــيـــم ال
الــفــعــل الــشــعــري أثـــرًا وتــأثــيــرًا،  يثيرها 
وهـــــذا ســيــفــاعــل (الـــشـــعـــريـــة) بــنــوعــيــة 
وطبيعة وبيئة جهد الكتابة تماشيًا مع 
فكرة التدرج في تبويب نسق املعلومات 
عبر محاور متضافرة تتخذ من أسس 
وتــــحــــوالت الــتــجــربــة تـــطـــورا ألنـــمـــوذج 
االتمام.  بصيغة  الفني  الشاعرة  كتابة 

يالحظ ـ على عموم العمل ـ 
هما سوى  ما  ونيوجرسي  الشاي  ان 
قشرة للفعل الشعري، اما فليحة حسن 
بذاتها وشخصها وظرفها ووجودها، 
وجدتني  شعري  لعمل  جغرافيا  فهي 
لـــحـــيـــز كــــائــــن شــــعــــري مــــلــــمــــوس.. إن 
لكنها  حياتية،  تجربة  األدبية  التجربة 
تنتمي وتنمو في حاضنة ثقافية، لها 
ظــرفــهــا مـــن الــجــانــب الــفــنــي والــقــيــمــي، 
لدى  التجربة  متون  تقصي  ويمكنني 
الشاعرة وحصرها بني ثالثة اتجاهات 
 لـــتـــجـــربـــة الـــــشـــــاعـــــرة فـــلـــيـــحـــة حــســن 

هي:
املــصــنــوعــة: إذ لو  الـــفـــرديـــة  الـــذاتـــيـــة  1ـ 
اآلتي  املقطع  الذهني في  البصر  دققنا 
لـــوجـــدنـــاهـــا خـــطـــوة لــــحــــوار حـــضـــاري 
بــني (ذات) فــرديــة لــشــاعــرة مــع رجــل، 
هــو اآلخــــر (ذات) لــكــنــه لــيــس بــشــاعــر، 
املتكافئ هو صناعة  التقابل غير  هــذا 
مضللة، كأنه حــوار بني حضارة بابل 
القديمة وشاعرة حديثة من زمننا هذا. 
لــنــقــرأ ونــــرى: [حــدثــنــي رجـــل مــن بابل 
رميته  اسمي/  أتعبني  كلما  كنت  قــال: 

في النهر/ وعدُت جديدًا...].
تتطور الخطوة األولى نحو بناء وصف 
يخص اسم الشاعرة، إذ يبدو انها تؤيد 
 بابل الذي يغير األسماء (العصور، 

َ
رجل

أنواع الحكام)، وتؤيد أن النهر (الجريان/
مظهر  األسماء  وتبدل  حتميًا  التغير) 
 لــتــبــدل الــعــصــور والـــســـالطـــني. كـــل آت 

جديد.. 

هــــــذا حـــكـــم أزلــــــــي حـــتـــى لـــــو تـــعـــارض 
مـــع املـــقـــوالت الــفــلــســفــيــة لــلــزمــن املمتد 
املـــكـــمـــلـــة هــي  الــــخــــطــــوة  املــــطــــاطــــي. ان 
(الــشــاعــرة مــديــنــة)، انــثــى، ضحكة ماء 
اســمــهــا الـــبـــصـــرة. تــــرى كــيــف يــجــرى 
[وكانت  ؟/  والبصرة  بابل  بني  الــحــوار 
السياب  يكون  ان  قبل  حتى  ـ  البصرة 
شاهدًا على شوارعها/ وراويــًا عظيمًاـ 
تــســتــحــم بـــقـــصـــائـــد خــــضــــراء كــقــلــب 

شاعرة].
 لـــكـــن الــــشــــاعــــرة (بـــــصـــــرة) لــــم تــكــتــب 
تلونها  بــهــا،  تستحم  إنــمــا  الــقــصــائــد، 
وبالقلب  النخيل)،  (سعف  باألخضر  
اللون  هو  وربما  منها)،  النشو  (جمار 
الــــــــــوردي لـــلـــقـــلـــوب املـــحـــبـــة املــلــتــصــقــة 

بقصائد السياب.
لــعــل هـــذه الــفــرديــة لــلــشــاعــرة (بــصــرة) 
أوكـــــلـــــْت عـــنـــهـــا نـــاطـــقـــًا بـــاســـمـــهـــا هــو 
الـــســـيـــاب، أعــطــتــه حـــق رمــــي األســـمـــاء 
ـــــى نـــهـــرهـــا، ألجـــــل ان يــصــنــع مــنــهــا  ال
روايــة أو حكاية تسبقه بــآالف السنني 
كـــحـــكـــايـــة الـــســـنـــدبـــاد. لـــعـــل الـــشـــاعـــرة 
قــد أكــمــلــت صــنــاعــة فــرديــتــهــا الــفــريــدة 
بـــحـــيـــازة صـــفـــات مــنــتــقــاة مــــن عــظــمــة 
حــضــارة رجـــل بــابــل، وبــهــاء وشعرية 
 قــلــب وســعــف أجــــداد الــســيــاب، النخيل 

والشعراء.
الــذاتــيــة الــجــمــعــيــة: ان الــحــديــث عن  ـ   2
على  نافذة  لنا  يفتح  املصنوعة  الذاتية 
بجماعية  فرديتها  تبدل  فعالة،  (ذات) 
أكــثــر مــنــهــا مــضــيــًا فـــي تــأثــيــرهــا على 
مــتــابــع الـــعـــنـــاق الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي 
بــني بــابــل وبـــصـــرة، إنـــه عــنــاق الــوجــود 
سطورة والشعر، تنطقه ذاتًا لترمم 

ُ
واأل

: [يقف أميرها مشيرًا  به وجد جموع 
لــلــعــثــوق ويــغــنــي/ فــتــرقــص الـــحـــواري/ 
ناعمات/  البساتني/  كطني  ســمــراوات/ 
منهن/  الحناء  تــفــوح  البساتني/  كطني 
كـــطـــني الـــبـــســـاتـــني/ وتـــحـــت كــــل نــبــض 

 منهن قصيدة/ اليحرفن مشيتهن الى 
النهر].

ــــّدًا لــهــا هـــو األمــيــر،  الـــشـــاعـــرة خــلــقــت ن
واألمــــــيــــــر مـــغـــنـــيـــًا، وهــــــو لـــيـــس بـــشـــرًا 
العثوق  والــصــوت يجعل  انــمــا صـــوت، 
الحوريات  رقصته،  والــحــوريــات  لحنه 
ـــبـــســـاتـــني خـــولـــن  الـــــســـــمـــــراوات طـــــني ال
عــنــهــن الــشــاعــرة (بـــصـــرة) لـــتـــزرع في 
كــــل نـــبـــض فــيــهــن قـــصـــيـــدة، والـــشـــرط 
الــســمــراوات،  بــني الشاعرة والــحــوريــات 
الشاعرة  لرغبة  النهر،  الــى  يمشني   

ّ
أال

فــــي (عــــــدم تـــبـــدل أســـمـــائـــهـــن ألن مــن 
أجــلــهــن تــتــبــدل األســــمــــاء، وألنـــهـــن من 
يــخــلــدن الـــنـــهـــَر ال الـــعـــكـــس، فــهــن املـــاء 
ــــحــــنــــاء والـــــعـــــثـــــوق.. هــن  ــــجــــمــــال وال  وال

البصرة).
السابقة  الـــذوات  الجغرافية:  الذاتية  ـ   3
تــضــمــنــت مــجــســمــات مــــاديــــة، بــشــريــة 
مكانية لكنها لم تكن مقصودة، بينما 
في املقطع املقبل سنجد حدودًا معينة 
 
ً
تــدل على األقــالــيــم والــســاكــنــني، فضال
ســـــطـــــوري؛ لــــذا فــاملــقــطــع 

