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بتعاقدات  للتحقيق  لجنة  الحلبوسي  محمد  الــنــواب  مجلس  رئيس  ل 
َّ
شك

وزارة الكهرباء، بسبب التدهور املستمر في املنظومة الكهربائية.
ووفقا لبيان تسلمت «الصباح» نسخة منه فقد وّجه رئيس مجلس النواب 
لرئيس  االول  النائب  برئاسة  تحقيقية  لجنة  بتشكيل  الحلبوسي  محمد 
مجلس النواب، حسن الكعبي، للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء 
منذ عام 2006 وحتى 2020 ومدى مطابقتها للقوانني والتعليمات النافذة 

ونسب اإلنجاز املالي والفعلي لكل مشروع.
ان  املــشــاريــع  تلك  فــي  االنــحــرافــات  اللجنة ستبني نسب  أّن  البيان  واضـــاف 

وجدت واسباب عدم دخولها حيز التنفيذ واالجراءات املتخذة بحق املتلكئني، 
ومدى تحقيق هذه املشاريع للمصلحة العامة.

واشار البيان الى ان للجنة صالحية طلب الوثائق واملعلومات واستدعاء اي 
شخص من املعنيني لالدالء بإفاداتهم.

النيابية  والــطــاقــة  النفط  لجنة  رئــيــس  فــي عضويتها  انــهــا تضم  الــى  ولــفــت 
والنزاهة ولجنة الخدمات واالعمار ولجنة االقتصاد واالستثمار فضال عن 
رئيس هيئة الرقابة املالية ورئيس هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات في 

هيئة النزاهة.
الى ذلك ذكر بيان ملكتب النائب األول ان «الكعبي يترأس اليوم االثنني اجتماعا 

موسعا للتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء».

دت املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
َّ
أك

العراق جينني هينيس بالسخارت استمرار  في 
دعــــم املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة في 
جهودها املبذولة ملكافحة جائحة كورونا، والعمل 
بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتقديم كل سبل 
املــســاعــدة فــي إطـــار تــطــويــق الـــوبـــاء، كــمــا رّحــبــت 

األميركي وأي   - العراقي  بالحوار  األممية  املمثلة 
حــواٍر آخر ُيسهم في استقرار العراق وازدهــاره 
وســيــادتــه عــلــى املــــدى الــطــويــل، مــؤكــدة أّن األمــم 
املتحدة تدعم جهود حكومة مصطفى الكاظمي 
بــفــرض الــســيــادة، ودعـــت بــالســخــارت فــي حــوار 
خاص أجرته معها «الصباح» إلى استمرار العمل 
انتخابات شفافة «تعيد بناء ثقة  من أجل إقامة 
العراقي» مشددة على ضــرورة حماية  الجمهور 
املفوضية الُعليا املستقلة لالنتخابات من التدخل 

«على  انــه  األممية  املمثلة  وأوضــحــت  السياسي. 
الرغم من املحدودية الكبيرة في القدرات واملوارد 
اال ان استجابة الحكومة للجائحة كانت سريعة»، 
مشيدة بـ «الجهد الذي تقوده السلطات الوطنية».

أكــدت  األميركي   – العراقي  الــحــوار  وبخصوص 
بالسخارت أّن «األمم املتحدة في العراق، وتماشيًا 
العراق، ونحن نؤيد  مع تفويضها، تدعم سيادة 
جهود حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
في هذا الصدد، وال سيما مكافحتها لإلرهاب»، 

ـــحـــوار الـــعـــراقـــي -  ـــت: «نــحــن نــرحــب بــهــذا ال وقـــال
األمــيــركــي، وأي حـــواٍر آخــر ُيسهم فــي استقرار 

العراق وازدهاره وسيادته على املدى الطويل».
وأضــــافــــت أّن «دعـــوتـــنـــا إلـــــى ضـــــــرورة تــجــنــيــب 
اإلقليميني  الخصوم  بني  املصالح  تنافس  العراق 
والعامليني ليست جديدة، إذ نجدد التأكيد عليها 
 للتعافي 

ً
في كل مناسبة، فالعراق يستحّق فرصة
بعد سنوات من النزاع وعدم االستقرار».

إجرائها،  وإمكانية  ــرة 
ّ
املــبــك االنتخابات  وبــشــأن 

أوضـــحـــت بــالســخــارت أّن «تــنــظــيــم االنــتــخــابــات 
هذا  بإلحاح  الشعور  املهم  ومــن  وقــتــًا،  يستغرق 
ينبغي  الــذي  العمل  الكثير من  املــوضــوع، وهناك 
القيام به إلجراء االنتخابات بما في ذلك استكمال 
املهم  ومــن  االنــتــخــابــات،  لقانون  الفنية  امللحقات 
أن يــتــم عــمــل ذلـــك بــالــشــكــل الــصــحــيــح»، مــؤكــدة 
أّن «االنــتــخــابــات الــشــفــافــة ضـــروريـــة لــبــنــاء ثقة 

الجمهور».  
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تدارَس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل 
عملية  شرطتها  ومــديــر  قــار  ذي  محافظ  لقائه 
تـــوفـــيـــر األوكــــســــجــــني ملــســتــشــفــيــات املــحــافــظــة 
بــمــا يخدم  املــجــاهــدة  الطبية  وتــعــزيــز مــالكــاتــهــا 
مواجهة جائحة كورونا وحفظ أرواح الناس، في 
حني اعلن وزير الصحة، حسن التميمي، خالل 

حــديــث لــــ «الـــصـــبـــاح» اعـــــداد املــخــطــطــات الــالزمــة 
النــــشــــاء مــســتــشــفــيــني فــــي قـــضـــاء الــحــســيــنــيــة 
بالقرب من مستشفى الشهيد ضاري، احدهما 
مخصص ملرضى فيروس كورونا بسعة 200 
ـــوزراء تلقته  ال ســريــر. وذكــر بيان ملكتب رئيس 
«الـــصـــبـــاح» ان الــكــاظــمــي تــــــدارس خــــالل لــقــائــه 
مــحــافــظ ذي قــــار ومـــديـــر شــرطــتــهــا، بــحــضــور 
وزير الداخلية، اإلجراءات املتخذة من قبل دوائر 

توفير  عملية  مقدمتها  وفي  الخدمية،  املحافظة 
األوكـــســـجـــني ملــســتــشــفــيــات املــحــافــظــة وتــعــزيــز 
يــخــدم مواجهة  بــمــا  املــجــاهــدة  الطبية  مــالكــاتــهــا 

جائحة كورونا وحفظ أرواح الناس. 
وأوضح الكاظمي أن «خدمة املواطن في ذي قار 
واجب وشرف ألجهزة الدولة، لهذا فإننا عازمون 
على عدم اإلبقاء على شاغل منصب ثبت فشله» 
مؤكدا في الوقت نفسه «أهمية التنسيق الكامل 

املحافظة  األمنية وأجــهــزة  األجــهــزة  بني مختلف 
الخدمية بما يضمن حق املواطن في تلقي خدمة 
تليق به وباسم ذي قار». كما وجه رئيس الوزراء، 
وفقا للبيان، «املسؤولني في املحافظة، ببذل غاية 
الــجــهــود لــالرتــقــاء بــمــســتــوى الــخــدمــات املــقــدمــة 
التلكؤ الحاصل في  للمواطنني ومعالجة أسباب 

أسرع وقت ممكن».  

ت الهيئة التطبيعية لالتحاد 
َّ
تلق

املركزي لكرة القدم موافقة االتحاد 
الفلسطيني للعبة على خوض 

مباراة ودية تجمع املنتخبني خالل 
أيلول املقبل في أربيل، وذلك ضمن 

تحضيرات املنتخبني للتصفيات 
اآلسيوية املزدوجة. 

وفاتحت الهيئة التطبيعية لالتحاد 
املركزي، في وقت سابق، الجانب 
الفلسطيني لخوض مباراة ودية 
تجمع املنتخبني في الرابع عشر 

من أيلول املقبل في ملعب فرانسو 
حريري في محافظة أربيل. 

ووافق االتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم بشكل مبدئي على 

خوض املباراة الودية في املكان 
واملوعد املحددين، على أن يتم 

التواصل بني الطرفني خالل
 األيام املقبلة لكي يتم التحضير 

للمباراة وفقًا للظروف التي 
يشهدها العالم بسبب جائحة 

فيروس كورونا. 
يشار إلى أّن منتخبنا الوطني 

لكرة القدم سيالعب منتخب ُعمان 
في الثالث من أيلول في مسقط، 
ومن ثم يواجه منتخب سوريا 
بالثامن من الشهر نفسه في 

أربيل، على أن يخوض مباراته 
الودية األخيرة بالرابع عشر .

اســتــعــرَض رئــيــس الــــوزراء القائد 
مصطفى  املسلحة  لــلــقــوات  الــعــام 
اجتماعا  ترؤسه  خالل  الكاظمي، 
الوطني،  لألمن  الـــوزاري  للمجلس 
نــتــائــج زيـــارتـــه الــــى مــنــفــذ مــنــدلــي 
املجلس  نــاقــش  بينما  ـــحـــدودي،  ال
اســــتــــمــــرار الـــــخـــــروقـــــات الـــتـــركـــيـــة 

لألجواء واألراضي العراقية.
الــوزراء،  وذكــر بيان ملكتب رئيس 
تلقته «الصباح» ان «الكاظمي أكد 
الحكومة بالعمل على منع  مضي 
الــفــاســديــن مـــن اســتــغــالل املــنــافــذ 
الكفيلة  الخطط  الحدودية، ووضع 
بــتــطــويــرهــا، ودعـــمـــهـــا واالرتــــقــــاء 

بواقعها ومستوى أدائها» .
كـــمـــا نــــاقــــش املـــجـــلـــس اســـتـــمـــرار 
ـــــخـــــروقـــــات الــــتــــركــــيــــة لــــألجــــواء  ال

واألراضي العراقية، وأكد ضرورة 
مـــواصـــلـــة الــــحــــوار الــدبــلــومــاســي 
مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة لــوقــف 
ـــتـــجـــاوزات الـــتـــي تــشــكــل اعـــتـــداًء  ال
عــلــى الــســيــادة الــعــراقــيــة وتــســيء 
لـــلـــعـــالقـــات الـــوثـــيـــقـــة بــــني الــبــلــديــن 

الصديقني.
ولفت البيان الى ان «املجلس ناقش 
ــــتــــظــــاهــــرات وضــــــــرورة  قـــضـــيـــة ال
الحفاظ على سلميتها بما يتوافق 
مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ 
عــــلــــى ســـــيـــــادة الـــــقـــــانـــــون وهـــيـــبـــة 
الــدولــة» في حني «تطّرق الــى ملف 
االغــتــيــاالت والــتــشــديــد عــلــى قيام 
الـــجـــهـــات املــخــتــصــة بــواجــبــاتــهــا، 
واإلسراع بنتائج التحقيق الخاصة 
ـــيـــات االغـــــتـــــيـــــال األخـــــيـــــرة  بـــعـــمـــل
وعــدم  الجناة  هوية  عــن  والكشف 

التهاون في االقتصاص منهم».
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 القــــــــوات األمنيــــــــة عمليات أبطــــــــال العراق 
ُ

تواصــــــــل
املرحلــــــــة الرابعــــــــة ملالحقــــــــة االرهابيني، اذ كشــــــــف 
الناطق باســــــــم القائد العام للقوات املسلحة، يحيى 
رســــــــول، عن نتائــــــــج جديــــــــدة حققتهــــــــا العمليات 
فــــــــي محافظة ديالى، بينما عثــــــــرت مفارز مديرية 
مكافحــــــــة املتفجرات في الحشــــــــد الشــــــــعبي، على 
خمســــــــة اوكار وثالث عبوات ناســــــــفة فــــــــي ديالى 

خالل عمليات التطهير .
وقال رســــــــول في بيان تلقته «الصباح»: إّن «قيادة 
عمليــــــــات ديالى تمكنت من العثــــــــور على 3 اوكار 
لداعش». واضاف أن «القــــــــوات االمنية عالجت 14 
عبوة خالل العمليــــــــة وقتلت ارهابيا». في غضون 
ذلك، أكد قائد الفرقة املدرعة التاســــــــعة اللواء الركن 
وليــــــــد خليفة مجيد، أنه ســــــــيتم بعــــــــد االنتهاء من 
عمليــــــــة أبطــــــــال العراق توزيــــــــع القطاعــــــــات األمنية 
بصورة صحيحة لســــــــد الثغــــــــرات املوجودة. وقال 

مجيــــــــد، لوكالة األنباء العراقية «واع»: إن «العمليات 
اشتركت بها قطعات كثيرة من الشرطة االتحادية 
والجيش العراقي، متمثلة بالفرقة املدرعة التاسعة 
والفرقــــــــة الخامســــــــة وعمليــــــــات ديالى والحشــــــــد 
الشــــــــعبي وجهاز مكافحة اإلرهــــــــاب». واوضح أن 
«هذه العملية تستهدف بســــــــط األمن واالستقرار 
ضمن منطقة محافظة ديالى»، مشيرا إلى أنه «تم 
تفتيش مــــــــا يقارب 25 قرية ضمن هــــــــذه املنطقة، 
فضــــــــال عــــــــن تفتيــــــــش الجانــــــــب األيســــــــر لبحيرة 
حمرين». وأشار إلى أن «العملية مستمرة وحققت 
أهدافا كثيرة ضمن هذه املنطقة»، مؤكدا أنه «بعد 
انتهاء العملية ســــــــيتم توزيــــــــع القطاعات بصورة 
صحيحة ومسك الثغرات املوجودة ومنع أي تواجد 
لعناصــــــــر داعش ضمن هذه املنطقــــــــة». في االطار 
نفسه اعلنت خلية االعالم االمني، أمس االحد، ان 
سالح الجو الفرنسي دمر كهفا تابعا لداعش في 
العراق. وقالت الخلية: ان «ســــــــالح الجو الفرنســــــــي 
ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات 

املشــــــــتركة، نفذ ضربة جوية ضمن عملية ابطال 
العــــــــراق بمرحلتهــــــــا الرابعة». وبينــــــــت ان «الضربة 
اســــــــفرت عن تدميــــــــر كهف وقتــــــــل عنصرين من 
عصابات داعش االرهابية، ضمن قاطع املسؤولية 
في هــــــــذه العملية». في تلك االثنــــــــاء، عثرت مفارز 
مديرية مكافحة املتفجرات في الحشــــــــد الشعبي، 
على خمسة اوكار وثالث عبوات ناسفة في ديالى 
كثر مــــــــن 10 كم2. وذكر 