ُ
عـــن الــغــمــز األ

املــقــبــل لــيــس لــه دالالت جــغــرافــيــة تامة 
دالالت  وال  تــــامــــة،  ذاتــــيــــة  دالالت  وال 
جماعة سكانية محددة تمامًا، انما هو 
خليط زماني مكاني وجداني استحق 
لــــــدالالت  يــــكــــون مـــشـــهـــدًا شـــعـــريـــًا  ان 
ذات (جــغــرافــيــة ـ وجـــدانـــيـــة)، لــهــا قــوة 
وجــود شعري وتجسيد وجــدان ذاتي 
(لــضــاللــة جــغــرافــيــة، وايــهــام شــعــوري) 
يرسمان الشعرية:  ))ولــم تُك (خمسة 
مــيــل) قــد وجـــدْت لها فــي املــديــنــة بقعة 
تتسع منها/ ويؤكد: وكنت أزورها في 
الشمس  النهار/  في  زيارتي  الليل كما 
جفوة  بينهما  ليس  متعانقان  والقمر 
الخليج/  فــي  حلو  ومــاء  فيتخاصمان/ 
كــــل ســفــيــنــة تـــأتـــي بــحــمــلــهــا/ يـــتـــزود 
تفاحة/ وشــيء من  مالحوها بقضمة 
عــســل/ الــنــســاء نـــضـــرات/ تــــدار أعــنــاق 
هن تحت السعف((. 

ُ
الرجال كلما َمرَّ ظل

تتمثل  للجغرافيا  املركزية  الــحــدود  ان 
فــي ((خــمــســة مــيــل، املــديــنــة، الــشــمــس، 

القمر، الخليج، السعف)). 
الوجدانية تتمثل  وان عناصراألسطرة 
بـــوجـــود كـــل مـــن (الـــــــراوي الــــذي يــؤكــد 
املستحيل  العناق  ثــم  للمدينة،  زيــارتــه 
ـــقـــمـــر، ثـــم مـــــرور ظل  بـــني الــشــمــس وال
ضاللة  بينما  الــســعــف).  تحت  النساء 
الخليج  مــاء  (حلو  في  فتتمثل  األقاليم 
= الــوئــام االقــلــيــمــي، قضم الــتــفــاحــة  = 
ـــتـــزود بــالــعــســل = الـــلـــذة).  الــخــطــيــئــة، ال
الــشــعــوري يتمثل في  وكــذلــك االيـــهـــام 
(اتـــســـاع بــقــعــة خــمــســة مــيــل، ال جــفــوة 
النساء،  نــضــارة  والــقــمــر،  الشمس  بــني 
 اســـتـــدارة أعــنــاق الـــرجـــال نــحــو النساء 

العسل).



 
ذكـــــــــــــرْت وســـــــائـــــــل إعـــــــــــالم أملــــانــــيــــة 
بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ  أن العــــــب وســــــط 
ــــكــــرة الـــقـــدم  ومـــنـــتـــخـــب إســـبـــانـــيـــا ل
ثــيــاغــو الــكــانــتــارا يــمــاطــل فــي تمديد 
عــقــده مــع الـــنـــادي الــبــافــاري ملمحة 
 إلـــــى اهـــتـــمـــام لـــيـــفـــربـــول اإلنــكــلــيــزي 
بـــضـــمـــه. ويـــنـــتـــهـــي عـــقـــد الـــكـــانـــتـــارا 
الـــبـــافـــاري  ــــنــــادي  ال (29 عــــامــــا) مــــع 
املــوســم املــقــبــل وقـــد تـــوج مــعــه بلقب 
الــدوري سبع مــرات ولعب معه 230 
منذ  املسابقات  مختلف  فــي  مــبــاراة 

ـــــى صـــفـــوفـــه عـــــام 2013  انـــتـــقـــالـــه ال
قـــــادمـــــا مـــــن بـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي 
عــنــدمــا قـــام الـــنـــادي الــبــافــاري بدفع 
والبالغ 25 الجزائي في عقه   الشرط 

ــــــــورو. وذكــــــــرت صــحــيــفــة  مـــلـــيـــون ي
أن   “1- وقــــنــــاة ”ســــبــــورت  ”بـــيـــلـــد“ 
الكانتارا  بايرن ميونيخ عرض على 
تــمــديــد عـــقـــده مــطــلــع أيـــــار املـــاضـــي، 
لــكــن الـــدولـــي اإلســبــانــي يــمــاطــل في 
 التوقيع ألنه يريد االنضمام إلى ناد 

كبير آخر.
لــيــفــربــول  أن  ”بــــيــــلــــد“  وأوضـــــحـــــت 
هــــو الـــوجـــهـــة املــحــتــمــلــة اللـــكـــانـــتـــارا 
الن مـــدربـــه األملـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 

 معروف بإعجابه بالدولي اإلسباني 
املوهوب فنيا.

ويغيب الكانتارا، نجل النجم البرازيلي 
الــســابــق مــازيــنــيــو، عــن املــالعــب في 
ــــوقــــت الـــحـــالـــي بـــســـبـــب خــضــوعــه  ال
ما  وهــو  الفخذ،  في  لعملية جراحية 
اســتــغــلــه لــيــون غــوريــتــســكــا لــفــرض 
 نفسه أساسيا في خط وسط النادي

 البافاري.
ومــع ذلـــك، لــن يــرغــب بــايــرن ميونيخ 
فـــي الــتــخــلــي عـــن ثــيــاغــو الـــــذي يعد 
أحـــــد صـــانـــعـــي الـــلـــعـــب فــــي الــهــجــوم 
املناسب  املكان   وغالبًا ما يظهر في 

في الدفاع.

ينظُم االتحاد العربي للريشة الطائرة  اليوم محاضرته االسبوعية 
الجديدة عبر مواقع التواصل االلكتروني بعنوان (تعليمات حكام 
الوطن  في  اللعبة  حكام  من  واسعة  بمشاركة  الطائرة)  الريشة 

العربي.
الرياضي) نسخة  (الصباح  تلقت  العربي  لالتحاد  بيان  واشــار 
منه“ انــه انطالقا مــن حــرص االتــحــاد فــي تعزيز الــوعــي بجميع 
جوانب لعبة الريشة الطائرة، ومن اجل التواصل بني ابناء اللعبة 
كورونا  وبــاء  بسبب  الرياضي  النشاط  توقف  فترة  واستغالل 
العاملي (كوفيد 19-) ستتم اقامة الدورة التحكيمية التي تحاضر 
آسيوي  عــام  وهــي حكم  اسماعيل  حــذام  العراقية  الحكمة  فيها 
وحكم رئيسي آسيوي حاصلة على شهادة املاجستير في علوم 

التمريض وبكالوريوس علوم الحاسبات“.
التحكيم  تمتلك سيرة حافلة في سلك  الحكمة حــذام اسماعيل 
البطوالت  مــن  العديد  فــي  أنها شــاركــت  الــطــائــرة، حيث  بالريشة 
ابتداء من عام 1999 بالبطولة العربية للشباب بالقاهرة وانتهاء 
األعــوام مشاركتها  تلك  الفلبني 2020 وتخلل  ببطولة آسيا في 
في العديد من البطوالت املحلية والعربية والقارية والدولية، وعلى 
التي  الدولية  الفجر  بطولة  في  فقد شاركت  عــام  مستوى حكم 

اقيمت بإيران 2017.
واسهمت حذام اسماعيل في تنظيم العديد من دورات التحكيم اذ 
نظمت دورتني لطلبة كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد وأكثر 
وتنظيم ورش عمل  الــعــراق  فــي جميع محافظات  دورات   5 مــن 
والعمل  الــدولــي  القانون  في  التغييرات  بشأن  العراقيني  للحكام 
عــلــى وضـــع ضــوابــط عــمــل لــجــنــة الــحــكــام فــي االتـــحـــاد الــعــراقــي 

املركزي وضوابط تطوير الحكام.

شكر وتقدير

اتقدُم بالشــــــــكر والعرفــــــــان للدكتــــــــور املتميز زيد عبد االلــــــــه النجار، 
الطبيــــــــب االستشــــــــاري في القســــــــطرة وامــــــــراض القلب والشــــــــرايني 
لتعامله االنســــــــاني وعلميتــــــــه املوثوقة، فهو الــــــــذي انقذ حياتي من 
اجــــــــراء عملية قســــــــطرة عالجية، اذ طاملــــــــا اكدها لي عــــــــدد من اطباء 
آخريــــــــن، بضرورة اجرائها واال  تعرضــــــــت الى جلطة او نوبة قلبية، 
لكن طبيبنا الفذ هذا عالج معدتي واملريء على اكمل وجه، من دون 

اللجوء الى القسطرة.
 اكثــــــــر الله امثالكم لتمســــــــككم بشــــــــرف املهنة وتحملكم مســــــــؤولية 
عملكم، فبوركت مــــــــن طبيب، وازادك الله وثوقا وصدقا ومقدرة، فال 

فض الله فاك والشلت يمينك.
االستاذ 

عبد العباس الربيعي
مدرس الرياضيات 

الغربية املتوسطة
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ديباال -الذي اصيب بهذا املرض اربع مرات 
وتــعــافــى مــنــه عـــاد لــلــعــب ثــانــيــة قــبــل ايـــام 
ايطاليًا  مواطنًا  يكن  لم  األهـــداف،  وسجل 
بل ارجنتيني، جاء بعقد احترافي لتمثيل 
مع  وتفاعلت  الــنــاس  واحبته  اليوفي  كــرة 
ذلك  مع  التهديفية،  ومهاراته  لعبه  أسلوب 
لــم يــدخــر ”الــبــيــانــكــونــيــري“ اي جــهــد في 
معالجته ومتابعة حالته الصحية، لواله ما 
جديدة  سلسلة  اإليطاليون  األطباء  عــرف 
من فــايــروس كــورونــا التي من املرجح ان 
تــفــتــك بــاألجــســاد الــتــي تـــواظـــب عــلــى اداء 
بدنية  بلياقة  وتتمتع  املنتظمة  الــريــاضــة 
الـــدكـــتـــور يــيــتــشــي عــمــل سلسلة  عـــالـــيـــة، 
مــــن الــــــدراســــــات عـــلـــى نـــــوع كـــــورونـــــا فــي 

التقارير  أيــضــا على  جسم ديــبــاال واطــلــع 
الــطــبــيــة للنجم الــســابــق مــالــديــنــي واحـــدى 
الــســبــاحــات فـــي املــنــتــخــب االيـــطـــالـــي، من 
الــتــي يؤمن  الفرضية  نفي  او  اثــبــات  أجــل 
ــــأن ” الـــالعـــبـــني  حـــصـــرًا وكــــل من  بــهــا ب
يـــمـــارس الــريــاضــة بــانــتــظــام بــانــتــظــار قد 
يتعرضون الى مضاعفات قلبية محتملة 
او اعــــراض أخـــرى غــيــر مــعــلــومــة“، وعلى 
أثـــرهـــا خــضــع ديـــبـــاال لــفــحــوصــات رئــويــة 
ايضًا  قلبه  عضلة  وعــلــى  وفــســيــولــوجــيــة 
مع مراقبة شديدة ملدة 45 يومًا، ،في حني 
حدد البروفيسور دي بيري من 40 – 60 
 يوما فترة مثالية للتعافي خوفًا من ظهور 

مضاعفات أخرى.

مــا يــخــصــنــا، انـــه قــبــل أيــــام رحـــل عــنــا كل 
مــن املــــدرب عــلــي هــــادي واســـطـــورة الــكــرة 
العراقية احمد راضي وكالهما من أبوين 
عراقيني بالوالدة واالنتماء مع ذلك قد يرى 
البعض ان الجهات الطبية  تعاملت معهم 
تــأخــذ بنظر  ان  مـــن دون  عـــــادي،  بــشــكــل 
االعـــتـــبـــار خــصــوصــيــة املــــــرض وتـــطـــوره 
املــلــحــوظ، بــل ان أكــثــر مــا فــجــع االوســــاط 
الــكــرويــة اعــتــقــادهــم الـــراســـخ بـــان الــراحــل 
ــــذي بــكــت عــلــيــه الــجــمــاهــيــر في  ابــــا هــيــا ال
الــعــالــم والــوطــن الــعــربــي ووقــفــت الــدوريــات 
االوروبــــيــــة دقــيــقــة حــــداد اكـــرامـــا لــروحــه، 
ــم يــحــظ بــرعــايــة مــمــيــزة فــيــمــا لــو حصل  ل
او عاملي  مــع أي نجم عــربــي  األمـــر نفسه 

آخر ال قدر الله، وتساءل العديد من رفاق 
الـــراحـــل واالعــالمــيــني واملــعــلــقــني ونشطاء 
حالتي  على  عطفا  االجتماعي  الــتــواصــل 
الراحلني هــادي وراضــي ملــاذا لم يخضعا  
ألجهزة التنفس الصناعي  الخاصة بدفع 
االوكسجني الى رئاتهم عبر األنف أو الفم 
 Cpap عبر انــبــوب رغــامــي بــدًال مــن قناع
الــقــدرة التنفسية املــحــدودة ” ؟ واقعا  ذي 
ال نــــزال نــخــســر فــيــه نــجــوم الـــكـــرة الــذيــن 
بـــدؤوا الــتــهــاوي الــواحــد تلو اآلخـــر بداعي 
هــــذا الـــفـــايـــروس الــلــعــني بـــخـــالف الــرعــايــة 
ورياضيي  العبي  لبقية  واملــمــيــزة  الالفتة 
الله  حسبنا   ، والحاليني  السابقني   العالم 

ونعم الوكيل . 

حصلت قناة العراقية الرياضية على حقوق 
والسهم  للقوس  العربي  امللتقى  بطولة  نقل 
حزيران  نهاية  تنطلق  التي  العربية  لالندية 

الحالي في العراق.
وقال سعد املشهداني االمني العام لالتحاد 
العربي للقوس والسهم في تصريح خص به 
”الصباح الرياضي“: بعد التوقف االجباري 
للبطوالت لكل االلعاب بسبب جائحة كورونا 

قررنا اقامة ملتقى عربي على (االون الين) 
ــعــراقــيــة الــريــاضــيــة  فـــي بـــغـــداد عــبــر قــنــاة ال
ايام وتشاركنا مكاتب شبكة  وملدة خمسة 
العواصم  التغطية مــن  الــعــراقــي فــي   االعـــالم 

العربية.
ادارة قناة  املــشــهــدانــي على مــوقــف   واثــنــى 
العراقية الرياضية واملتمثلة برئيسها حيدر 
شكور الذي رحب بالفكرة وفتح باب القناة 
وبدافع وحرص وطني عال مجانا وبتعاون 
مـــع االتـــحـــاد الــعــربــي مـــن اجـــل نــقــل صـــورة 

ايجابية عن العراق وتحديه لكل الظروف.

الــبــطــولــة ستشهد  ان  املــشــهــدانــي  واضــــاف 
ان  ونأمل  العراقية  لالندية  واسعة  مشاركة 
نوفق في تنظيمها من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي وان هناك تصويرا مباشرا من 
كــل ملعب وحــكــامــا دولــيــني يــشــرفــون على 

تلك البطولة.
 واشــــــار الــــى ان حـــظـــوظ االنــــديــــة الــعــراقــيــة 
العــــبــــونــــا  يـــــــواصـــــــل  اذ  اكــــــبــــــر  ســـــتـــــكـــــون 
تــدريــبــاتــهــم بــانــتــظــام وفــــق جـــــدول مــحــدد 
لخطر  تجنبا  والالعبات  الالعبني  من   لعدد 

كورونا.