ٔ
خــــــــالل عمليات تطهير ال

بيان إلعالم الحشــــــــد الشــــــــعبي أن «مفارز مديرية 
مكافحة املتفجرات في الحشــــــــد الشــــــــعبي عثرت 
على خمســــــــة اوكار وثــــــــالث عبوات ناســــــــفة اثناء 
تنفيذ اليوم الثاني من عمليات ابطال العراق نصر 
السيادة الرابعة في ديالى». واشار الى ان «املفارز 
طهرت قرى إمام ويس، ونويدر، وفتشت قرية عني 
السمك وكاني ماشي بمساحة تزيد على 12كم2». 
ول في الحشد الشعبي عبوتني 

ٔ
بينما فكك اللواء اال

ناســــــــفتني في قاطع عمليات النفــــــــط خانة بديالى، 
فيما انفجرت الثالثة من دون اي خســــــــائر. وذكر 
بيان آخر أن «مفارز مكافحة املتفجرات في اللواء 
ول بالحشد الشــــــــعبي فككت عبوتني ناسفتني 

ٔ
اال

كانتا مزروعتني في شــــــــارع بجبــــــــال النفط خانة 
وضح أن «عبوة ثالثة انفجرت 

ٔ
بمحافظة ديالى». وا

على عجلة تابعة للواء من دون تســــــــجيل خسائر 
بشرية او مادية». الى ذلك علق القيادي في الحشد 
الشعبي كمال الحســــــــناوي على عملية استهداف 
اليات اميركية جنوب العــــــــراق، مؤكدا أن العمليات 
ستســــــــتمر والحكومة ال تستطيع فعل شيء لهذه 
العمليات وستكون مســــــــتهدفة اذا فعلت، بحسب 
تعبيره. وقال الحسناوي: إن «العراق يمر بمرحلة 
خطيرة جدا من خالل تواجد املحتل»، مســــــــتدركا 
أن «الجانــــــــب االميركي ال يزال فــــــــي العراق يحول 
بعثاته الدبلوماســــــــية لقواعد عسكرية عن طريق 

وضع منظومات صد الصواريخ».
وبــــــــني أن «نصب منظومــــــــة الباتريــــــــوت في مبنى 
الســــــــفارة االميركيــــــــة ببغــــــــداد مخالــــــــف لألعراف 
والقوانــــــــني الدوليــــــــة، وأعطى الشــــــــرعية للمقاومني 
بالقضاء على التواجد األميركــــــــي» ،مبينا أنه «ما 
الداعــــــــي لوضــــــــع املنظومــــــــات اذا كان التواجد ليس 

عسكريا».

ب أعضاء فــــــــي مجلس النواب بقرار رئيس  رحَّ
مجلس الــــــــوزراء القائد العام للقوات املســــــــلحة 
مصطفى الكاظمي القاضي بتخصيص قوات 
ْي مندلــــــــي واملنذرية، والعمل 

َ
أمنية ملســــــــك منفذ

على فرض كامل الســــــــيطرة علــــــــى بقية املنافذ 
العراقيــــــــة، مشــــــــددين علــــــــى ضرورة اإلســــــــراع 
باتخاذ قرارات لدعم االقتصاد وإيقاف سرقة 

املال العام.
وكانت قوات عسكرية فرضت يوم أمس األول 
السبت ســــــــيطرتها على منفذين حدوديني مع 
إيــــــــران، بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس 
الحكومــــــــة مصطفــــــــى الكاظمــــــــي مــــــــن املنطقة 
الحدوديــــــــة شــــــــدد خاللهــــــــا على عدم الســــــــماح 

”بسرقة املال العام في املنافذ“.
 وقــــــــال الكاظمي خالل افتتاحــــــــه منفذ مندلي 
امس االول: ”لقد ذهب وقت هدر األموال في غير 
ــــــــن اليوم مرحلة جديدة“، محذرًا  ها وندشِّ

ِّ
محل

أن ”املنفذ تحت حماية قواتنا العسكرية، ولها 
الحق بإطالق النار علــــــــى كل من يتجاوز على 

الحرم الجمركي“.
وأكــــــــد رئيس لجنة االمــــــــن والدفاع محمد رضا 
أهميــــــــة عمليــــــــات الســــــــيطرة علــــــــى املنافذ في 
استعادة سيطرة الدولة على صادرات وواردات 
البلد، والتخلص من ســــــــيطرة بعض الجماعات 
من التجــــــــار والضبــــــــاط وغيرهم مــــــــن حلقات 
الفســــــــاد. وقال رضا في تصريح صحفي: إنَّ 
«عمليات السيطرة على املنافذ انطلقت تزامنا 
مع العمليــــــــات األمنية التي انطلقــــــــت في ديالى 
بالتعاون مع البيشمركة لتأمني املناطق الرخوة 

من خاليا داعش النائمة“.
واضاف رضا أن فرض الســــــــيطرة على جميع 
املنافذ بمــــــــا فيها منافذ اقليم كردســــــــتان أمر 
ضروري من شأنه تحقيق إيراد جيد للموازنة 
العامة، فضال عن منع دخول البضائع املتوّفرة 
داخليا لدعم املنتج الوطني، مبينا أّن الســــــــيطرة 
على املنافذ يجب أن تكون بإشــــــــراف ومتابعة 
رئيس الوزراء وجلب شخصيات كفوءة إلدارة 
هذا امللف. بدوره اوضح عضو اللجنة ســــــــعران 
االعاجيبي أّن مــــــــا يقوم به الكاظمي في املنافذ 
الحدودية هدفه اعادة ســــــــيطرة الدولة وهيبتها، 
فضــــــــال عن ان مســــــــك هــــــــذه الحدود ســــــــيرفد 

املوازنة باموال طائلة.
وقال االعاجيبــــــــي في حديــــــــث لـ“الصباح“: إّن 
البرملان ولجنــــــــة االمن بصورة خاصة يدعمان 
ويســــــــاندان أي خطوة لفرض ســــــــلطة القانون 
وهو امر طاملــــــــا طالبت به اللجنة كونه في حال 
السيطرة على املنافذ سيكون هناك وارد جديد 

يرفد املوازنــــــــة باموال كبيــــــــرة خاصة في هذه 
الظروف االقتصادية الصعبة وهبوط اســــــــعار 

النفط.
واضــــــــاف االعاجيبي ان جميع املنافذ ســــــــيتم 
مسكها ووضعها تحت سلطة الدولة والقانون 
ولكــــــــن البداية في هذين املنفذيــــــــن، مؤكدا انها 
بدايــــــــة مهمة وعد بهــــــــا الكاظمــــــــي ويعمل على 
هــــــــذا املوضوع خاصة مــــــــع انخفاض الخيارات 
لديــــــــه في ظــــــــل االزمات التــــــــي تعانيهــــــــا البالد 
وهــــــــي تتناغم مــــــــع املطالب الشــــــــعبية بمحاربة 
الفساد والفاسدين. في حني عد عضو اللجنة 
االقتصادية النيابية نوفل الناشئ حملة رئيس 
الوزراء للســــــــيطرة على املنافــــــــذ خطوة ايجابية 
للقضاء علــــــــى الفســــــــاد ورفد املوازنــــــــة العامة 
بايــــــــرادات ضرورية في ظل انخفاض أســــــــعار 
النفط. وأوضح الناشــــــــئ في حديث لـ{الصباح}
ان خطوة رئيس الــــــــوزراء ايجابية وتمثل جزءًا 

مــــــــن الطموح بتأمــــــــني جميع املنافــــــــذ الحدودية 
والســــــــيطرة عليها لصالح الدولة، داعيا رئيس 
الــــــــوزراء الــــــــى ايقــــــــاف هيمنة بعض منتســــــــبي 
األحــــــــزاب السياســــــــية علــــــــى أجــــــــزاء مهمة من 

واردات البلد وتسليم الفاسدين الى العدالة.
وأضاف الناشــــــــئ ان فرض سيطرة الدولة على 
جميع املنافذ بما فيها منافذ اقليم كردســــــــتان 
من  شــــــــأنه ايضــــــــا حماية املنتــــــــج العراقي من 
املنافســــــــة الجائرة في السوق املحلية، لذلك من 
ايجابيات الســــــــيطرة على املنافذ هو دعم املنتج 

املحلي وايجاد سوق عراقية له.
من جانبها اشارت النائب املستقل ندى شاكر 
جــــــــودت الى ان خطــــــــوة رئيس الــــــــوزراء باتجاه 
السيطرة على املنافذ الحدودية وتأمينها تأتي 
بداية ملا وعد به في تأمني موارد البلد وتنويعها 

وننتظر خطوات الحقة.
وأكدت جــــــــودت في حديــــــــث لـ{الصبــــــــاح} دعم 

السلطة التشريعية لخطوات رئيس الوزراء في 
تأمني املنافذ الحدودية والقضاء على املفسدين 
فيهــــــــا وإحالتهم على العدالــــــــة، مبينة ان جميع 
املنافــــــــذ الحدودية يجب ان تكون تحت ســــــــلطة 
الدولة ملا لذلك من منافع ايجابية كثيرة ابرزها 
زيادة واردات املوازنة  بدل االعتماد على موارد 

النفط الريعية التي تخضع للعامل السياسي.
علــــــــى صعيد متصل بنيَّ الخبير القانوني علي 
التميمــــــــي أّن لرئيس الوزراء الحق في ارســــــــال 
قــــــــوات خاصة ملتابعــــــــة عمل املنافــــــــذ الحدودية 

وفق الدستور.
وقــــــــال التميمــــــــي فــــــــي بيــــــــان: إّن «املــــــــادة 110 
مــــــــن الدســــــــتور العراقــــــــي جــــــــاء فيهــــــــا ان مــــــــن 
املركزية  للحكومة  الحصريــــــــة  االختصاصات 
هــــــــي رســــــــم السياســــــــة االقتصاديــــــــة واملاليــــــــة 
والجمركيــــــــة وتنظيم السياســــــــة التجارية عبر 

األقاليم واملحافظات“.

 114 املــــــــادة  «فــــــــي  ان  التميمــــــــي  واضــــــــاف 
مــــــــن الدســــــــتور العراقــــــــي جــــــــاء ايضــــــــا أّن من 
االختصاصات املشتركة بني الحكومة املركزية 
واألقاليــــــــم واملحافظــــــــات إدارة الجمــــــــارك تكون 
بالتنسيق املشترك بني االثنني»، مبينا انه «مع 
التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة 
شــــــــيء واإلدارة شــــــــيء اخر فمن ذلــــــــك نجد أن 
اإلدارة تكون بالتنسيق والتعاون بني الحكومة 

واإلقليم واملحافظات».
واشــــــــار التميمي الــــــــى ان «قانــــــــون هيئة املنافذ 
الحدوديــــــــة رقــــــــم 30 لســــــــنة 2016 اوجد هيئة 
للمنافذ الحدودية ومجلســــــــا لهــــــــذه املنافذ من 
ممثلني عن وزارات مختلفة ويتولى اإلشــــــــراف 
علــــــــى املنافــــــــذ الحدودية وإدارتهــــــــا»، مؤكدا انه 
«يمكن بموجب املادة 78 من الدســــــــتور لرئيس 
مجلس الوزراء إرســــــــال القــــــــوات الخاصة التي 

تتابع عمل هذه املنافذ».

{ }

{ }

دعــــــــا وزيــــــــُر الخارجيــــــــة فؤاد حســــــــني املانيــــــــا إلى 
واالقتصــــــــادي  السياســــــــي  ثقلهــــــــا  ممارســــــــة 
ملنــــــــع التدخــــــــل في شــــــــؤون العــــــــراق الداخليــــــــة، في 
املقابــــــــل تعهــــــــد نظيــــــــره األملانــــــــي هايكــــــــو مــــــــاس، 
 بالعمــــــــل على رفع اســــــــم العــــــــراق من قائمــــــــة الدول 
عالية املخاطر. وذكر بيــــــــان لوزارة الخارجية تلقت 
«الصباح» نســــــــخة منه ان «وزيــــــــر الخارجية تلقى 
 هاتفّيًا مــــــــن نظيره األملانــــــــّي هايكو ماس، 

ً
اتصــــــــاال

وبحثا العالقات الثنائّية بني البلدين، وآفاق االرتقاء 
بها إلى ما ُيلّبي طموح الشــــــــعبني الصديقني». وأكد 
حســــــــني «حرصه على تعزيز سبل التعاون الثنائي 
عه 

ّ
مع برلني في شــــــــتى املجــــــــاالت، ُمعِربًا عــــــــن تطل

ألن تشــــــــهد العالقات بــــــــني العــــــــراق وأوروبا تطورًا 
ُيســــــــِهم في تحقيق ما يصبو إليه الجانبان»، داعيا 
الى «تكثيف الجهود لرفع اســــــــم العــــــــراق من قائمة 
الــــــــدول عالية املخاطر في غســــــــيل االموال، وتمويل 
االرهــــــــاب».  واضــــــــاف أّن «أبــــــــواب الســــــــوق العراقّية 

مفتوحــــــــة للشــــــــركات األملانّيــــــــة، ملا لها مــــــــن تأريخ 
طويل في العمل بالعراق، مشــــــــيرا الــــــــى ان «الوزارة 
ســــــــتعمل علــــــــى التواصل مــــــــع الجهات والــــــــوزارات 
 املعنّيــــــــة ملعالجــــــــة ما تتعرض له شــــــــركة ســــــــيمنز 
من ُصُعوبات». ودعا وزيــــــــر الخارجية «أملانيا ألن 
تســــــــتخدم ثقلها السياسّي واالقتصادّي مع الدول 
ون العراق الداخلّية»، 

ُ
ل في ُشــــــــؤ

ّ
اإلقليمّية ملنع التدخ

الفتًا إلى أّن «سياســــــــة العــــــــراق الخارجّية الجديدة 
تعتمد علــــــــى ُمعاَدلة إيجــــــــاد عالقــــــــات ُمتواِزنة مع 
جميع دول الجوار قائمة على مبدأ ُحســــــــن الجوار، 
 املشــــــــكالت 

ّ
شــــــــتَركة، وحل

ُ
وتحقيــــــــق املصالــــــــح امل

بالطــــــــرق الســــــــلمّية، وإبعــــــــاد العــــــــراق وشــــــــعبه عن 
التوترات الدولّية واإلقليمّية».  من جانبه اشار وزير 
الخارجيــــــــة االملاني الى «ترؤســــــــه االجتماع الوزاري 
لالتحاد في األسبوع املقبل، وتسخيره الجهود في 
معالجة مســــــــألة رفع اســــــــم العراق من قائمة الدول 
عاليــــــــة املخاطــــــــر بناًء علــــــــى طلب العراق»، كاشــــــــفا 
 عن «رغبة الشــــــــركات األملانّية الشــــــــديدة في العمل 

بالعراق».