األملاني  الــدوري  بطل  نــادي بوروسيا دورتموند وصيف  اقترَب 
لكرة القدم من تعزيز صفوفه للموسم املقبل بالتعاقد مع الظهير 
بــاريــس  مــع  عــقــده  ينتهي  الـــذي  مونييه  تــومــا  البلجيكي  األيــمــن 
سان جرمان الفرنسي هذا الشهر. وأشارت صحيفتا ”بيلد“ 
أن  الــى  ”ســكــاي“،  وقــنــاة  األملانيتان  ناخريشنت“  و“رور 
دورتموند في صدد االعالن عن التعاقد مع مونييه (28 
عاما) بموجب عقد يبقيه في ملعب ”سيغنال ايدونا 

بارك“ ألربعة أعوام. 
وأضـــافـــت أن دورتـــمـــونـــد ســيــحــصــل عــلــى خــدمــات 
إثــر  حـــرا  العــبــا  الــــذي سيصبح  البلجيكي  الـــدولـــي 
انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية في 
الــرغــم مــن اهتمام  30 حــزيــران ، على 
أنـــديـــة أخـــــرى بــــه، مــثــل تــوتــنــهــام 
وأرســــــــنــــــــال االنــــكــــلــــيــــزيــــني و 
وفالنسيا  االيطالي   نابولي 

االسباني. 
”أر  ـــشـــبـــكـــة  ل وســـــبـــــق 
ســــــبــــــور“  ســـــــــي  أم 
أفــادت  أن  الفرنسية 
األســـبـــوع املـــاضـــي، 
بـــــــــان الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
”قـــرر تــرك باريس 
سان جرمان اعتبارا 
 مــن 30 حــزيــران ” تــاريــخ انتهاء 
عــقــده. ولــن يــتــواجــد مونييه مع 
في  الفرنسية  العاصمة  نـــادي 
الدور ربع النهائي من مسابقة 
ــتــي  ال أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
ستستأنف في آب املقبل إثر 
توقفها في آذار الفائت بسبب 
 تـــفـــشـــي فـــــايـــــروس كــــورونــــا

 املستجد.

شـــارك نخبة مــن حكامنا وبــاشــراف مباشر مــن رئــيــس اتحاد 
املواي تاي مصطفى جبار علك في الورشة التحكيمية التي اقامها 
االنــتــرنــت (ضــمــن منصة  للعبة (IFMA) عبر  الــدولــي  االتــحــاد 
الزووم)  لشرح طريقة إدارة املنافسات واحتساب النقاط في بطولة 
تشرين  فــي شهر  انطالقها  املــؤمــل  مــن  التي  االفتراضية   العالم 
عبر  اقيمت  الــتــي  التحكيمية  الــورشــة  فــي  وشـــارك  املقبل.  أالول 
املنصة اإللكترونية اكثر من 100 حكم ومسٔوول رياضي، ومثل 
بلدنا فيها 5 حكام هم الدولي حيدر عبد الواحد البهادلي (رئيس 
لجنة الحكام) والدولي حيدر حميد تولي (عضو لجنة الحكام)، 

والــــدولــــي مــحــمــود هـــاشـــم صــبــيــر  (عـــضـــو لجنة 
 الحكام)، واملحليان محمد جاسم هاتو وعلي محمد 
عـــلـــي ابــــراهــــيــــم.  واســـهـــمـــت الــــورشــــة فــــي تــعــزيــز 
القوانني  أبـــرز  على  واطــالعــهــم  حكامنا  معلومات 
تاي  املـــواي  ريــاضــة  طــرأت على  التى  واملستجدات 
ومــنــهــا كــيــفــيــة وضـــع الــنــقــاط فـــى الــبــطــولــة الــدولــيــة 

االفــتــراضــيــة الــتــى ســتــقــام فــى شــهــر تــشــريــن األول 
املقبل، وستكون هناك اجتماعات ودورات وورشات 

مكثفة ٔاخــرى في االيــام املقبلة بمشاركة اغلب حكام 
 دول الــعــالــم عبر االنــتــرنــت وبــاشــراف االتــحــاد الــدولــي 

.(IFMA)

 وجد املصنف أول عامليا الصربي 
نــــــوفــــــاك ديــــوكــــوفــــيــــتــــش نــفــســه 
تــحــت مــجــهــر انـــتـــقـــادات واســعــة 
بــعــد كــشــف إصــابــتــه بــفــايــروس 
كورونا املستجد، على إثر دورة 
كرة مضرب استعراضية نّظمها 
أزمــة ”كوفيد - 19“،  فــي خضم 
طـــال املـــرض أربــعــة مــن الالعبني 

الذين شاركوا فيها.
عـــامـــا)   33) الــــصــــربــــي  وأعـــــلـــــن 
ليصبح  بـــالـــفـــايـــروس،  إصـــابـــتـــه 
رابــــــع العـــــب يـــنـــال مـــنـــه كـــورونـــا 
على هــامــش املــشــاركــة فــي دورة 
”أدريــــــا تــــور“ فـــي دول الــبــلــقــان، 
بعد مواطنه فيكتور ترويتسكي 
ديميتروف  غــريــغــور  والــبــلــغــاري 

والكرواتي بورنا تشوريتش.
وأقــــر ديــوكــوفــيــتــش الــــذي تحول 
اســمــه الــــى ”#ديـــوكـــوفـــيـــد“ على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
بمسؤوليته في إقامة هذه الدورة 
التباعد  قواعد  كل  احترام  وعــدم 

االجتماعي خاللها.
وأتـــت الـــــدورة الــتــي أقــيــمــت لـــدواٍع 
املنافسات  تعليق  وســط  خيرية، 
االحترافية في كرة املضرب منذ 

آذار املاضي .
وأصـــــــدر الـــصـــربـــي املــــتــــوج بـــــ17 
لــقــبــا كـــبـــيـــرا بـــيـــانـــني، أعـــلـــن فــي 
األول إصــابــتــه وأســفــه واعــتــذاره 
عـــــمـــــا حـــــــصـــــــل، وذهـــــــــــــب أبــــعــــد 
مــــن ذلــــــك فــــي الــــثــــانــــي، مــعــتــرفــا 
 بــخــطــأ تــنــظــيــم الـــــــدورة فـــي هــذه 

الفترة.
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وقــــــــد نجحت كل من الصــــــــني، التي كانت 
أولــــــــى الدول التي تفرض الحجر الصحي 
بعد ظهــــــــور الفيروس، وهونغ كونغ، التي 
، في احتواء الوباء، 

ً
طبقت إغالقًا شــــــــامال

وأوشــــــــكت الحياة في هذيــــــــن البلدين أْن 
تعــــــــود إلــــــــى طبيعتها. لكــــــــنَّ الوباء خلف 
بعــــــــض الشــــــــروخ العميقة فــــــــي العالقات 

األسرية.

زيادة الخالفات الزوجية
وتقول ســــــــوزان تشــــــــوي، عاملــــــــة اجتماع 
بالجامعــــــــة الصينيــــــــة فــــــــي هونــــــــغ كونغ، 
إن هنــــــــاك زيادة ملحوظة فــــــــي الخالفات 
الزوجية بســــــــبب ضغوط العــــــــزل املنزلي 
التي ترافقت مع الضغوط املالية الناجمة 
عن الركود االقتصادي إثر تفشي الوباء.