الغانمــــــــي  عثمــــــــان  الداخليــــــــة  وزيــــــــر  تابــــــــَع 
موضــــــــوع مســــــــتحقي الترقيــــــــة للشــــــــهر الحالــــــــي، 
 منوهــــــــا بانــــــــه ســــــــتكون هنــــــــاك مالحــــــــق خاصــــــــة 
للجرحــــــــى ايضــــــــا. وقــــــــال الغانمي في بيــــــــان تلقته 
”الصباح“: إّنه تم عقد اجتماع جرت خالله مناقشة 
جدول ترقية شــــــــهر تموز الحالي، منوها بمحاسبة 
أي شخص يحاول التمييز في هذا امللف، أو يتهاون 

فــــــــي إنجاز الجدول بحســــــــب التوقيتات املخصصة 
له.وشــــــــدد الغانمي على عدم غنب أي من مستحقي 
الترقية وإنصافهم واالبتعاد عن املحسوبية واالنتقاء 
واملزاجية في اختيار االســــــــماء، مؤكدا انه ســــــــتكون 
هناك مالحق خاصة بالجرحى للترقية وشــــــــمولهم 
جميعــــــــا بهذا الجــــــــدول، تثمينا لجهودهــــــــم املتميزة 
 في الدفاع عن الوطــــــــن ومكافحة الجريمة بمختلف 

صورها.

محافظــــــــة  فــــــــي  الشــــــــرطة  مديريــــــــة  ألقــــــــت  
بتزويــــــــر  يقــــــــوم  متهــــــــم  علــــــــى  القبــــــــض  بغــــــــداد 
وســــــــط  (اعالمــــــــي)  صفــــــــة  تحمــــــــل   هويــــــــات 
العاصمــــــــة.  وقال مديــــــــر عالقات واعــــــــالم املديرية 
الرائد عزيز ناصر في بيــــــــان تلقته ”الصباح“: إّنه 
تــــــــم القبض على املتهم من خــــــــالل متابعته من قبل 

قاطــــــــع املســــــــؤولية وبالتحديد شــــــــارع املتنبي فوج 
 طوارئ بغداد الثانــــــــي، اذ كان يقوم بتزوير باجات 

صحافة.  
واضــــــــاف الرائــــــــد ناصــــــــر ان املتهــــــــم مطلــــــــوب وفق 
املــــــــادة 292 /298، منوها بانه تم تســــــــليمه اصوليا 
 الى مكتب اجرام باب الشــــــــيخ الجــــــــراء الالزم بحقه 

وفق القانون.



جائحة كورونا
واوضحت بالسخارت، بشأن تقييم األمم املتحدة 
لجهــــــــود الحكومــــــــة فــــــــي مواجهة جائحــــــــة كورونا 
وإجراءاتهــــــــا، ودور املنظمة األممية في دعم العراق 
في مواجهــــــــة الجائحــــــــة ماديا ومعنويــــــــا، «في 11 
 WHO آذار 2020، أعلنــــــــت منظمة الصحة العاملية
فيروس كوفيد- 19 جائحة عاملية، ودعت الدول إلى 
تفعيل آليات االستجابة للطوارئ وتوسيع نطاقها، 
وتبني نهــــــــِج (الحكومة بأكملها، واملجتمع بأكمله) 
وهو مبنيِّ على ســــــــتراتيجيٍة شــــــــاملٍة للوقاية من 

العدوى وإنقاذ األرواح والحد من التأثير“.
 للخطر 

ٌ
وتضيف املمثلة األممية، ان ”العراق معّرض

على وجــــــــه الخصوص بســــــــبب محدودية خدماته 
الصحيــــــــة، ونتيجــــــــة ملوقعه الجغرافــــــــي في منطقة 
تســــــــجل أعــــــــدادًا كبيرة مــــــــن حاالت كوفيــــــــد19-“، 
مؤكدة بالقــــــــول ”على الرغم من املحدودية الكبيرة 
في القــــــــدرات واملــــــــوارد، كانت اســــــــتجابة الحكومة 
للجائحة ســــــــريعة، وال بد لي مــــــــن التأكيد على أنه 
جهــــــــد عراقي تقوده الســــــــلطات الوطنيــــــــة، مع دعٍم 
من األمم املتحدة باملشورة والخبرة الفنية، وكذلك 
تحويل بعض املساهمات املالية من البرامج لشراء 

املعدات“.
وتابعــــــــت املمثلــــــــة األمميــــــــة ”وبدعــــــــم مــــــــن منظمة 
الصحــــــــة العاملية WHO، وضعــــــــت الحكومة خطة 
لالستجابة، ومنذ منتصف آذار املاضي، تم اتخاذ 
اإلجراءات التالية: فحص وتتبع املالمســــــــني وعزل 
الحاالت املشــــــــتبه بها، فرض القيــــــــود على الحركة 
وحظــــــــر التجــــــــول، إغــــــــالق الحدود وإطــــــــالق حملة 
التوعية االجتماعيــــــــة، وقف التجمعات الجماهيرية 
أو تقليص حجمها، بما في ذلك الزيارات الدينية“، 
مشــــــــيرة إلى أن ”العراق حقــــــــق نجاحًا في املراحل 
األولى من حربــــــــه ضد الجائحة، إال أن الوضع بات 
يشهد ارتفاعا في عدد الحاالت مؤخرًا، ويمكن أن 
ُيعزى ذلك إلى زيادة الفحوصات والرصد، فضًال 

عن ضعف االلتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذها“.

جهود األمم املتحدة
وبينت بالســــــــخارت، أن ”األمــــــــم املتحدة في العراق 
تعمل حاليًا بشكل وثيق مع وزارة الصحة وشركاء 
الصحة لتســــــــهيل الفحوصــــــــات، وإنشــــــــاء مراكز 
عمليــــــــات الطوارئ، ومنــــــــع ومكافحــــــــة العدوى في 
مؤسسات الرعاية الصحية، وجمع وتحليل ونشر 
املعلومات املتعلقة باتجاه التفشــــــــي واالســــــــتجابة 
له، ويشــــــــمل هذا الدعم نشــــــــر فرق صحية متنقلة، 
وشحنات من معدات الوقاية الشخصية واألجهزة 
واملعدات الطبية (مكثفات األكســــــــجني، وشاشــــــــات 
وحدات العناية املركزة، وأســــــــِرة املستشفيات وما 
إلى ذلــــــــك) ومجموعــــــــات الفحوصــــــــات املختبرية، 
وخدمات التواصل واسعة النطاق بشأن املخاطر“.

وأضافــــــــت، ”على ســــــــبيل املثــــــــال ال الحصر، يقوم 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي UNDP بتجهيز 13 
وحــــــــدة من وحدات العناية املركــــــــزة في املحافظات 
التي تعاني من نقص الخدمات، مع 240 من أجهزة 
التنفس وأجهزة تنظيم ضربات القلب وشاشــــــــات 
املراقبة واألسرة املتخصصة، وفي وقت سابق من 
 WHO هذا الشــــــــهر، نقلت منظمة الصحة العاملية

300 مكثف لألوكســــــــجني من مخازنها اإلقليمية 
إلى العراق للتعامل مع النقص الفوري في إمدادات 
األوكســــــــجني في البالد، كما اســــــــهمت دول ُأخرى 

باإلمدادات مباشرًة إلى السلطات العراقية“.  
وأوضحــــــــت املمثلة الخاصــــــــة، أن ”األمــــــــم املتحدة، 
أعدت وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العراقية، 
خطة اســــــــتعداد واستجابة بقيمة 41 مليون دوالر 
أميركي لتعزيز النظام الصحي والبنية التحتية في 
العراق، كما خصصت العديــــــــد من منظمات األمم 
املتحــــــــدة خططًا لالســــــــتجابة بماليني الــــــــدوالرات، 
وتشــــــــمل األنشطة شراء املعدات الطبية الهامة مثل 
أجهزة التنفس، وإنشــــــــاء وحدات العــــــــزل، وتوفير 
معــــــــدات الحماية الشــــــــخصية للعاملــــــــني في مجال 
الرعايــــــــة الصحية وتدريب املالكات، وتشــــــــمل هذه 
الجهود أيضًا تنســــــــيق توريد مجموعات الفحص 
ومعدات الوقاية الشــــــــخصية، وتقديم الدعم الفني 
للمنافــــــــذ الحدوديــــــــة واملطــــــــارات، وتعزيز االتصال 
ونشر املعلومات، ودعم إدارة الحاالت وفحصها“.

وتطرقت بالســــــــخارت إلــــــــى الجهود التــــــــي تبذلها 
األمم املتحدة في سبيل تقديم الدعم للنازحني في 
املخيمات داخل البالد، وقالت: «لقد تم إيالء اهتمام 
خــــــــاص للنازحــــــــني والالجئــــــــني فــــــــي املخيمات من 
خالل توسيع نطاق االســــــــتجابة للطوارئ وخطط 
التأهــــــــب للتعامل مــــــــع الوباء في أماكــــــــن املخيمات، 
 UNHCR وقد وصلت مفوضية شؤون الالجئني
وبرنامــــــــج األغذية العاملي WFP إلــــــــى ما يزيد عن 
700,000 شــــــــخٍص باملســــــــاعدة النقدية، مما أتاح 
للنازحني والالجئني شراء مواد النظافة الشخصية 
الضروريــــــــة وغيرها من املواد، كمــــــــا تقدم املنظمة 
الدولية للهجرة IOM مســــــــاعدة نقدية للمهاجرين 
الضعفاء الذين فقدوا وظائفهم بســــــــبب الجائحة، 
وتعمل مع الهيئات الحكومية لتعزيز القدرات عند 
منافذ الدخول الحدودية من أجل استجابة شاملة 

لديناميات التنقل البشري واتجاهات التفشي“.
وبعثــــــــت املمثلة األممية خالل حديثها لـ ”الصباح“ 
رسالة إلى الشــــــــعب العراقي واملؤسسات الرسمية 

فــــــــي البالد، وقالــــــــت: ”لقــــــــد زرُت وزارة الصحة في 
بغداد مؤخرًا لتوصيل رســــــــالة بســــــــيطة وعاجلة 
مفادها بــــــــأن (علينا أن نبقــــــــى ملتزمني بمكافحة 
انتشــــــــار كوفيــــــــد- 19علــــــــى كل مســــــــتوى، ولكــــــــن 
بشــــــــكل أساســــــــي من خالل أفعالنا الفردية)، لقد 
أثقل هــــــــذا املرض كاهل بلدان أكثر اســــــــتعدادًا من 
العراق بكثيــــــــر، وال يمكن ألي حكومة أن تتصرف 
بمفردهــــــــا، لذا، ونظرًا ألننا ما زلنا ال نمتلك لقاحًا، 
فإن تدابيــــــــر الوقاية تظل أفضل أداة لدينا (التباعد 
الجســــــــدي، والنظافة الصحية املناســــــــبة، والتماس 

العالج من دون خوف أو خجل)“.
وشددت بالسخارت «على أهمية حمالت التوعية 
التي تنفذها مختلف كيانات األمم املتحدة، بما في 
ذلك حول الوقاية والنظافة الصحية ودور الجمهور 
ووســــــــائل اإلعالم»، مؤكــــــــدة ان «حمــــــــالت الوقاية 
والتوعيــــــــة هي خط دفاعنــــــــا األول واألخير في ظل 
غياب دواء أو لقاح لهذا املرض، وخالل هذا الشهر، 
تم إطــــــــالق حملة توعيــــــــة كبيرة حــــــــول كوفيد19- 
تستهدف 10 مناطق ذات خطورة عالية ومعدالت 
إصابة مرتفعة في بغداد حيث يقطن نحو 5 ماليني 
شــــــــخص، مع متطوعني يجوبون الشــــــــوارع لتقديم 
معلومات مهمة وتوزيع حزم الحماية الشخصية، 
كما تضمنت الحملة دعمًا من شــــــــخصيات دينية 
بارزة ممن حشدوا آالف املساجد في جميع أنحاء 
البالد لنشر الرســــــــائل الصوتية»، وبينت إن «هذه 
الحملة ستتوسع لتشــــــــمل محافظات ُأخرى تكثر 
فيها العدوى مثل الســــــــليمانية وميســــــــان وواسط 
والبصرة، وقد أكملت اليونيسيف في وقت سابق 
مــــــــن هذا الشــــــــهر تدريبــــــــًا لنحو 150 مــــــــن الكوادر 
الصحية على التعقيم والرعاية الصحية وخدمات 
التواصل بشأن املخاطر في سياق جائحة كوفيد- 
19. وبدورهم، ســــــــيقوم هــــــــؤالء العاملون بتدريب 

زمالئهم».
وأكــــــــدت ان ”هــــــــذا جهــــــــد وطني لخفــــــــض املنحنى 
وتســــــــطيحه، وآمل أن يعمل الجميــــــــع معًا لتحقيق 
هــــــــذه الغاية، ويمكن للســــــــلطات الصحيــــــــة املحلية 

واإلقليميــــــــة والوطنيــــــــة أن تواصــــــــل االعتماد على 
الدعم الثابت من األمم املتحدة“.

الحوار العراقي األميركي
ملف املحادثات العراقية – األميركية، كان حاضرًا 
في الحديث مع بالســــــــخارت، وبســــــــؤالها عن دعم 
األمم املتحدة تلك املحادثات على أســــــــاس املصالح 
املشتركة بني البلدين ودعم ســــــــيادة العراق، أكدت 
املســــــــؤولة األمميــــــــة، ان ”األمم املتحدة فــــــــي العراق، 
وتماشــــــــيًا مع تفويضهــــــــا، تدعم ســــــــيادة العراق، 
ونحــــــــن نؤيــــــــد جهــــــــود حكومــــــــة رئيــــــــس الــــــــوزراء 
مصطفــــــــى الكاظمــــــــي في هــــــــذا الصدد، ال ســــــــيما 
مكافحتها لإلرهاب، فلقد ُهزمت داعش عسكريًا 
لكنها ال تزال يشــــــــكل تهديدًا، لذلــــــــك، فإن مواصلة 
املناقشــــــــات حول كيفية املضي قدما بشــــــــأن هذه 
القضية مــــــــع الواليات املتحدة تعد أمرًا بّناًء، وأكيدًا 
مع الــــــــدول اُألخرى صاحبــــــــة املصلحة أيضًا، على 
أساس احترام السيادة واملصالح املتبادلة“، وقالت: 
”نحن نرحب بهذا الحوار العراقي - األميركي، وأي 
حواٍر آخر ُيســــــــهم في اســــــــتقرار العراق وازدهاره 

وسيادته على املدى الطويل“.
وتجدر اإلشــــــــارة إلى أن الحوار الســــــــتراتيجي مع 
الواليــــــــات املتحــــــــدة ال يقتصــــــــر فقــــــــط علــــــــى األمن 
ومكافحة اإلرهاب؛ بل يمتــــــــد أيضًا إلى االقتصاد 
والطاقة، والقضايا السياســــــــية والعالقات الثقافية، 
وبينت بالسخارت أن الحوار ”يساعد في تشكيل 
عالقة ســــــــتراتيجية طويلة األمد تفيد كال الطرفني، 

وينبغي تشجيعه“.
وبشــــــــأن نظرة األمــــــــم املتحدة ملدى قــــــــدرة حكومة 
الكاظمي على اتخــــــــاذ خطوات جدية إلبعاد العراق 
عــــــــن التجاذبات أو التنافــــــــس، قالت املمثلة الخاصة 
لألمني العام لألمم املتحدة :“العراق يواجه تحديات 
اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية وصحية 
متعــــــــددة، وســــــــيتطلب األمر دعمًا واســــــــعًا للتغلب 
على هذه القضايا، وتؤكد الحكومة في برنامجها 
الســــــــيادة الوطنيــــــــة والعالقات املتوازنــــــــة والتعاون 

بوصفهــــــــا الركائــــــــز الثــــــــالث ألجندتهــــــــا للعالقات 
الخارجية“.