والدليــــــــل على ذلــــــــك االرتفــــــــاع الكبير في 

معدالت الطالق. إذ شــــــــهدت مدينة شيآن 
شــــــــمال غربي مقاطعة شانشي، ارتفاعا 
غير مســــــــبوق فــــــــي طلبات الطــــــــالق بعد 
إعادة فتــــــــح مكاتب تســــــــجيل الزواج في 

آذار املاضي.
ولقــــــــي عنوان: ”ســــــــأنهي زواجي بمجرد 
انحســــــــار الوباء“، تفاعال كبيرا من رواد 
في  االجتماعي  للتواصل  منصة“زيهو“ 
الصني، وقالت ســــــــيدة تدعــــــــى زويبي في 
تعقيبها على العنــــــــوان، إنها تؤدي مهام 
املــــــــرأة والرجــــــــل معا.وكانــــــــت الصني قد 
شــــــــهدت ارتفاعا في معدالت الطالق منذ 
عــــــــام 2003 بعد أن أصبحــــــــت اإلجراءات 
أكثر ســــــــهولة وســــــــرعة. وفي عام 2019، 
كان هنــــــــاك 4.15 مليــــــــون طلــــــــب طــــــــالق، 
ولهذا صدر قانون جديد سيســــــــري في 
مســــــــتهل 2021 يقضي بإمهال الزوجني 

30 يومــــــــا إلعادة النظر في قرارهما قبل 
إنهاء زواجهما، باستثناء حاالت العنف 

املنزلي.
العنف املنزلي

أدت  الصحــــــــي،  الحجــــــــر  أعقــــــــاب  وفــــــــي 
الخالفات األسرية إلى ارتفاع في حاالت 
العنف املنزلي. ففي مقاطعة خوبي زادت 
حاالت العنف املنزلــــــــي املبلغ عنها ثالثة 
أضعــــــــاف منذ تفشــــــــي الوباء.وســــــــجلت 
املنظمات األهلية املعنية بحقوق املرأة في 
بكني، ارتفاعا كبيرا فــــــــي البالغات التي 
تتلقاها عبر خطوط املســــــــاعدة الهاتفية 
بســــــــبب املشــــــــاكل ذات الصلــــــــة بالعنف 
املنزلــــــــي بعد فــــــــرض الحجــــــــر الصحي. 
وفــــــــي هونغ كونــــــــغ، زاد عدد نــــــــزالء دار 
”هارمونــــــــي“ للتصــــــــدي للعنــــــــف املنزلي 

وإيواء ضحايا العنف املنزلي.
وتقول إحدى النزيــــــــالت، التي لم تفصح 
عن اســــــــمها الحقيقــــــــي، إنهــــــــا تعرضت 
للعنف املنزلي قبل بداية الجائحة. وزادت 
حــــــــدة الخالفــــــــات بعد أن أصبــــــــح زوجها 
يعمل من املنزل. إذ كانا يتشاجران حول 
كيفيــــــــة تنظيــــــــف وتعقيم املنــــــــزل، ومدى 
إمكانية الخروج بصحبة طفليهما. وكان 
يعنفها في حال لــــــــم يعجبه الطعام، وإذا 
دافعــــــــت عن نفســــــــها كان يصفعها على 

وجهها ويلقي باألطباق على األرض.
وتقول شــــــــارمني شاروف، أخصائية في 
علم النفس السريري في هونغ كونغ، إن 
األسر واألزواج اآلن يواجهون مشكالت 
وتســــــــاؤالت لم يســــــــبق لهــــــــم مواجهتها 
مــــــــن قبــــــــل، مثل كيفيــــــــة تطبيــــــــق التباعد 
االجتماعي. وأصبحت املســــــــائل اليومية 
املعتادة، مثل إرســــــــال األطفــــــــال للعب مع 
أصدقائهــــــــم، ذات تبعــــــــات خطيــــــــرة على 

حياتهم وحياة أطفالهم.
وبعد فــــــــرض الحجــــــــر الصحــــــــي، تواجه 
األسر مشكلة في تقسيم األعباء املنزلية 
ومتابعــــــــة األطفال أثنــــــــاء التعليم املنزلي. 
وتتحمل النساء في الغالب العبء األكبر 

من املهام املنزلية، وال ســــــــيما في الصني 
التــــــــي تقضي فيهــــــــا النســــــــاء وقتا أطول 
مرتني ونصــــــــف من الرجال فــــــــي أعمال 
املنزل غير مدفوعة األجر.وتقول تشوي 
إن النســــــــاء كن أكثر تضــــــــررا من فقدان 
الوظائف ذات الصلة بوباء كورونا، ألنهن 
اضطررن لترك أعمالهن لرعاية أسرهن 
وألنهن يمثلن النسبة األكبر من العاملني 
في قطــــــــاع تجارة التجزئــــــــة، بما في ذلك 

املطاعم والفنادق وخطوط الطيران.

الفجوة الرقمية
واتسعت الفجوة الرقمية بني األشخاص 
الذيــــــــن لديهــــــــم القــــــــدرة علــــــــى اســــــــتخدام 
األجهزة اإللكترونيــــــــة وبني غيرهم ممن 
ال يســــــــتطيعون اســــــــتخدامها، وال سيما 
كبار الســــــــن، الذين عجزوا عن التواصل 
مــــــــع أقاربهــــــــم أثنــــــــاء الحجــــــــر الصحــــــــي 
أقــــــــل درايــــــــة بتقنيــــــــات التواصل  كونهم 
عبــــــــر اإلنترنت.وعلــــــــى النقيــــــــض، يعتمد 
الجيــــــــل األصغر ســــــــنا اآلن على األجهزة 
اإللكترونيــــــــة للتواصل مع اآلخرين، رغم 
أن أبحاثــــــــا أثبتت أن االســــــــتخدام املتزايد 
لوســــــــائل التواصل االجتماعي يزيد من 

الشــــــــعور بالعزلة والوحدة لدى الشباب.
وأتاح الوباء أيضا للناس الفرصة إلعادة 
النظــــــــر فــــــــي عالقاتهم وتجديــــــــد أواصر 
صداقات قديمة بل وتجديد عالقتهم مع 
ذويهم. وتقول غاو إن الوباء ساعدها في 
قضــــــــاء وقت أطول مع زوجها والتواصل 
واالستمتاع باللعب مع ابنتهما لساعات 

أطول.
وبالتوازي مع زيــــــــادة طلبات الطالق في 
ووهــــــــان، زادت أيضا طلبــــــــات الزواج التي 
تلقتها خدمة طلبات الزواج عبر اإلنترنت 
التي تتيحها منصة ”أليباي“ للدفع عبر 
الهاتف. وشــــــــهد التطبيق زيادة 300 في 
املئــــــــة في طلبــــــــات الزواج فــــــــي الفترة بني 

كانون الثاني ونيسان.
ويرى بعض األخصائيني النفسيني أننا 
قد نشــــــــهد أزمة صحية بسبب تداعيات 
الجائحــــــــة علــــــــى الصحة النفســــــــية. فقد 
أظهرت دراســــــــة أجريت فــــــــي هونغ كونغ 
في أعقــــــــاب تفشــــــــي متالزمــــــــة االلتهاب 
التنفســــــــي الحاد ”ســــــــارس“ أن الناجني 
من املــــــــرض ظلوا يعانون مــــــــن الضغوط 
النفســــــــية واالكتئاب بمســــــــتويات مثيرة 

للقلق بعد عام من الجائحة.

وتشــــــــهد الواليــــــــات املتحدة جدال 
واســــــــعا حول مــــــــدى مالءمة بقاء 
تخلــــــــد  التــــــــي  التماثيــــــــل  بعــــــــض 
بعــــــــض الرموز منــــــــذ موت جورج 
فلويد، وهــــــــو أميركي من أصول 
أفريقية، أثناء قيام ضابط شرطة 

باعتقاله.
وقد استهدف الجدل تماثيل رموز 
شخصيات ترتبط بالكونفدرالية 
األميركية التي دعمت اإلبقاء على 

نظام العبودية.
لتلك  املناهضة  الحملة  وانتشرت 
التماثيل فــــــــي أنحاء العالم متأثرة 
بحركــــــــة ”حيــــــــاة الســــــــود مهمة“، 
في  التماثيل  واســــــــتهدفت بعض 

عدة بلدان.