وأكــــــــدت بالســــــــخارت، ان ”دعوتنــــــــا إلــــــــى ضرورة 
تجنيــــــــب العــــــــراق تنافــــــــس املصالح بــــــــني الخصوم 
اإلقليميــــــــني والعامليــــــــني ليســــــــت جديــــــــدة، إذ نجدد 
التأكيد عليها في كل مناســــــــبة، فالعراق يستحق 
فرصة للتعافي بعد ســــــــنوات من عدم االستقرار، 
ونحــــــــن نعتقــــــــد أن حماية العراق من االســــــــتقطاب 
اإلقليمي ستســــــــاعد العراقيني علــــــــى إيجاد حلول 
ملشكالتهم الداخلية العديدة بمفردهم“، وأضافت، 
انه ”على املدى املتوسط إلى املدى البعيد، من املهم 
أيضــــــــًا االلتفات إلى أن عراقــــــــًا أقوى وأكثر ازدهارًا 
يمكــــــــن أن يصبح منتدًى للحوار اإلقليمي بدًال من 

ساحة للصراع بالوكالة“.

ملف االنتخابات
وبخصوص االنتخابات املبكرة وإمكانية إجرائها، 
أوضحت بالسخارت، إن ”حكومة العراق تعهدت 
بإجــــــــراء انتخابــــــــات مبكــــــــرة وحرة ونزيهــــــــة وذات 
مصداقية“، واســــــــتدركت بالقول: ”إال أن الحكومة 
ال تستطيع تحقيق ذلك بمفردها، فهي بحاجة إلى 
دعم القوى السياسية في مجلس النواب وخارجه، 
ويحدونا األمــــــــل في أن تتعــــــــاون الحكومة والقوى 
السياسية لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي تلبية أحد 

املطالب والتطلعات الشعبية الرئيسة“.
واشارت بالســــــــخارت، إلى أن ”تنظيم االنتخابات 
يســــــــتغرق وقتًا، ومــــــــن املهم الشــــــــعور بإلحاح هذا 
املوضــــــــوع، وهنــــــــاك الكثير من العمــــــــل الذي ينبغي 
القيام به إلجراء االنتخابات بما في ذلك استكمال 
امللحقــــــــات الفنية لقانــــــــون االنتخابــــــــات، ومن املهم 
أن يتــــــــم عمل ذلــــــــك بالشــــــــكل الصحيــــــــح“، مؤكدة 
ان ”االنتخابــــــــات الشــــــــفافة ضروريــــــــة لبنــــــــاء ثقة 

الجمهور“.
وشــــــــددت على ان ”األمــــــــم املتحدة مكلفــــــــة بتقديم 
املشــــــــورة والدعــــــــم الفنــــــــي للمؤسســــــــات الوطنيــــــــة 
العراقية، ونحن نقوم بذلك، وسنســــــــتمر في تقديم 
كل املشــــــــورة والدعم املطلــــــــوب، ونعيد التأكيد على 
وجهة نظرنا الراســــــــخة بأن هذه االنتخابات يجب 
أن تكون بقيــــــــادة العراقيني وِملكًا للعراقيني، ولكي 
تكون االنتخابــــــــات ذات مصداقية ومقبولة لجميع 
العراقيني، يجب حماية املفوضية الُعليا املســــــــتقلة 

لالنتخابات من التدخل السياسي“.
وأضافت، ان ”تقديم املشــــــــورة والدعم واملســــــــاعدة 
للحكومــــــــة لتعزيــــــــز الحــــــــوار السياســــــــي الشــــــــامل 
واملصالحــــــــة الوطنيــــــــة واملجتمعية جــــــــزء مهم من 
تفويض بعثة (يونامي)، ودعم الالجئني والنازحني 
هو دور رئيس آخر ألسرة األمم املتحدة في العراق، 
وهــــــــذا يعني أن هناك إمكانية لألمم املتحدة لرعاية 
الحــــــــوار والتقــــــــارب، بما في ذلك قضيــــــــة النازحني، 

بالتنسيق مع حكومة العراق“.
ختمــــــــت بالســــــــخارت حوارهــــــــا مــــــــع ”الصبــــــــاح“، 
بالحديــــــــث عــــــــن تقييم األمــــــــم املتحدة لسياســــــــات 
العــــــــراق الخارجية خــــــــالل املرحلــــــــة الحالية، حيث 
قالت: ”يبــــــــدو أن الحكومة العراقية تعمل على بناء 
عالقــــــــات متوازنــــــــة وذات منفعة متبادلــــــــة مع دول 
املنطقة والشــــــــركاء الســــــــتراتيجيني وبقية املجتمع 
الدولــــــــي، وهــــــــو أمــــــــر مشــــــــجع“.وأضافت، ان ”هذه 
العالقــــــــات تتجلى أهميتها خاصًة في هذه األوقات 
الصعبــــــــة، حيــــــــث يحتاج العراق إلــــــــى دعم خارجي 
مســــــــتمر بشــــــــأن مجموعة واســــــــعة من القضايا 
الداخلية - كتنفيــــــــذ اإلصالحات ومعالجة األزمات 
الصحيــــــــة واالقتصادية ومكافحة داعش والحفاظ 
على السيادة وسالمة األراضي“، مبينة أن ”األمم 
املتحدة ترحب وتؤيد أي مساٍع سلمية ودبلوماسية 
لحل القضايا العالقة، ونحن على استعداد لتقديم 
املشــــــــورة والدعم واملســــــــاعدة لحكومــــــــة العراق في 

تسهيل الحوار والتعاون اإلقليمي“.

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

Mon. 13 . Jul. 2020 Issue No 4872 2020 13

q

S P AP A P E R

« »



A L S A B A H  N E W S P A P E R Mon. 13 . Jul. 2020 Issue No. 4872 2020 1304

اعـــلـــَن وزيــــر الــصــحــة اعـــــداد املــخــطــطــات 
الالزمة النشاء مستشفيني في قضاء 
الــحــســيــنــيــة بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــشــفــى 
الــشــهــيــد ضــــــاري، احـــدهـــمـــا مخصص 
ملــرضــى فــيــروس كـــورونـــا بــســعــة 200 
الحسينية  الــعــتــبــة  مـــن  وبـــدعـــم  ســـريـــر 
ـــــرة صحة  املـــقـــدســـة، بــيــنــمــا وجـــهـــت دائ
الـــرصـــافـــة بــــزيــــادة الـــســـعـــة الــســريــريــة 
فــــي ردهــــــــات االنـــــعـــــاش الــتــنــفــســي فــي 
مستشفى الكندي وتجهيزها باالجهزة 
في  الحرجة،  الحاالت  الستقبال  الطبية 
وقـــت قــــررت وزارة الــصــحــة اســتــحــداث 
ــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة  في  ردهـــتـــي الـــحـــيـــاة ال
كربالء الستقبال املصابني بالفايروس.

وقــــال وزيــــر الــصــحــة والــبــيــئــة الــدكــتــور 
حسن التميمي لـ»الصباح»: إنه تم اعداد 
مستشفيني  النشاء  الالزمة  املخططات 
ضــــمــــن الــــرقــــعــــة الــــجــــغــــراقــــيــــة لـــقـــضـــاء 
الــحــســيــنــيــة بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــشــفــى 
الـــشـــهـــيـــد ضــــــــاري، احـــدهـــمـــا ســيــكــون 
ــتــنــفــس الــصــنــاعــي  مـــجـــهـــزا بـــاجـــهـــزة ال
ومخصصا ملــرضــى فــيــروس كــورونــا، 
العتبة  بــســعــة 200 ســريــر وبــدعــم مــن 
بــدعــم من  املــقــدســة، واالخـــر  الحسينية 
 28-30 خــــالل  مــتــوقــعــا  الــنــفــط،  وزارة 
مشيرا  للخدمة،  جــاهــزا  سيكون  يــومــا 
بعد  ضـــاري  الشيخ  مستشفى  ان  الــى 
االضافات سيجهز بسعة 900 سرير، 
في  والحرق  والنهب  للسرقة  تعرض  اذ 
بـــ 114  تــم عمله  ، وبــعــدهــا  عـــام 2003 
محافظة  مع  بالتنسيق  منوها  ســريــرا، 
بــغــداد وتــأهــيــلــه بــاضــافــة 350 ســريــرا 
الباطنية،  وتخصيص ردهات للجراحة، 

النسائية واالطفال. 
واضــاف تم تخصيص 50 سريرا اخر 
ــلــحــروق ضــمــن الــخــطــة الــســتــراتــيــجــيــة  ل
الــتــي وضــعــتــهــا الــــــوزارة لـــزيـــادة السعة 
السريرية، خدمة للصالح العام من اجل 
توفير افضل الخدمات الصحية والطبية 
بعد  افتتاحه  بقرب  منوها  للمواطنني، 
حــــدث األِســــــــرة واالجــــهــــزة 

ٔ
تــجــهــيــزه بــــا

واالدويــة،  والفندقية  واملختبرية  الطبية، 
واملـــالكـــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة، مضيفا 

لــعــالج مــرضــى مــنــاطــق الحسينية،  انـــه 
الراشدية، بوب الشام، واملناطق املجاورة 
لها لتخفيف الضغط والعبء على باقي 

املستشفيات. 
ولفت التميمي الى ان مشروع مستشفى 
الحسينية الذي  يقع في منطقة الزهور 
بقضاء الحسينية ، تمت احالته منذ عام 
2012 لكنه توقف العمل به، وحاليا تمت 
200 سرير  بسعة  بــانــجــازه  املــبــاشــرة 
وانشائه على ارض تبلغ مساحتها 36 
التخصصات  مــن  لعدد  مربع  متر  الــف 
الــطــبــيــة مــنــهــا الــعــنــايــة املــــركــــزة وخـــدج 
املعوقات  تم تجاوز  انــه  االطــفــال، مبينا 
وايــجــاد الــحــلــول املــنــاســبــة لــه مــن خــالل 
لجنة االمر الديواني 45 ألنه بحاجة الى 
تــوفــيــر الــتــخــصــيــصــات املــالــيــة مــن قبل 
يقع  املستشفى  ان  مٔوكدا  املالية،  وزارة 
كبيرة  سكانية  كثافة  ذات  منطقة  فــي 
وبحاجة الى الخدمات الصحية وضمن 
اطراف بغداد، اذ سيسهم في استقبال 
ــــــحــــــاالت املــــرضــــيــــة وتـــجـــنـــب  جـــمـــيـــع ال
الــى دوائــر صحة  التنقل  املواطنني عناء 

بغداد او مدينة الطب.

زيادة السعة السريرية في 
مستشفى الكندي

ومــــــن جـــانـــبـــه اوعـــــــز مــــديــــرعــــام دائــــــرة 
صــحــة الـــرصـــافـــة الـــدكـــتـــور عــبــد الــغــنــي 
السعة  بــزيــادة   » الصباح   » لـــ  الساعدي 
السريرية في ردهات االنعاش التنفسي 
ـــكـــنـــدي، وتــجــهــيــزهــا  فـــي مــســتــشــفــى ال
باملالكات  واســنــادهــا  الطبية  بــاالجــهــزة 
ـــــحـــــاالت  املـــتـــخـــصـــصـــة الســــتــــقــــبــــال ال
الحرجة وانقاذهم من فايروس كورونا، 
مــبــيــنــا تـــوفـــيـــر فـــــرق طـــبـــيـــة وبـــاســـنـــاد 
مــــن املــســتــشــفــيــات االخـــــــرى وبــجــمــيــع 
املرضى  احــد  التخصصات عند حاجة 
تــخــصــص،  اي  مــــن  طـــبـــي  تــــداخــــل  الي 
مدار  الدورية على  املتابعة  مشددا على 
الساعة ومراقبة مراحل عالجهم ونسب 
الصحية  والــخــدمــات  والشفاء  التحسن 

والفندقية املقدمة لهم.
واشـــــــار الـــــى قـــــرب افـــتـــتـــاح مــخــتــبــريــن 
بمستشفيي  كورونا  لفحص مسحات 

الــشــهــيــد الـــصـــدر، واالمــــــام عــلــي (عــلــيــه 
الوقائية  بــاالجــراءات  )، مشيدا  الــســالم 
املـــتـــبـــعـــة والــــجــــهــــود املــــبــــذولــــة مــــن قــبــل 
ــــحــــاالت  املــــــالكــــــات الــــعــــامــــلــــة لــــخــــدمــــة ال
ـــــراقـــــدة مــــن املـــصـــابـــني فــي  املـــرضـــيـــة ال
العزل  املــركــزة وانــعــاش ردهـــات  العناية 
 ملــــصــــابــــي كـــــــورونـــــــا فــــــي مــســتــشــفــى 

الشهيد الصدر.

استحداث ردهتي الحياة الثانية، 
والثالثة في كربالء

وبدورها اصدرت وزارة الصحة والبيئة 
بيانا قررت بموجبه استحداث ردهة 

ــثــانــيــة ) فـــي مــديــنــة االمــــام  ( الـــحـــيـــاة ال
لصحة  الــتــابــعــة  الــطــبــيــة  (ع)  الــحــســني 
كــربــالء، وبــســعــة 60 ســريــرا وبــصــورة 
مــٔوقــتــة  الســتــقــبــال مــصــابــي فــايــروس 
كـــــورونـــــا، فـــضـــال عــــن ( ردهــــــة الــحــيــاة 
ـــهـــنـــديـــة  الـــــثـــــالـــــثـــــة) فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى ال
الـــعـــام فـــي املــحــافــظــة ايـــضـــا بــســعــة 35 
 ســريــرا وبـــصـــورة مــٔوقــتــة لــحــني انــتــهــاء 

الوباء .

املفوضية  الرسمي باسم  املتحدث  واوضــح 
البياتي في تصريح خص به  الدكتور علي 
جائحة  ملواجهة  االزمــة  خلية  ان  «الصباح» 
لضمان  املستمرة  قــراراتــهــا  تتخذ  كــورونــا 
ـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـــــــرض وعـــــــدم تــفــشــيــه،  ال
مــنــبــهــا عــلــى ان الـــبـــالد مـــا زالـــــت بــاملــرحــلــة 
االولــــى مــن املـــرض والبـــد مــن اتــخــاذ الـــالزم 
لــتــالفــي حــصــول اي ازمـــة اقــتــصــاديــة تزيد 
ان  الــى  االزمــة  الفقر، داعيا خلية  من نسب 
تتضمن قراراتها جوانب واجــراءات تخص 
اذ  الفقر،  معالجة  وكيفية  املعيشي  الوضع 
ليست  للفقراء  تــقــدم  الــتــي  املــالــيــة  املنحة  ان 
توضع ستراتيجيات  ان  يجب  وانما  كافية 
ــــخــــدمــــات االســـاســـيـــة  وبــــــرامــــــج لـــتـــوفـــيـــر ال
االخــــــــرى مــــن ســـكـــن وتـــعـــلـــيـــم خــصــوصــا 
وجــــود مشكلة مــتــراكــمــة قــبــل حــلــول وبــاء 
 كــــورونــــا وهــــي ازمـــــة الــبــطــالــة وقـــلـــة وجـــود 

فرص العمل .
ولفت الى ان املجتمع الدولي واملنظمات ذات 

الــالزم  الــدور  العالقة ال بد ان يكون لديهما 
ـــبـــالد عــلــى تـــجـــاوز االزمــــة  فـــي مـــســـاعـــدة ال
واخــــذ دورهـــمـــا االســتــشــاري بــهــذا املــجــال، 
مـــؤكـــدا ان املــفــوضــيــة وانــطــالقــا مـــن الـــدور 
املـــنـــاط الــيــهــا فـــي مــراقــبــة االداء الــحــكــومــي، 
السيما وقت االزمــات اشــرت الى ما يعانيه 
الــقــطــاع الــصــحــي مــن تــراكــمــات واخــفــاقــات 
في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بسبب 
قــلــة اعــــــداد املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة وســـوء 
واعــداد  السكانية  الكثافة  بحسب  توزيعها 
املستفيدين من خدماتها والنقص املالحظ 
فان  وبالتالي  والبشرية  املالية  الجوانب  في 
ذلـــك ادى الـــى عـــدم ثــقــة املــواطــن باملؤسسة 
املرضية  للحاالت  وتشخيصها  الحكومية 
، مــنــبــهــا عــلــى ان املـــواطـــن يــعــانــي مـــن قلة 
الخدمة الصحية والفقر والبطالة، االمر الذي 
ادى الـــى تــراكــم الــعــديــد مــن املــشــكــالت لديه 
 بــشــكــل ال بـــد مـــن اخــــذه بــالــحــســبــان خــالل 

هذه املرحلة.

اســـتـــمـــراُر عــمــلــيــات حــصــاد مــحــصــول الحنطة 
الشهر  نهاية  الــى  اربــيــل  فــي محافظة  وتسويقه 

الحالي بعد تسليم 50 باملئة منه.
السايلو  ومدير  التجارية  الرقابة  مدير  واوضــح 
فــــي اربــــيــــل هـــيـــمـــن مـــــــراد حـــســـن فــــي تــصــريــح 
للتسويق  عليا  لجنة  تشكيل  تم  انــه  لـ{الصباح}، 
اربيل، منوها  اربيل برئاسة معاون محافظ  في 
الى (8)  بوضع جــدول قسم فيه محافظة اربيل 
لكل قسم  يــوم محدد وموعد  وتــم تحدد  اقسام 
الفالحني  لتجمع  منعا  االســبــوع  فــي  لــالســتــالم 
أمام السايلو وتجنب حدوث االصابات بفايروس 
بــاالجــراءات  االلــتــزام  التأكيد عليهم  كــورونــا مــع 
الــوقــائــيــة،  مــشــيــرا الـــى وجـــود ســايــلــو واحـــد في 
اربيل و6 في سليمانية وثالثة في دهوك ، الفتا 
 (105) بلغ  السليمانية  محافظة  تسويق  ان  الــى 
الف  تــم تسويق (72)  أطــنــان ،وفـــي دهـــوك  آالف 
 طن، اما كمية ما تم استالمه من اربيل وصل الى 

(53) الف طن.
اكد ان سايلو أربيل حدد لفالحي املحافظة من 
فــقــط من  أطـــنـــان  آالف  مـــقـــداره (110)  اســـتـــالم 
محصول الحنطة، منبها على ان تحديد املستلم 
وليس جميع املنتج يؤثر سلبا في انتاج الفالحني 
واهتمامهم بالزراعة، مبينا ان السايلوات االخرى 
االخرى املوجودة في السليمانية ودهوك تستلم 
مضيفا  الفالحني،  من  الحنطة  محصول  جميع 
قبل  ويتم  ووفــيــر  السنة جيد  هــذه  ان محصول 

اســـتـــالم الــحــنــطــة مـــن الـــفـــالحـــني بــفــحــص عينة 
منه  في املختبر من اجل تحديد درجــة النعومة 
والـــرطـــوبـــة ونــســبــة الـــشـــوائـــب، فــضــال عـــن كمية 
التضرر من الحشرات ومن اسباب اخرى ويكون 

االهتمام بهذه االمور بصورة جدية.
واضاف حسن ان مجموع  املساحات الصالحة 
للزراعة في اربيل حددت ب70 باملئة من مجموع 
مساحة كردستان، منبها على ان  الصالح منها 

فيه مصادر  تتوفر  اذ  بــاملــئــة،   35 فقط  لــلــزراعــة 
مائية ديمية ، مؤكدا الى وجود بعض املشكالت 
ـــفـــالحـــني  ومـــنـــهـــا قـــلـــة املــكــائــن  ـــتـــي واجــــهــــت ال ال
واآلالت الــزراعــيــة  ويتأمل الــفــالحــون مــن مــد يد 
ألنه  ومساندتهم  بها  وتــزويــدهــم  لهم  املــســاعــدة 
الذاتي  االكتفاء  االنــتــاج ويحقق  زيـــادة  فــي  يؤثر 
الــزراعــيــة  للتنمية   الــزراعــة مـــوردا مهما  ولــكــون 

واالقتصادية.

 

وقال مصدر خاص في املديرية العامة للتعليم 
لـــ» الصباح «: انــه تم  الــعــام االهــلــي واالجنبي 
التوجيه الى  جميع املديريات لتبليغ املدارس 
االهلية فقط االبتدائية واملتوسطة واالعدادية، 

بالتعاقد مع خريجي اختصاصات االرشاد 
وعلم  والنفسية  الــتــربــويــة  والــعــلــوم  الــتــربــوي 
على  يشرف  تــربــوي  كمرشد  للعمل  النفس 
العملية التربوية في هذه املدارس، منوها بأنه 
الصدد  بهذا  بغداد  التنسيق مع محافظة  تم 
الى  للتهيئة  الــســت،  بــغــداد  مــديــريــات  لتوجيه 

العام الدراسي املقبل 2020 - 2021  . 
وافـــاد املــصــدر بــأن املديرية وجهت ضــرورة 
تكييف املــــدارس االهــلــيــة الــتــي تــؤســس على 
عن  التزيد  التي  للمساحات  العمودي  البناء 
500 متر مــربــع، والــعــمــل على بــنــاء مــدارس 
ـــــك لــلــنــهــوض  عـــلـــى مـــســـاحـــات اكـــبـــر مــــن ذل
بـــواقـــع املــــــدارس االهــلــيــة وتــوفــيــر بــيــئــة امــنــة 
ــتــالمــيــذ، فضال  بــبــنــاهــا الــتــحــتــيــة لــلــطــلــبــة وال
ببناء  للعمل  التأسيسية  الهيئات  دعــوة  عــن 

املدارس على غرار مواصفات تنفيذ املدارس 
 الحكومية باعتبارها االوفر واالنسب للطلبة 

والتالميذ . 
ـــــــــوزارة تــعــمــل عــلــى  واضـــــــاف املــــصــــدر ان ال
ــــرصــــانــــة الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي املـــــــدارس  تـــطـــبـــيـــق ال
االهــلــيــة مـــن خــــالل ضـــــرورة مــتــابــعــة جــهــاز 
االهلية  املـــدارس  التربوي سجالت  االشـــراف 
وعــدم  والتالميذ  للطلبة  بــالــدرجــات  الخاصة 
الــتــالعــب بــهــا مــن قــبــل اي جــهــة كــانــت وتتم 
ــتــربــويــني،  مــراجــعــتــهــا مـــن قــبــل املـــشـــرفـــني ال
املــــــدارس  ادارات  الـــــى  الـــتـــوجـــيـــه  عــــن  عــــــالوة 
بعد  اال  االثرائية  املــواد  تدريس  بعدم  االهلية 
لــكــون ذلك  املــوافــقــات االصــولــيــة  استحصال 
 يعد مخالفة قانونية تحاسب عليها االدارات 

املدرسية .

واالســـكـــان  االعـــمـــار  وزارة  انـــجـــزْت 
ـــعـــامـــة 90 بـــاملـــئـــة مــن  ال والــــبــــلــــديــــات 
مـــــــشـــــــروع اعـــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل جـــســـر 
على  ومقترباته  الحديدي  الكرغولية 
نـــهـــر ديــــالــــى الســـتـــخـــدامـــه بـــــدال مــن 
جسر الرستمية الذي يحتاج العادة 

تاهيله بالكامل.
واوضح مصدر في املركز االعالمي 
لــــــــلــــــــوزارة فــــــي تــــصــــريــــح خــــــص بــه 
«الـــصـــبـــاح» ان شــركــة ســعــد الــعــامــة 
الــتــابــعــة لـــلـــوزارة وبـــاشـــراف مــديــريــة 
الطرق والجسور فيها نفذت مشروع 
اعـــــــــادة تـــأهـــيـــل جـــســـر الـــكـــرغـــولـــيـــة 
الحديدي ومقترباته على نهر ديالى 
الثقيلة  للحموالت  ليكون مخصصا 
للشاحنات بدال من جسر الرستمية 
ــــــذي بـــحـــاجـــة الـــــى اغــــالقــــه واعــــــادة  ال
وعدم  لتهالكه  نظرا  بالكامل  تأهيله 
مــقــدرتــه عــلــى تــحــمــل ثــقــل املــركــبــات 
نسبة  ان  مبينا  عــلــيــه،  والــشــاحــنــات 
باملئة   90 بلغت  لــلــمــشــروع  االنـــجـــاز 
دينار،  مليون  اكثر من 681  وبكلفة 
الفـــتـــا الــــى ان االيـــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة 

ســتــشــهــد انـــجـــاز االعـــمـــال الــنــهــائــيــة 
لــلــجــســر مـــن اجـــل اســتــخــدامــه لحني 
انــــتــــهــــاء جـــمـــيـــع االعـــــمـــــال الـــخـــاصـــة 
ـــة الــــثــــالثــــة الـــتـــي  ـــل ـــبـــدي ـــجـــســـور ال ـــال ب
ـــــــــوزارة عـــلـــى انـــشـــائـــهـــا مــن  تــعــمــل ال
الرستمية  باعمال جسر  الــبــدء   اجــل 

بالكامل.
وعلى صعيد ذي صلة افاد املصدر 
الـــوزارة حققت نسبة انجاز 25  بــأن 
بــاملــئــة فـــي مـــشـــروع تــأهــيــل الــجــســر 
الحديدي على نهر دجلة بعد تضرره 
بــالــكــامــل وذلــــك ألهــمــيــتــه فـــي قــضــاء 
الــتــاجــي بــحــركــة الــســيــر وانــســيــابــيــة 
املرور للعجالت، منبها على ان العمل 
يتضمن رفع الجسر االنبوبي املنهار 
بــالــكــامــل ونــقــل االنــابــيــب واالنــقــاض 
ان  الــى  الجسر، مشيرا  خــارج موقع 
كــلــفــة املــــشــــروع نــحــو مــلــيــار و500 
الشركة  ان  ، موضحا  ديــنــار  مليون 
ـــلـــمـــشـــروع ســتــعــمــل عــلــى  املــــنــــفــــذة ل
والحداثة  التطور  من  جوانب  اضافة 
لــلــعــمــل وبـــمـــا يــضــمــن الــحــفــاظ على 
القضاء،  هــذا  فــي  الــحــركــة  انسيابية 
 الـــــــذي يـــعـــد مــــن مــــداخــــل الــعــاصــمــة 

بغداد.

كــشــَف مــحــافــظ نــيــنــوى  عــن انــجــاز 
400 مــشــروع خــدمــي خـــالل تسعة 
اشـــــهـــــر داخـــــــــل قــــــضــــــاءي ســـنـــجـــار 

وتلعفر شمال غرب املوصل.
وقـــــال املـــحـــافـــظ نــجــم الـــجـــبـــوري في 
ــــ»الـــصـــبـــاح»: إن املـــالكـــات  ل تــصــريــح 
الهندسية والفنية في مديرية بلديات 
نــيــنــوى اســتــنــفــرت جــمــيــع جــهــودهــا 
الــهــنــدســيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــتــي 
ـــفـــاو الــهــنــدســيــتــني بــإنــجــاز  ســعــد وال
400 مـــشـــروع مـــوزعـــة بـــني خــدمــيــة 
منوها  وتــربــويــة،  وصحية  وسكنية 
بان قضاءي سنجار وتلعفر تعرضا 

التحتية  البنية  فــي  كبير  تدمير  الــى 
خـــالل ســيــطــرة عــصــابــات داعــــش اذ 
تــمــت اعــــــادة الـــحـــيـــاة لــهــمــا بــالــكــامــل 
والنواحي  والقرى  مناطقهما  الغلب 

بعد عودة النازحني .
الــى ان قضاء سنجار شهد  واشـــار 
مـــركـــزا صحيا   (12) تــأهــيــل  اعـــــادة 
بـــالـــكـــامـــل، فـــضـــال عــــن اعـــــــادة عــمــل 
مــســتــشــفــى ســـنـــجـــار الـــــعـــــام وبـــــدء 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــــى الــقــضــاء بعد 
حرمان دام اربع سنوات، اضافة الى 
افتتاح مستشفى قضاء تلعفر العام 
مـــركـــزا صــحــيــا، فضال  ونـــحـــو 20 
لــلــوالدة   عــن  مستشفى متخصص 

ايضا.
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واستنادًا إلى قانون الدين العام، الذي 
خـــول وزارة املــالــيــة بـــإصـــدار حـــواالت 
الحكومة،  قبل  مــن  مضمونة  خزينة 
يقوم البنك املركزي، لكونه وكيًال ماليًا 
للوزارة، بإدارة مزادات حواالت خزينة 
الحكومة نيابة عن الــوزارة التي تقوم، 
طبقًا ملحددات قانون املوازنة السنوية، 
بــــإصــــدار حـــــــواالت خـــزيـــنـــة الغـــــراض 

التمويل الحكومي.