ماذا وراء القرار ؟
يوجد التمثال أمام مدخل املتحف 
من جهة ســــــــنترال بارك منذ عام 

.1940
وقــــــــال عمــــــــدة املدينــــــــة بيــــــــل دي 
بالســــــــيو إن املتحف طلــــــــب إزالة 
تمثــــــــال روزفلــــــــت ألنــــــــه يصــــــــور 
والســــــــكان  الســــــــود  األميركيــــــــني 
األصليني علــــــــى أنهم ”أدنى وأقل 

مكانة من العرق األبيض“.
وأضاف أنه يدعم القرار، مضيفا 
إلزالــــــــة  املناســــــــب  ”الوقــــــــت  أنــــــــه 

التمثال“.

بني جيفرسون ولينكولن
وقالت مديرة املتحف إلني فتر إن 
العالم أصبح يرى التماثيل رموزا 

قوية للعنصرية املمنهجة.
وأضافــــــــت أن القــــــــرار مبني على 
تركيبة التمثال ال على شخصية 

روزفلت.
روزفلــــــــت  أحفــــــــاد  أحــــــــد  وقــــــــال 
لصحيفة نيويــــــــورك تايمز: ”هذا 
التمثــــــــال بتركيبته ال يعكس إرث 
إلزالته  الوقــــــــت  حــــــــان  روزفلــــــــت. 

واملضي قدمًا“.
الذين يعارضون  النشطاء  وطلب 
االســــــــتعماري  التوســــــــع  رمــــــــوز 
التمثال  إزالة  العنصري  والتمييز 

على مدى سنوات.

وعبر الرئيس ترامب في تغريدته 
عن معارضته للخطوة.

وكان الرئيس قد عبر في فعالية 
انتخابيــــــــة األســــــــبوع املاضي عن 
إدانته ملا وصفه ”بانفالت غوغاء 
تخريــــــــب  ومحاولتهــــــــم  اليســــــــار 

تاريخنا وتدنيس رموزنا“.
ولــــــــم ُيعلن بعــــــــد القــــــــرار النهائي 

بشأن التمثال.

من هو روزفلت؟
كان الرئيــــــــس الجمهــــــــوري واحدا 
ملعانــــــــًا  األكثــــــــر  الرؤســــــــاء  مــــــــن 

واحتفاًء بهم من الشــــــــعب، وخدم 
فترتني رئاســــــــيتني، مــــــــن 1901 - 
1909، وكثيرًا ما يصنف ضمن 
الخمسة األكثر إنجازًا في تاريخ 

البالد.
بيد أنَّ إرثــــــــه متعدد الوجوه، فهو 
رجل نال إعجابًا واســــــــعًا بسبب 
إجراءاتــــــــه التــــــــي أدت إلــــــــى الرفاه 
االجتماعي، ولكنه كان يدافع في 
الوقت نفســــــــه عن مبدأ ”تحسني 

النسل“.
و“تيــــــــدي“ كمــــــــا يشــــــــار للرئيس 
روزفلــــــــت، هــــــــو واحد مــــــــن أربعة 

وجوه في نصب ”مونت رشمور“ 
الشــــــــهير، إلــــــــى جانــــــــب أبراهــــــــام 
لينكولــــــــن، وتوماس جيفرســــــــون 

وجورج واشنطن.
وقــــــــد أثيــــــــرت عالمات اســــــــتفهام 
حول إرث جيفرسون وواشنطن، 
وكالهمــــــــا كان من مالكي العبيد، 
فــــــــي الحملــــــــة األخيــــــــرة ملناهضة 
العنصرية، وحتى موقف لنكولن 

من العبودية يعدُّ معقدًا.
وكان روزفلــــــــت من املتحمســــــــني 
الســــــــلطة والنفوذ خارج  لتوسيع 
الواليات املتحدة، واتبع سياسات 

تدخل سافرة.

إسقاط التماثيل
الذكرى  وأحيــــــــا آالف األميركيني 
عبــــــــر  العبوديــــــــة  إلنهــــــــاء   155
تظاهــــــــرات حملت طابعًا احتفاليًا 
في بعض األحيان، أسقط خاللها 
التمثــــــــال الوحيــــــــد في واشــــــــنطن 
لجنــــــــرال كونفدرالــــــــي، بينما تهز 
البــــــــالد توترات عرقيــــــــة منذ وفاة 

جورج فلويد أواخر أيار.
وقالت تابيثا برنــــــــارد البالغة من 
العمــــــــر 38 عامــــــــًا واملتحــــــــدرة من 

في  مشــــــــاركتها  ترينيداد خالل 
نيويورك ”أنا امرأة سوداء، أعيش 
في هذا البلد منــــــــذ 20 عامًا، وأنا 
هنا ألقول إن حياة السود مهمة، 
حياة أوالدي وأشــــــــقائي، لنتمكن 
من العيش فــــــــي بلد آمن“. وعمت 
التــــــــي تعرف  احتفــــــــاالت الذكرى 
بـ“جونتينــــــــث“ (دمــــــــج حزيــــــــران 
و19 وفق لفظهمــــــــا باالنكليزية)، 
وهو ”يوم التحريــــــــر“ الذي أدرك 
خالله ”العبيد“ في غالفســــــــتون 
في تكساس أّنهم صاروا أحرارًا، 

كافة مناطق البالد.

في واشــــــــنطن، أسقط متظاهرون 
تمثــــــــال  الســــــــبت  الجمعــــــــة  ليــــــــل 
الجنرال الكونفدرالي ألبرت بايك، 
وهو التمثال الوحيد لشــــــــخصية 

كونفدرالية في العاصمة.
ونــــــــدد الرئيس األميركــــــــي دونالد 
ترامب على تويتر بالحادث الذي 
وصفــــــــه ”بالعــــــــار علــــــــى بالدنا“، 
بعدمــــــــا نشــــــــر بيانــــــــا مشــــــــتركا 
مــــــــع زوجتــــــــه ميالنيا بمناســــــــبة 
ذكرى إنهاء العبودية أشــــــــاد فيه 

”بالتحرير“.
واتهم شرطة واشنطن بأنها ”لم 
تقم بعملها ووقفت متفرجة على 

التمثال وهو يسقط ويحرق“.
املنــــــــددة  التظاهــــــــرات  وتركــــــــزت 
وعنــــــــف  والقمــــــــع  بـ“العنصريــــــــة 
الشرطة“ التي تم تنظيمها بدعوة 
مــــــــن النوادي املحلية لكرة الســــــــلة 
فــــــــي محيــــــــط النصب التــــــــذكاري 
ملارتــــــــن لوثر كينغ فــــــــي العاصمة 

الجمعة.
األخيــــــــرة، تكثفت  األســــــــابيع  في 
النصــــــــب  إزالــــــــة  إلــــــــى  الدعــــــــوات 
التذكارية لشخصيات لعبت دورًا 
فــــــــي معســــــــكر الفدراليــــــــني خالل 
الحــــــــرب األهليــــــــة (1861-1865)، 
فــــــــي جنوب  واملنتشــــــــرة بكثــــــــرة 

البالد.
وشــــــــكلت وفاة األميركي األسود 
عامــــــــا)   46) فلويــــــــد  جــــــــورج 
اختناقــــــــا في نهاية ايار في مدينة 
مينيابوليس، بعدما جثا الشرطي 
األبيض ديرك شوفني على عنقه 
ألكثر مــــــــن ثماني دقائق وســــــــط 
مناشداته املتكررة بعبارة ”أعجز 
الرئيســــــــي  الدافع  التنفــــــــس“،  عن 
االحتجاجيــــــــة  الحركــــــــة  خلــــــــف 
املناهضة للعنصرية.وبعد ستني 
عامــــــــًا على حركة الحقوق املدنية، 
تبقى األقلية السوداء (13 % من 
 إلى حد كبير. 