سندات الخزينة
بّني الباحث االقتصادي فراس عامر" 
اهمية اعالن وزارة املالية خطتها لطرح 
سندات الخزينة في مزاد ينظمه البنك 
من  السيولة  لغرض سحب  املــركــزي، 
خارج القطاع املصرفي واعادة توظيف 
تلك االمــوال لالفادة منها في تقليص 

في  ، خصوصا  املؤقت  العجز  فجوة 
ظل هذه االوضاع. "

الـــــــوزارة تنشر  وقـــــال عـــامـــر " كـــانـــت 
خــطــتــهــا مـــع نــتــائــج املـــــــزادات واملــبــالــغ 
انه  اال  املتحققة،  واملبالغ  فيها  املباعة 
ــم تــقــم وزارة  فــي الــســنــوات االخـــيـــرة ل
املــالــيــة بنشر الــخــطــة ونــتــائــج املــــزادات 

وتحديدا منذ العام 2018".
وبــحــســب الــخــطــة الـــخـــاصـــة بـــاصـــدار 
لــلــعــام 2017 ، فــان  ســـنـــدات حـــــواالت 
مجموع مبالغ االصدارية بلغ ترليوني 
دينار من االقتراض الداخلي باصدار 
حــــواالت الــخــزيــنــة عــن طــريــق املــــزادات 
تضمنت اقامة 11 مــزادًا ، اثنان منها 
بــقــيــمــة 100 مــلــيــار ديـــنـــار والــتــســعــة 
ــبــاقــيــة بــقــيــمــة 200 مــلــيــار ديـــنـــار ،  ال
و220  الترليون  تجاوز  مبلغ  وحققت 

مليار دينار في حينه".

ة حجم املسؤوليَّ
من جهته طالب االكاديمي االقتصادي 
الدكتور ماجد البيضاني وزارة املالية 
بايالء املوضوع االهتمام الذي يناسب 
حجم املسؤولية في تحقيق الشفافية 
في ما يتعلق بادارة االموال وتوظيفها 
ــــعــــراق مــــن تـــجـــاوز  بــطــريــقــة تــمــكــن ال

االزمة املالية".
على  يخفى  ال   " البيضاني  واضــــاف 
كورونا  تفشي  ازمــة  القته  ما  الجميع 
تزامنت  التي  العراقي  االقتصاد  على 
مـــع تـــراجـــع اســـعـــار الــنــفــط عــاملــيــًا، ما 
اتــخــاذ االجــــراءات والتدابير  الــى  يدعو 
االزمـــة  ادارة  فــي  لــلــنــجــاح  الصحيحة 
املالية، من بينها اعالن خطة االقتراض 

الداخلي السنوية".
بدورها ترى الباحثة االقتصادية لبنى 
الشمري "ضرورة سحب السيولة من 
وتوظيفها  املــصــرفــي  الــقــطــاع  خــــارج 
فـــي ســـد عــجــز املــــوازنــــة بـــاالقـــتـــراض 
الداخلي بواسطة سندات الخزينة التي 

تصدرها وزارة املالية".
حـــــواالت   " ان  الـــشـــمـــري  واوضــــحــــت 
الــخــزيــنــة تـــهـــدف الــــى تــقــلــيــص عجز 
املــوازنــة مــن خــالل طــرح السندات في 
البنك  مــزادات يديرها ويشرف عليها 
املــركــزي تشارك فيها جهات ودوائــر 
حــكــومــيــة كــرعــايــة امـــــوال الــقــاصــريــن 
الحماية االجتماعية  والتقاعد وشبكة 
ــــهــــا وتـــحـــقـــيـــق فـــوائـــد  لـــتـــعـــزيـــز امــــوال
خــدمــات  مــن  املستفيدين  لــلــمــواطــنــني 

تلك الدوائر".

املالية  لــالزمــات  التصدي  فــي  املهمة  الوسائل  احــدى  التقشفية  السياسة 
املنهج  الشمولية  النظم  تستخدمها  مــا  وغــالــبــًا   .. الــبــلــدان  تواجهها  الــتــي 

االقتصادي.
مستوى  على  حــد  ادنـــى  الــى  النفقات  ضغط  البسيط  بمعناه  والتقشف 
ادارة  الــقــدرة على ضبط  الــدولــة اجماًال.والتقشف سيطبق في حــال عــدم 
املوارد عبر ضبط النفقات ووقف الهدر ومعالجة الفساد وتعزيز الدخل 
على مستوى  الــتــصــديــر.امــا  وتشجيع  االنــتــاج  خــالل حماية  مــن  املحلي 
الى  سياسة  مــن  ويتحول  يختلف  هنا  التقشف  مفهوم  فــان  املجتمعات 
االســراف  وعــدم  وعقالنيته  االستهالك  ضغط  ويعني  اجتماعية،  ثقافة 
خصوصًا لدى الطبقات املترفة وسياسة التقشف تصلح في بلدان تتمتع 
االستقرار مع  اي  لتكافئه  ذلك  وامني، و  اقتصادي وسياسي  باستقرار 
الخزين الستراتيجي الي بلد سياسته التجارية عقالنية وغير منفلتة.اآلن 
وزير املالية يكشف بشفافية اضطرار البلد النتهاج سياسة تقشفية في 
ظل املتناقضات آنفة الذكر والتي تتطلب ابتداًء انتهاج سياسة استيرادية 
ان  نعتقد  ثــم  ومــن  الــغــذاء  وتوفير سلة  املحلي  املنتج  يدعم  بما  عقالنية 
يجعله  ما  الطيبة  يمتلك من  العراقي  املواطن 
مقتنعًا بالتدابير الحكومية حني يراها عادلة 
اصبحت  التقشف  ثقافة  فان  .وهنا  وموفقة 
املجهول  املستقبل  من  تنقذنا  وطنية  حاجة 
الذي ال سمح الله أن يحل بالعراق اذا ماطالت 

االزمات املختلفة وعلى رأسها الجائحة.
ان الـــحـــرمـــان الـــــذي تـــعـــرض لـــه الـــعـــراق ابـــان 
التقشف  مــفــردة  ينبذ  جعله  الحصار،  فترة 
الـــى الــحــد الـــذي عـــزز ثــقــافــة االســتــهــالك غير 
الــعــقــالنــي واقــصــد الــتــبــذيــر .وهــنــا علينا أن 
نــتــضــامــن جــمــيــعــًا الـــى حـــني اجــتــيــاز االزمـــة 
ــيــة وأن نــضــحــي مـــن جــديــد بــبــعــض من  املــال
احتياجاتنا خصوصًا الكمالية لحني انجالء 
االزمـــة.وصـــدقـــونـــي نــحــن بــحــاجــة الـــى ثقافة 
علينا  الحكومة،  تفرضها  أن  قبل  التقشف 
الــى ما ال يحمد عقباه  الن املــؤشــرات تشير 
هذا  مواجهة  فــي  لنا  نبراسًا  االمــل  ولنجعل 
عند  القريب  املــاضــي  مــن  احجية  لكم  اورد  .وهــنــا  التقشف  عبر  التحدي 
حدوث االزمة املالية في العام ٢٠١٤عقدت جريدة "الصباح" حلقة نقاشية 
استضافت خاللها املفكر االقتصادي د. مظهر محمد صالح الدارة الحلقة 
النقاشية  بحضور رئيس التحرير ومدراء االقسام وجمع من املحررين 

فكان د. مظهر صالح يعرض وجهة نظره بخصوص االجراءات الصارمة 
ملواجهة االزمة في حينها وتحدث بصراحته وعلميته املعهودة واملشهودة 
للجريدة  االقتصادي  للقسم  رئيسًا  كوني  فبادرت  للحوار،  املجال  وفتح 
في حينها فكانت مداخلتي بالسؤال : هل تعتقد د .مظهر نحن بحاجة 
الى التقشف ؟ اجابني فورًا: كال كال ال نحتاج وهذه املفاهيم ال تتناسب 

مع التحوالت الحاصلة .
اعــتــبــار ان املنهج  الــحــالــة على  الــقــاســي لكني استوعبت  بـــرده  اتــفــاجــأ  لــم 

االقتصادي يفترض أن يكون اقتصاد سوق حرة سمه ما شئت .
الــى يومنا هــذا اعيد السؤال هل  اآلن مع عــدم وضــوح املنهج االقتصادي 
نحن بحاجة الى التقشف ؟ الجواب نعم التقشف وارد اذا لم تحسن ادارة 

املوارد وتحسني اداء املؤسسات.

 فــــي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة انــخــفــضــت 
مبيعات املالبس والكماليات بأكثر من 

النصف منذ شهر مايس املاضي.
يــــقــــول مـــــــارك كــــوهــــني رئــــيــــس قــســم 
دراســـــــات تـــجـــارة الــتــجــزئــة بــجــامــعــة 
كولومبيا: "لن تتعافى املتاجر الكبرى 
(التي كانت تنهار ببطء منذ سنوات) 
غالبا من أزمة كورونا. بات هذا الخط 
انــحــدار، والقلة فيه فقط  التجاري في 
ستتمكن مــن االســتــمــرار". وبــدال من 
والعطالت،  الصيف  االستعداد ملوسم 
لبرمجة تسريح  اليوم  املتاجر  تخطط 
آالف العاملني وجمع السيولة النقدية، 
والــكــفــاح للتغلب عــلــى االزمــــة. ويــلــوح 
شبح التخلف عن السداد الشامل في 
نقاشات االدارات خلف االبواب املغلقة 
املستقبلية.  االنــمــاط  تحليالت  وعــلــى 
وســواء تحقق هذا أم ال؛ ال يشك أحد 
ان االضــطــراب الــتــجــاري الـــذي خلفته 
مناخ  دائمة  الجائحة سيغير بصورة 
تــــجــــارة الـــجـــمـــلـــة، وعــــالقــــة الـــعـــالمـــات 
التجارية الكبرى مع املتاجر التي تبيع 
يتوقع  تــقــديــر  أقـــل  وعــلــى  منتجاتها. 
عدد  في  جــدًا  كبيرًا  تناقصًا  الخبراء 
التي انتشرت  املتاجر،  فروع سالسل 
يومًا على أرجاء أميركا كنباٍت نشيط. 

اضمحالل املبيعات
تـــشـــكـــل ســــالســــل املــــتــــاجــــر الـــكـــبـــرى 
ثالثني  نــحــو   (Department store)
التجاري  الــعــرض  مساحة  مــن  باملئة 
باملفرد في الواليات املتحدة، وتحتكر 
"ســيــرز- مثل  أســمــاء شهيرة  بضعة 

 J.C. بـــيـــنـــي-  ســـــي.  و"جـــــــي.   "Sears
تــلــك  مـــــن  بـــاملـــئـــة  عــــشــــرة   "Penney
الــنــســبــة، وفــقــا لــتــقــريــر نــشــرتــه مطلع 
العام الحالي مؤسسة "غرين ستريت 
أدفـــــايـــــزرس" الــعــقــاريــة االســتــشــاريــة 
توقعت  الجائحة  قبل  وحتى  البحثية. 

املـــؤســـســـة أن تــغــلــق نــصــف املــتــاجــر 
املــــــوجــــــودة فـــــي املـــجـــمـــعـــات الـــكـــبـــرى 
الخمس  السنني  في  أبوابها  (املـــوالت) 
املقبلة. وبينما عملت الشركات لتبني 
ــكــتــرونــيــة على  اســـلـــوب املــبــيــعــات االل
الداخلية؛  والــتــبــادالت  االنترنت  مواقع 
فــقــد كــشــفــت الــجــائــحــة مـــدى اعــتــمــاد 
املتاجر الكبرى على مواقعها املكانية. 
الشهير   "Macy-ميسي" متجر  وقال 
أنه خسر غالبية مبيعاته بعد االغالق 
السبوعني. كان تقرير مبيعات املفرد 
الكبيرة لشهر آذار  للمتاجر  التجارية 
املاضي كارثيا؛ ومن املتوقع أن تكون 
أن بعض  أســـوأ، علمًا  املقبلة  االشــهــر 
لبعض  ولـــو  أبــوابــهــا  املــتــاجــر ستفتح 

الوقت. 
بدأ تجار الجملة بالحديث عن اجراءات 
لـــلـــبـــقـــاء؛ إذ ســـرحـــت بــعــض  قـــاســـيـــة 
االدارة  فريق  كامل  الكبرى  الشركات 

فوريا،  املــدراء)  (وبضمنهم  التنفيذية 
وعلقت الدفعات املستحقة للمجهزين 
لـــثـــالثـــة أشــــهــــر أو أكــــثــــر؛ مـــتـــذرعـــة.. 
"بالضغط الكبير على موقف السيولة 
مستشارين  املتاجر  عّينت  النقدية". 
تمويل  طـــرق  عــن  للبحث  مــصــرفــيــني 
مـــنـــافـــذ  أي  عــــــن  وبــــحــــثــــت  جــــــديــــــدة، 
للتعويضات عن فترة الجائحة، بينما 
التصنيف  هبط بعضها أسفل قائمة 
ــــي، وحـــصـــلـــت نـــحـــو مـــئـــة شــركــة  املــــال
العمل  قــروض  املاليني من  عامة على 
الصغيرة.. ثم تذبذبت أسعار األسهم 

والنفط بسبب موجات البيع. 