ً
الســــــــكان)، مهملة

 عن كونهــــــــا تعاني أكثر 
ً
وفضال

مــــــــن الفقــــــــر واإلهمــــــــال الصحي، 
فهي أيضًا غير ممثلة بما يكفي 
سياســــــــيًا، بينما يشــــــــكل السود 

الغالبية في السجون.

{ }
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حصل فيلم "ابتسم في دقيقة" للمخرج مصطفى 
الصميدعــــــــي، االســــــــبوع املاضــــــــي علــــــــى الجائزة 
الذهبيــــــــة في مهرجــــــــان جنيف الدولي للســــــــينما 

الشرقية من خالل مشاركته الكترونيًا.
تبلــــــــغ مدة عــــــــرض الفيلــــــــم دقيقة واحــــــــدة وتدور 
حكايتــــــــه حول مخــــــــرج اراد ان يظهــــــــر ايجابيات 
محافظته من خالل تصوير الشــــــــخصيات على 
طبيعتها، اذ يطلب من كل واحد ان يبتسم لتظهر 
مالمــــــــح االيجــــــــاب والحــــــــب على وجــــــــوه انهكتها 

الحرب والدمار.
الصميدعي قال لـ"الصباح":"حاولت في هذا الفيلم 
ان اخــــــــرج عن املألوف واقدم شــــــــيئا ايجابيا يبني 
الصفــــــــات التي اليزال يتحلى بهــــــــا الفرد العراقي 
من طيبــــــــة وعفوية وفرح بعيدا عن القتل والدمار 
والخــــــــراب الــــــــذي دائمــــــــا مايســــــــلط 
الضــــــــوء عليه واثبت للعالم 
ينبــــــــض  العــــــــراق  ان 
وان  بالحيــــــــاة 
هــــــــي  الحــــــــرب 
ممكن  مرحلة 

نسيانها ليحل محلها الحب، معبرا عن سعادته 
بالفــــــــوز، ال ســــــــيما انهــــــــا التجربة االولــــــــى له في 
املشــــــــاركات الدولية والتي كانت بمثابة تشــــــــجيع 

ملواصلة مشواره".

{ }

{ }  " "

.

مرحبًا....
أقولهــــــــا بحب إلعالمنــــــــا الوطنــــــــي، صحافة وفضائيــــــــات وإذاعات، 
الصطفافــــــــه مع الجيش االبيض في محاربته جائحة كورونا.. ففي 
ايام الحظر ، لم تنقطــــــــع الصحف الورقية املعروفة عن الصدور، بل 
تحولــــــــت الى صحف الكترونية مألى باألخبــــــــار والصور واالعمدة 
واالســــــــتطالعات، وكل صنوف العمل الصحفــــــــي ، ووقفت بالضد 
مــــــــن مروجي الشــــــــائعات ، الذين يحاولون وضع جــــــــدار اليأس امام 
املواطنني، مســــــــتفيدين من املناخ النفســــــــي الذي طال املجتمع جراء 

وباء كورونا.
فالشــــــــائعات، كما هومعروف، تجر الدمــــــــار للمجتمع من عدة نواح، 
اقتصاديــــــــة واجتماعيــــــــة ونفســــــــية.. ويتأثر البعض بهــــــــا كثيرًا، اذ 
تشــــــــعره بالعجز وعــــــــدم القدرة على العمل.. وتجعلــــــــه ذاتي التفكير 
مستســــــــلمًا لوساوس قهرية تتعلق بمســــــــتقبله وحياته وحياة من 
حوله، فيكون عاجزًا عن املساهمة في بناء مجتمعه متأثرًا بالعديد 
مــــــــن اإلحباطات التي تورثهــــــــا االوبئة، واخبار االمــــــــراض الخطيرة، 
الســــــــيما تلك االخبار التي تخطط لبثها جهات معادية ، همها كسر 
 الى حالــــــــة نكوص، ربما 

ً
شــــــــوكة الثقة بني افراد املجتمــــــــع.. وصوال

تؤدي الى دوامة من الالمباالة، فيشعر املواطن، ان وجوده من عدمه 
ســــــــّيان، فيلفه صدأ الحياة، ويتآكل من الداخل شــــــــيئا فشيئا حتى 
يبدو مثل بناء هش نخرته (األرضة) 
ال بدَّ أْن ينهار فجأة عند أقل شــــــــطط 

او ريح غير متوقعة!
ما أقوله، ليس لونًا سوداويًا، فاملشهد 
 في ظل أبواق الشــــــــائعات 

ً
داكن أصال

التــــــــي ترن فــــــــي االذان، وتمأل العيون 
ليل نهار، من أجهــــــــزة إعالم ال تريد 
الدعة واالســــــــتقرار، ويتمنون  لبلدنا 
لــــــــه ان يكون بئرًا خاوية إال من رمال 
متداعيــــــــة وحجــــــــارة مهجــــــــورة، من 
خالل شائعات ذات طبيعة مستترة، 
تعمــــــــل في الخفاء ومن وراء ســــــــتار، 
وال تظهر بصــــــــورة علنية وواضحة، 
وقد تمارس في شكل خبر أو قصة 
ــــــــة، أو لقــــــــاء مع شــــــــخصيات  إعالميَّ
تحــــــــت عناوين طبيــــــــة، أو اقتصادية 
يطلقهــــــــا  والشــــــــائعة،  أو سياســــــــية. 
املغرضــــــــون بعــــــــد دراســــــــة اتجاهات 
وظــــــــروف املجتمع الذي توجــــــــه إليه، 
ومعرفة الجو الــــــــذي يحتمل أن تنمو 
فيه وتنتشــــــــر وتزدهر، وهي تنتشــــــــر في جو الغمــــــــوض، لذلك كان 
االعــــــــالم العراقــــــــي، متنبها، فاعتمد فــــــــي تغطياته ألخبــــــــار جائحة 
كورونــــــــا على الصدق، بالتنســــــــيق مع خلية االزمــــــــة ووزارة الصحة 

بكل مفاصلها.
ومــــــــع القناعة، أنَّ االمل يبقى ســــــــيد االختيارات، لكــــــــن هذا األمل لن 
يأتي من خــــــــواء، بل يأتي من عزيمة وثقــــــــة بالنفس، واعالم يعرف 
كيف يفكك تلك الشــــــــائعات ويشــــــــير الى اهدافهــــــــا املريضة، ويعمل 
على إثراء وجدان وعقول الجمهور املتلقي، ما يزيد من مدى ثقافته 

وتأهيله، وإدراكه..
إنَّ أرســــــــخ املواقف هــــــــو مصارعة االمل لجبروت اليأس والشــــــــائعة، 
فيغلبهما وســــــــط قناعة راســــــــخة بأنَّ اإلنســــــــان، ال يحيا باألمنيات 
فقط، بل يحيا بالواقع الذي يعيش فيه، ومثلما إنَّ الشــــــــعوب واألمم 
تحتاج إلى األمل، كذلك املواطن العادي، ألنَّ األمل عنصر حاسم في 
أية محاولة إلحداث تغيير اجتماعي يتســــــــم بالوعي والتنظيم، وقوة 
أساسية في حياة البشرية، واليأس والشائعة، مثل األمل يصنعان 
التغيير أيضًا لكنه تغيير سلبي، وهذه الجدلية النادرة باتت تتفاعل 
اليوم في املجتمع، على نحو جديد وغير متوقع، فاليأس والشــــــــائعة 
يفتحان ســــــــيكولوجيًا بوابة إلى األمل، بل إلى التحدي، وهذا ما بدأ 

ينمو اليوم في إعالمنا الذي نصفق له قائلني: مرحبًا.!