سقوط قطع الدومينو
احد  مالكة  آيزينبيرغ  بيتسي  تــقــول 
متاجر املالبس: "كــان لي متجر طيلة 
ثــالثــني ســنــة، وقـــد اســتــخــدمــنــا دائــمــًا 
مصطلح "شـــراكـــة" عــنــد الــحــديــث عن 

عالقتنا مع املحال األخرى وأصحاب 
العالمات التجارية الكبرى. عبرنا معًا 
 2008 وأزمـــة سنة  أيــلــول   11 مرحلة 
االقــتــصــاديــة، وهــــذه هــي املــــرة االولـــى 
الـــتـــي تــعــثــر فــيــهــا تــســويــق املــنــتــجــات 
وفــقــد أصــحــابــهــا مــاليــني الــــــدوالرات.. 
ُألغي  االقــــوى..".  اال  لــن ينجو  لألسف 
وهــو  تــمــامــا؛  العطلة  ملــوســم  التجهيز 
العام،  للربح خــالل  درًا  األكثر  املوسم 
ـــخـــريـــف و  وجــــــرى تــعــلــيــق طـــلـــبـــات ال
الــشــتــاء املــقــبــلــني؛ مــا أجـــج الــتــســاؤالت 
عما سيتبقى من املخزونات بعد رفع 
الحظر، ومتى سيعود الزبائن لسابق 
عــهــدهــم بــالــتــســوق، والــكــثــيــر منهم ال 
روبـــرت  يــتــوقــع  ينفقونه.  مــا  يملكون 
بــــيــــرك مــــؤســــس احـــــــدى املـــؤســـســـات 
االســتــشــاريــة الـــفـــاخـــرة أن الــعــالمــات 
مبيعات  عــن  بعيدا  ستتجه  التجارية 
الــجــمــلــة، لــتــركــز عــلــى الــبــيــع املــبــاشــر 
لــلــزبــائــن وانـــشـــاء مــعــرض نــمــوذجــي 
يــتــحــكــمــون فــيــه بــمــســاحــات الــعــرض 
ونمط املخزون. ويتوقع أن ال تستمر 
ــــدى كــبــرى  قـــــدرة الــســيــولــة الــنــقــديــة ل
املــحــال اال مــا بــني 4-6 أشــهــر مقبلة، 
تــقــاوم االقـــوى ماليا اغــالق  بينما قــد 
مــتــاجــرهــا حــتــى ســنــة واحــــــدة. يــقــول 
املحلل االقتصادي أوليفر كوين: "من 
طــبــيــعــة املــجــمــعــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى 
(املــــــــول) أن يــــــؤدي فــــقــــدان االســـمـــاء 
الى  فيها  الكبرى  التجارية  والعالمات 
أمر  اليها؛ وهو  الزبائن  تناقص تدفق 
تــعــانــي مــنــه تــلــك املــجــمــعــات بــالــفــعــل". 
ومن شروط عقود االيجار فيها أن من 
حق املحال االخرى أن تطالب بخفض 
بدل االيجار إذا غابت عالمات واسماء 

تجارية معينة.

صحيفة نيويورك تايمز 
االميركية

GE)

نــظــمــت "جـــنـــرال الــكــتــريــك" "مــنــتــدى 
شــــراكــــات جـــنـــرال الــكــتــريــك لــطــاقــة 
الــغــاز" فــي منطقة الــشــرق االوســط 
ســـيـــا 

ٓ
وشــــمــــال افـــريـــقـــيـــا وجــــنــــوب ا

 130 مـــن  اكــثــر  بــمــشــاركــة   ،2020
مــؤســســة مـــن اكـــثـــر مـــن 30 دولــــة. 
المتاحة والتصدي  الفرص  لتحديد 
لـــلـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــعـــتـــرض ســيــر 
نحو  الموجهة  الهندسية  العمليات 
لتوليد  نظافة  اكثر  مــصــادر  تقديم 
الطاقة الكهربائية وتيسير الوصول 
 الهــمــيــتــهــا الــكــبــيــرة 

ً
ـــيـــهـــا، نــــظــــرا ال

لــلــمــجــتــمــعــات فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
وجنوب  افريقيا  وشــمــال  االوســـط 
ســيــا وخــارجــهــا واعــتــمــاد االفــــراد 

ٓ
ا

عليها في شتى ميادين حياتهم.
وقـــدمـــت الـــشـــركـــة دعــمــهــا لــتــطــويــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــطــاع الــطــاقــة في 
 .

ً
الــــعــــراق مــنــذ اكـــثـــر مـــن 50 عـــامـــا

وساعدت منذ عام 2011 في تزويد 
الــقــطــاع فـــي الـــبـــالد بــمــا يــصــل الــى 
الكهربائية  الطاقة  من  ميغاواط   15
فــي مــواقــع عــديــدة بما فــي ذلــك 1.4 
المتضررة  الــمــنــاطــق  فــي  مــيــغــاواط 
مـــن الـــصـــراعـــات عــلــى غــــرار ديــالــى 
والـــــمـــــوصـــــل. واســــهــــمــــت الـــشـــركـــة 
مليار   2.4 مــن  اكثر  بتأمين   

ً
ايــضــا

قطاع  فــي  المشاريع  لتمويل  دوالر 
الـــطـــاقـــة فـــي الــــعــــراق بـــالـــتـــعـــاون مع 
والبنوك  الصادرات،  ائتمان  وكاالت 

التجارية، والمؤسسات االخرى.
ــــقــــت الــــفــــعــــالــــيــــة الـــســـنـــويـــة  ــــطــــل وان

 
ً
االولــــى استجابة لــلــمــرة   

ً
افــتــراضــيــا

 ،"19 - "كـــوفـــيـــد  لــتــفــشــي جـــائـــحـــة 
وتــخــلــلــتــهــا جــلــســات حــيــة ودورات 
تــدريــبــيــة عــبــر االنـــتـــرنـــت وجــلــســة 
عــالوة  واالجــوبــة،  لالسئلة  تفاعلية 
عـــلـــى لـــــقـــــاءات فــــرديــــة وشــخــصــيــة 
ــــن. وغـــطـــى الــمــنــتــدى  ــــمــــوردي مــــع ال
مواضيع متنوعة تضمنت: السالمة 
واالمـــتـــثـــال؛ وديــنــامــيــكــيــات الــســوق 
الـــغـــاز فـــي تــطــور  االقــلــيــمــيــة؛ ودور 
ــتــوريــد  قـــطـــاع الـــطـــاقـــة؛ وســلــســلــة ال
في  والتميز  والعمليات  ومــصــادره؛ 
تنفيذها؛ وخدمات المنتج االقليمية؛ 
وشــــــراكــــــات الـــهـــنـــدســـة وعــــالقــــات 

التعاون.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال جــوزيــف 
التنفيذي  الــرئــيــس والــمــديــر  انــيــس، 
لـــــوحـــــدة اعـــــمـــــال خـــــدمـــــات الـــطـــاقـــة 
الشركة  الغازية لدى  الطاقة  وانظمة 
في الشرق االوسط وشمال افريقيا 
شراكاتنا  "تنطوي  ســيــا: 

ٓ
ا وجــنــوب 

مع الموردين الرئيسين على اهمية 
كبيرة لسير اعمالنا، حيث يقدمون 
الــالزم لتحقيق رؤية الشركة  الدعم 
وهــــدفــــهــــا الـــمـــتـــمـــثـــل فــــي تــأســيــس 
ـــلـــجـــمـــيـــع. ويــــؤكــــد  عـــــالـــــم افـــــضـــــل ل
والمستمر  الجاد  التزامنا  المنتدى 
االقليمية  التوريد  سلسلة  بتعزيز 
وتطويرها، ودعم مبادرات التصنيع 
والـــــخـــــدمـــــات واالصـــــــــــالح والـــبـــنـــاء 
والــبــحــوث الــمــســتــمــرة، والــمــســاعــدة 
الوطنية  التنمية  اهــداف  في تحقيق 
ـــدفـــع عــجــلــة الـــتـــنـــوع االقـــتـــصـــادي  ل

وخلق المزيد من فرص العمل".
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حازت العادات الغذائية للشعوب على النصيب األوفر من الحديث بعد جائحة كورونا 
هــــــــذا العام (2020). هذه الجائحة التي ظهر بالدليل القاطع أن املتســــــــبب الرئيس فيها 
عادات غذائية خاطئة من وجهة نظرنا على األقل ينفرد بها الصينيون وبعض البلدان 
اآلســــــــيوية ,السيما تناول أنواع معينة من الحيوانات والحشرات تبدأ بـ "باجة الكالب" 
الى حســــــــاء الضفادع مرورا طبعــــــــا بمقلي الخفافيش وســــــــواها. الصينيون وبعض 
اآلســــــــيويني ممن يقيمون في بلداننا لهم أيضا تصوراتهم املختلفة عن عاداتنا نحن 
الغذائية التي تبدأ بالباقالء بالدهن الحر قدورية الهوية مرورا بمشاوي التكة والكباب 
زرزورية االنتماء وصوال الى مسكوف أبي نواس الذي تحول الى أيقونة غذائية عاملية 
وبينهــــــــا قوزي ابن ســــــــمينة أو كبة الســــــــراي أو باجة الحاتي وابــــــــن طوبان وما بينها 
مــــــــن أكالت غذائية ذات طابــــــــع منزلي مثل تشــــــــريب الباميا أو 
الفاصوليا على التمن أو التبســــــــي الذي هــــــــو عنوان مقال هذا 
 عن باقي أنواع الغذاء الخفيف  كاملثرودة أو 

ً
األســــــــبوع, فضال

املســــــــمن, أواملخلمــــــــة أو العروك أو .. محــــــــروك اصبعه.  مع ذلك 
فإننــــــــي ال أعــــــــرف إن كانت قائمــــــــة طعامنا تتفــــــــوق من حيث 
العدد والكم على قائمة الطعام الصينية (خفافيشــــــــية الهوية) 
أو اإليطالية (ســــــــباكيتية الهوية) أو الهندية (بهارية الهوية) أو 
األميركيــــــــة (بركركية الهوية) أو تقــــــــل. أو تحتاج الى تخريجة 
ماركســــــــية علــــــــى غرار مفهــــــــوم ماركس عن النمط اآلســــــــيوي 
لإلنتاج الذي لم يكن من بينه عادات هذه الشعوب الغذائية التي 
شكلت جزءًا من شخصيتها ونمط ثقافتها ووعيها املجتمعي 
قبــــــــل العوملــــــــة وبعيدًا عــــــــن الحتميــــــــة التاريخية.  بالعــــــــودة الى 
التبسي العراقي فإن تحليل مكوناته الرئيسة وهي الباذنجان 
 عن مكمالت أخرى طبقًا لنوع التبسي يمكن 

ً
والطماطة، فضال

أن تعطينا تصورا عن طبيعة هذه األكلة وعالقتها بالعراقيني 
في ظروف مختلفة. هناك فرق بني تبسي لحم أو تبسي دجاج 
أو مجرد خلطة من طماطــــــــة وباذنجان وبصل وفلفل أخضر 
وزيت وبالتالي هو أقرب الى املرقة منه الى التبســــــــي. وبصرف 
النظر عن املكونات فإن العالقة بني الطماطة والباذنجان تحولت 
بالنســــــــبة الى املواطن العراقي لعالقــــــــة حاجة وأمن غذائي أكثر 
مما هي عالقة مطبخ وقائمة غذاء. في التســــــــعينيات من القرن 
املاضي أســــــــعف الباذنجــــــــان العراقيني أثنــــــــاء جائحة الحصار 
بحيث تســــــــيد األسود أو وحش الطاوة مثلما أطلق عليه أكالت 
العراقيني. وفــــــــي ظل تلك  الصعوبات التــــــــي فرضها الحصار 
االقتصادي الشــــــــامل والقاســــــــي على الناس بــــــــات الباذنجان 
يوصــــــــف بأنه صديق االســــــــرة.  اآلن وفي ظــــــــل نمط آخر مما 
يدخل في ســــــــياق األمــــــــن الغذائي برزت الطماطــــــــة الى الواجهة 
بوصفها أكثر املنتجات الزراعية مظلومية بسبب كثرة املعروض الوطني منها بينما 
لم تتوقف الطماطة املســــــــتوردة ومعها قائمة أخرى من الخضر والفواكه التي تواصل 
إزاحة إنتاجنا الوطني بإرادة الفاسدين السياسية. هنا بات األمر مختلفا لجهة كون 
الباذنجــــــــان غطــــــــى على ما يمكن عــــــــده كارثة على صعيد األمن الغذائي بســــــــبب منع 
االســــــــتيراد بقرار أممي, بينما اليوم نعاني من فتح أبواب االســــــــتيراد بدون ضوابط 
بينما إنتاجنا من الطماطة وعدد آخر من الخضر والفواكه يفيض عن الحاجة املحلية 
ويهيــــــــئ قاعــــــــدة للتصدير. لكن يبدو أن كروش الفاســــــــدين تكبر فقط مع املســــــــتورد 
بوصفه أحد الحلول الوطنية العابرة لكل أشــــــــكال الهويات العرقية والطائفية طاملا أن 

األمر يتعلق  بـغسيل أموالهم التي ال ينظفها حتى .. حسوني الوصخ.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

 التأسيس الثاني للدولة العراقية عام 
َ
ارتبط

الشيعية  االسالمية  القوى  بصعود   2003
الى قمة السلطة اشتراكا مع الكرد والسنة، 
وبــحــســب لــعــبــة االرقــــــام والــنــســب الــعــدديــة 
لــلــمــكــونــات، لـــم يــكــن اي مـــن هـــذه االطــــراف 
الــثــالثــة واالقـــلـــيـــات راضـــيـــا عـــن مساهمته 
ترسيم  وفي  واالمني  السياسي  القرار  في 
الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة، فـــنـــمـــوذج عــالــم 
السياسة االميركي الهولندي ارنت ليبهارت 
كـــــان يـــقـــتـــرح  ســلــطــة تـــشـــاركـــيـــة تــنــتــجــهــا 
االطــراف  مساراتها  على  تتفق  ديمقراطية 
لهذا  اريــد  وقد  السياسي،  للمجتمع  املكونة 
النموذج ان يحل االشكاالت العميقة واملزمنة 
الحديثة  العراقية  الدولة  تكوين  رافقت  التي 
الــتــمــثــيــل  مــنــذ عــــام 1921، ويــحــقــق عـــدالـــة 
الــنــســبــي فـــي الــســلــطــة، ويــطــمــئــن االطـــــراف 
البعض  ببعضها  ثقتها  ويــزيــد  املــخــتــلــفــة، 
لتكون الدولة مصلحة مشتركة للجميع، بيد 
النموذج اخفق في ان يحل مشكلة  ان هــذا 
الصراع على السلطة الذي كان  يتعمق يوما 
االمنية  الــتــحــديــات  ازدادت  كلما  اخـــر،  بعد 
واالجــتــمــاعــيــة وكــلــمــا  تــراكــمــت املــشــكــالت 
وتزيد  تصنع  التي  والقانونية  االقتصادية 
من الهواجس والشكوك وتضارب املصالح 
واملــــواقــــف، بـــدايـــة جـــــاءت صــيــغــة الــتــحــالــف 
الـــكـــردي -الــشــيــعــي، او تــحــالــف (املــظــلــومــني 
سياسي  لتحالف  القوية  القاعدة  لتكون   ،(
والديمقراطية،  االستقرار  نحو  الدولة  يقود 
مع محاوالت حثيثة القناع السنة (بانتاج )
بفلسفة  يقبل  السياسيني  من  جديد  جيل 
العراقي،  السياسي  للنظام  جديدة  ووجهة 
السلطة  اطر  وانكسار  التغيير  لكن صدمة 
الفرعية،  الهويات  السابقة، وصعود خطاب 
وتسعير الشحن الطائفي كسالح سياسي 
وتــعــبــوي، اطــلــق  مــشــروع االرهـــاب والعنف 
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق، بــإشــكــالــه املــتــعــددة، 
عنف  التكفيري،  الجهادية  السلفيات  عنف 
العصابات وامليليشيات واالحزاب املختلفة، 
ضحايا  الناس  وليسقط  الفوضى  لتسود 
بــالــجــمــلــة فـــخـــاب امـــلـــهـــم بـــســـالم وعـــمـــران 