يتجلــــــــى الوعــــــــي الصحــــــــي بني 
املواطنــــــــني مــــــــن خــــــــالل التباعد 
انتشــــــــار  من  للحد  االجتماعي، 
وتقويض  "كورونــــــــا"  فيــــــــروس 

آثار الجائحة.
وقالت الدكتورة رشــــــــا الكمالي: 
مــــــــع  الشــــــــعبي  "تضافــــــــر األداء 
 بالحد 

ٌ
الجهد الحكومــــــــي، كفيل

من انتشــــــــار الجائحــــــــة وحماية 
األرواح"، مؤكــــــــدة "وهذا يتحقق 
والتزام  االجتماعــــــــي  بالتباعــــــــد 

توجيهات خلية األزمة كافة".
عايشت "الصباح" فرقًا شبابية 
 على حدة 

ً
انتظمت تلقائيا.. كال

في الزعفرانيــــــــة والدورة ومدينة 
لتعقيــــــــم  والشــــــــعب،  الصــــــــدر 
األحيــــــــاء الســــــــكنية، بهدف منع 
 
ً
انتشار فيروس "كورونا"، فبدال

من التمرين اليومي في الساحة 
الشعبية خلط فريق الزعفرانية 
بكرة القــــــــدم منظفــــــــات تقليدية 
ة، بنسب أشرفت  في أواٍن منزليَّ
عليهــــــــا الدكتــــــــورة ســــــــلمى عبد 

األحد.
"املنظفات  األحــــــــد:  عبــــــــد  وقالت 
للقضاء علــــــــى فيروس  كافيــــــــة 

الجهــــــــد  وبرغــــــــم  "كورونــــــــا" 
الحكومــــــــي الــــــــذي لــــــــم يتهــــــــاون 
امليدانــــــــي، تعقيما  العمــــــــل  فــــــــي 
وتوعية، إال أن اإلسهام الشعبي 

ضرورة".
مؤكدة: "تعاون الناس ضروري 
لــــــــذا  الجائحــــــــة؛  احتــــــــواء  فــــــــي 
بادرنــــــــا نحــــــــن فــــــــي الزعفرانية 
الــــــــى اســــــــتثمار فورة الشــــــــباب 
نتائــــــــج  لتحقيــــــــق  الرياضــــــــي؛ 
طيبــــــــة في التصــــــــدي للفيروس، 
وخالصــــــــة القــــــــول ان التباعــــــــد 
االجتماعــــــــي يقي مــــــــن العدوى 

بنسبة خمسني باملئة".
العراق  وأشــــــــار العب منتخــــــــب 
بالتنــــــــس ســــــــابقا الكابنت أمجد 
عطية، الــــــــى ان "أنحــــــــاء عدة من 
الــــــــدورة تكفلنــــــــا بتعقيمها بعد 
ان حصلنــــــــا علــــــــى كميــــــــة مــــــــن 
الكلــــــــور اضفنا إليهــــــــا صابونا؛ 
لتعقيــــــــم  كافيــــــــة  فأصبحــــــــت 
مســــــــاحات واســــــــعة من الدورة، 
وننبــــــــه النــــــــاس باســــــــتمرار الى 
تعد  لذلــــــــك  التباعــــــــد؛  ضــــــــرورة 
منطقتنا الدورة من أقل املناطق 

بعدد االصابات".

ليس أمرًا غير مألــــــــوف أن تنفذ جميع تذاكر 
العرض املوســــــــيقي الذي يقام فــــــــي دار أوبرا 
غــــــــران تيتــــــــري ديل ليســــــــيو في برشــــــــلونة، 
لكن ما هو غير مألــــــــوف هذه املرة، أن يعزف 
املوســــــــيقيون لجمهــــــــور غير عــــــــادي لم يكن 
بحاجــــــــة الرتــــــــداء الكمامــــــــة او القفــــــــازات وال 
اليديــــــــن وال  اســــــــتخدام مطهــــــــر 
التباعد  الى  اللجوء  حتى 

االجتماعي.
ايذانا بانتهاء اجراءات 
دام  الــــــــذي  االغــــــــالق 
ألكثر من ثالثة أشهر 
وانهــــــــاء حالة الطوارئ 

وعودة الحياة الطبيعيــــــــة، فتحت الدار أبوابها 
واســــــــتأنفت موســــــــمها بحفل موسيقي غير 
اعتيــــــــادي من بنــــــــات افكار الفنــــــــان أوجينيو 
أمبوديــــــــا، عندما امتألت مقاعد الدار بـ 2292 
نبتة، دون حضور البشر، استمعوا فيها الى 
الرباعي الوتري "يوكالي" ملدة ثماني دقائق، 
قدمــــــــوا خاللها عزفــــــــا ملقطوعة مــــــــن تأليف 
جاكومو بوتشيني، وقد بث الحفل املوسيقي 
مباشــــــــرة على موقع دار األوبرا والذي انتهى 
بانحنــــــــاء العازفني لجمهورهم مــــــــن النباتات 
بينما كانــــــــت أصوات الريــــــــاح التي تهب على 
األوراق في الخلف تبدو وكأنها تصفيق من 

الجمهور.
يقول أمبوديــــــــا: "كان علينا ان نقول للنباتات 
شــــــــيئا محددا، ان نخبرهــــــــا بما مررنا به في 
الفتــــــــرة املاضيــــــــة، نخبرهــــــــا ذلك عــــــــن طريق 

املوســــــــيقى، التي هي اللغــــــــة، التي أنا على ثقة 
تامــــــــة، انها تفهمها"، مضيفا "في الوقت الذي 
كان على أعداد كبيرة من البشــــــــر أن يلتزموا 
بالبقــــــــاء ضمن مســــــــاحات معينــــــــة، وارغموا 
على التخلي عن تنقلهم وتحركاتهم، حينها، 
تحركت الطبيعة لتشــــــــغل الفراغ واملكان الذي 
ســــــــلبناها ايــــــــاه" مشــــــــيرا الــــــــى أن الهدف من 
العــــــــرض كان التأكيد على إمكانية توســــــــيع 

مفهوم التعاطف مع األنواع األخرى".
وقــــــــد تم إهداء النباتات التي حضرت العرض 
الى العاملني في مجــــــــال الرعاية الصحية في 
مستشــــــــفيات برشــــــــلونة كتعبير عن الشكر 
لهم وللجهود التــــــــي بذلوها على مدى الثالثة 

أشهر املاضية.

*صحيفة الباييس االسبانية

يســــــــتعد املطرب عادل املختار خالل املرحلــــــــة املقبلة لطرح أكثر 
من أغنية منفردة من إنتاج روتانا بعد ان ســــــــجل اغنية " القلب 

باسمك" بالتعاون مع الشركة نفسها.
وجــــــــاءت أغنية "القلب باســــــــمك" باللهجــــــــة العراقية، من ألحان 

الفنان حاتم العراقي، وكلمات حســــــــني الشريفي، وتوزيع 
حســــــــام كامل ، وشــــــــكلت عودة املختار للساحة الفنية 

بعد غياب سنوات عن اإلنتاجات الغنائية الضخمة.
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ليس أمرًا غير مألــــــــو
العرض املوســــــــيقي ا
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باسمك" بالتعاون مع الشركة نفسها.

وجــــــــاءت أغنية "القلب باســــــــمك" باللهجــــــــة العراقية، من ألحان 
نينيـــني الشريفي، وتوزيع ـــ ــالفنان حاتم العراقي، وكلمات حســــ

حســــــــام كامل ، وشــــــــكلت عودة املختار للساحة الفنية 
بعد غياب سنوات عن اإلنتاجات الغنائية الضخمة.
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