وازدهـــــار دائــــم، ولتنمو اشــكــالــيــات جــديــدة 
عــمــقــت فــكــر الــتــبــاعــد والـــعـــزلـــة واالحــتــمــاء 
بــالــهــويــة الــطــائــفــيــة، وغــــدت الــســيــطــرة على 
اجــهــزة ومــؤســســات الــدولــة وسيلة بيد من 
يجيد استخدام سلطاتها ليرسخ مصالحه 
عــلــى حــســاب االخــــر داخــــل املــكــون الــواحــد 
االخــرى. بعد  املكونات  املكون ضد  وباسم 
سنوات من عمر هذا املشهد امللتبس، وجد 
الــكــرد ان مــشــاعــرهــم الــقــومــيــة اكــبــر مــن ان 
التعددي رغم  الديمقراطي  العراق  يحتويها 
الــقــوى تأثيرا فــي صياغة  اكثر  انهم كــانــوا 
دستوره الجديد، واكتشف عوام الشيعة ان 
ارتباط الحقبة السياسية الجديدة باسمهم 
لم تحقق لهم العدالة االجتماعية والسياسية 
التي انتظروها،  ولم توفر لهم مستوى من 
الحياة والعيش الكريم كما تخيلوه، لقد ربح 
سياسيون وحزبيون ومناضلون سابقون 
ـــيـــون شــيــعــة جـــــددا مـــن الــســلــطــة  ورأســـمـــال
الــشــيــعــيــة، وحــصــلــت فـــئـــات شــيــعــيــة على 
الشيعي  الجمهور  لكن  مــالــيــة،  تعويضات 
فــــي اكــــثــــره ظــــل حـــانـــقـــا وغـــاضـــبـــا، بــيــنــمــا 
في  وسياسية  فكرية  تحوالت  السنة  كابد 
وسريعا  عاصفا  ايقاعها  كــان  اوســاطــهــم 
، لــم يــتــح لــهــم فــرصــة الــتــأمــل واملــراجــعــة، اذ 
غزت اوساطهم افكار التغيير العنيف املبني 
عــلــى صــيــغــة تــولــيــفــيــة مـــن الــفــكــر الــقــومــي 
والــــهــــواجــــس الــطــائــفــيــة وفـــكـــر الــســلــفــيــات 
الــتــكــفــيــري، وتــغــلــبــت هـــذه االتــجــاهــات على 
السني بقوة من يفرض  السياسي  املشهد 
ســالحــه وعنفه مــمــازجــا الــدعــايــة واالعـــالم 
التي  غالبيتهم   رأي  لب 

ُ
فاست والتحريض، 

مع  لزعاماتها  اليومي  التقاطع  ثمن  دفعت 
الحكومة  التي يقودها الشيعة .

بعد تجربة تمكنت  داعش من اقامة  خالفتها 
واالجتماعية  الجغرافية  املساحة  اغلب  في 
)خرجت   2014-2017  ) الــعــراقــيــة  السنية 
لالجتماع  املكونة  الرئيسة  الثالثة  االطــراف 
متجانسة  وغير  مختلفة  بــدروس  العراقي 
ـــة  فـــكـــريـــا وســـيـــاســـيـــا عــــن مــســتــقــبــل الـــدول
والهوية الوطنية العراقية، فالكرد لم يبرحوا 

حلم الدولة املستقلة، وقد عبر سياسيوهم 
عـــن مــجــمــل املـــشـــروع الــســيــاســي الـــكـــردي، 
بــاقــامــة اســتــفــتــاء االنــفــصــال فــي 25 ايــلــول 
عام 2017، وبقيت عالقتهم باملركز عالقة 
يــتــذكــرون   مصلحة ومـــنـــاورة مــســتــمــرة ال 
اهمية وضرورة الدولة اال الستمداد املعونة 
والــحــمــايــة املــالــيــة والــســيــاســيــة لــالقــلــيــم، امــا 
الــســنــة فــقــد بـــات طــمــوحــهــم ان تـــــزداد قــوة 
والسلطات  الــدولــة  مؤسسات  فــي  تأثيرهم 
لـــلـــدفـــاع عــــن مـــصـــالـــح جـــمـــهـــورهـــم وبـــنـــاء 
وحماية  مناطقهم  واعــمــار  املــدمــرة  مدنهم 
مــصــالــحــهــم الــيــومــيــة،  خــصــوصــا بــعــد ان 
السلطة بفعل  تــهــاوت طــمــوحــات اســتــعــادة 
املنطقة،  متغيرات عاصفة شهدتها عموم  
لــوجــود محركات  لــم تغب هــذه اآلمـــال  وان 
نفسية وتــــراث ســيــاســي ســلــطــوي ودوافـــع 
ايــديــولــوجــيــة وغـــريـــزيـــة، وحـــدهـــم الــشــيــعــة 
الـــــذي اضــطــربــت عــنــدهــم الــبــوصــلــة كــثــيــرا 
، فــهــم يــخــشــون وصــمــة ان يــكــونــوا سببا 
ـــعـــراق فـــي عــهــد (حــاكــمــيــتــهــم )  لــتــقــســيــم ال
وعليهم الدفاع عن حدود البالد وسيادتها 
ومـــصـــالـــحـــهـــا فــــي ظــــل تــــصــــارع مــشــاريــع 
سياسية عابرة للحدود، وقد تحملوا عبء 
بينما هم   االستئصالي،  لالرهاب  التصدي 
يكابدون فشل النظام السياسي الذي قادوه 
في تحقيق منجز تنموي  ملموس، فحصل 
السياسية  انقسام عميق بني قواهم  لديهم 
واجيالهم املسيسة وجمهورهم الواسع، كما 
السياسيني  الفاعلني  بني  التباينات  ازدادت 
والــفــاعــلــني الــديــنــيــني، وســــاد احــبــاط شديد 
العامة  لــدى  السياسية  التجربة  نتائج  مــن 
بــعــد ان اخــفــق خــطــاب الـــدفـــاع عــن مصالح 
بصدقية  العام  الجمهور  اقناع  في  الطائفة 
الــقــوى الــســيــاســيــة، وســبــب ذلـــك يــعــود الــى 
الصراع والتنافس املحموم على من يمتلك 
املقدرات االقتصادية  السلطة ويهيمن على 
ويــحــقــق مــكــاســب ذاتــيــة وحــزبــيــة، فتبددت 
نوعية  فيها  تتحسن  لم  هائلة،  مالية  ثــروة 
 الــحــيــاة وال مــســتــوى الــخــدمــات، ولـــم تعمر

الــحــرمــان  فــيــهــا  يــقــل  او  الشيعية  املــنــاطــق   

والفقر والتلوث، ولم تهدأ البيئة االجتماعية 
والـــســـيـــاســـة  بــمــا يــتــيــح لــلــمــجــتــمــع املــحــلــي 
الــتــوجــه نــحــو  الــتــنــمــيــة والــبــنــاء والــعــمــران، 
لــقــد انــقــســم املــجــتــمــع الــشــيــعــي بـــني احـــزاب 
وفـــصـــائـــل وبــــيــــوتــــات وزعـــــامـــــات طــامــحــة 
الـــواســـع،  االدراك  ذات  الـــقـــيـــادة  وافـــتـــقـــدوا 
ــــى الــــدولــــة  الــقــويــة  وغــــدا الــجــمــيــع (يــحــن )ال
ـــقـــادرة  ال ــفــاعــلــة املــهــيــمــنــة ذات الـــســـيـــادة،  ال
الداخلية والتحديات  االزمــات  مواجهة   على 

 والخارجية .
على الشيعة ان يحسموا خيارهم بسرعة، 
وان ال يضيعوا الوقت بجداليات عن الخيار 
االمثل للحفاظ على وجودهم ومصالحهم، 
فهذه املصالح لن تتحقق اال باطار دولة قوية 
متماسكة وذات قرار وسيادة،  واكثريتهم 
الـــعـــدديـــة تــلــزمــهــم بــالــتــمــســك بـــهـــذا الــخــيــار 
يحمي مصالحهم حتى  الــذي  الوحيد  النــه 
لــو اســتــمــر الــكــرد فــي مــشــروع االنــفــصــال، 
وبقي السنة مذبذبني ومترددين في شراكة 
حــقــيــقــيــة لــبــنــاء الــــدولــــة، فــمــا دام الــشــيــعــة 
الــعــراق  الـــدفـــاع عـــن وحــــدة  فـــي  مستميتني 
وكيانه وهويته، ال بد من ان ينتجوا نخبتهم 
التي تستطيع بناء الدولة القوية واقتصادها 
املتحرر من الريع،  وان يتخلصوا من القوى 
التي ما زالت تؤمن باوهام الكسب السريع 
واختراق  االدارات  على  بالهيمنة  واملتعجل 
مفاصل االقتصاد ومراكز القوة والسلطة .

والكوادر  املفكرة  العقول  الشيعة  ينقص  ال 
الــســيــاســات،  االدارة وصــنــع  ـــقـــادرة عــلــى  ال
على  قــادرة  اجتماعية  ديمقراطية  يعوزهم 
املــال  الــغــاء هيمنة رجـــال السلطة ومــافــيــات 
واالعـــمـــال وتــفــكــيــك شــبــكــات الــفــســاد الــتــي 
القرار رغما  وامتلكت  الشيعة  عــوام  افقرت 
عنهم بزعم الدفاع عن مصالحهم، وكل ذلك 
لن يتحقق اال بنظام انتخابي عادل وشفاف، 
الشيعة  فــيــه  يــعــود  فـــرديـــة   وارادة  وحــريــة 

حقيقيني كبناة 
ودولـــــة املــواطــنــة الــتــي كـــانـــوا يــحــلــمــون بــهــا،  
 بــعــيــدا عــن ســطــوة اقـــويـــاء االيــديــولــوجــيــات 

والسالح  .

- رســالــة عراقية الصياغة واملــضــمــون. وإن كــل رســالــة ُيشم 
الحضور  كــان  دولـــي، ســواء  أو  اقليمي  أجنبي  منها حضور 
او  تفضيل  او  تأثير  أو  نفوذ  أو  فــرض  أو  تدخل  على شكل 
عكس  وعلى  عراقيًا.  تسويقها  الصعوبة  مــن  فــان  نصيحة، 
الداعي  حيث  مــن  بامتياز  عراقية  الرسالة  تكون  عندما  ذلــك 
وسهلة  عراقيًا  مقبولة  ستكون  فإنها  واملضمون  والصياغة 

التسويق اقليميًا ودوليًا.
الــنــاخــبــني  - رســـالـــة مــضــامــيــنــهــا غــيــر مــتــعــارضــة مـــع ارادة 
العراقيني، بمعنى أدق ، ان مضامينها ستكون موضع رضا 
في  املشاركة  الــقــوى  مختلف  مــن  العراقيني  الناخبني  وقــبــول 

االنتخابات.
مع  تتعارض  ال  انها  بمعنى  دستورية،  مضامينها  رسالة   -
التي تنظم اختيار رئاسات املؤسسات  الدستورية  السياقات 

السيادية الثالث واملتمثلة باملواد (76-70-55) من الدستور.
السياسية  الحياة  الى مأسسة  - رسالة ذات مضامني تهدف 
املضامني صفقات  هــذه  قبلت  لو  أدق، حتى  بمعنى  العراقية. 
واتفاقيات وتوافقات خارج اطار القبة البرملانية فانها بالنتيجة 
تــكــون صــفــقــات واتــفــاقــيــات وتـــوافـــقـــات معلومة  يــنــبــغــي ان 
وتلك  الشفافية  وهـــذه  لــلــمــواطــن.  بالنسبة  ومقنعة  وشــفــافــة 
االخير  اذا كانت خارجة في  اال  املــواطــن  يتلمسها  القناعة ال 
من الرحم الطبيعي لها، اي من رحم مجلس النواب، كجزء من 
التي ينبغي أن تسبق واجباته  السياسية االساسية  واجباته 

التشريعية والرقابية.
العراق، دعونا نغادر تسجيل مسؤولية  اعزائي عشاق حكم 
ما  فــي  الــعــراق، السيما  ازمـــات  معالجة معظم  فــي  التقصير 
يتصل باختيار الرئاسات السيادية الثالث. صحيح ان مجلس 
النواب يتحمل جزءًا كبيرًا من املسؤولية، حيث تباطأ وتراخى 
عــن تــأديــة واجــبــاتــه السياسية االســاســيــة، وظــل ينتظر فقط 
الكتل  رؤســـاء  وتــوافــقــات  اتفاقيات وصفقات  عنه  تسفر  مــا 
(العمل) وليس  بــ  املتمثلة  الى واجباته  أن ينتبه  املتنفذة، دون 
بـــ (االنتظار)، ضمن اطار جلسته املفتوحة (جلسة االنتظار) 
التي كان يفترض أن تكون (جلسة عمل) مفتوحة ال (جلسة 

انتظار) مفتوحة.
     والـــســـؤال مــا بــعــد االنــتــخــابــات املقبلة كــيــف نــتــجــاوز وال 
نتجاوز  وبــالــذات  السابقة،  االنتخابات  بعد  حصل  مــا  نكرر 
عقدة مجلس النواب الحالي من التباطؤ والتراخي والتقصير 
الــثــالث (رئــاســة  الــرئــاســات السيادية  واالخــفــاق فــي تنصيب 
مجلس النواب – رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء)؟
نتوقع أن تكون هناك حوارات وصفقات وتوافقات للحصول 

الى (اتفاق صفقة) بني القوائم الفائزة يخص اختيار الرئاسات 
الثالث مرة واحدة. ولكن إذ لم يتحقق هذا الحل للعقدة ثالثية 
االبعاد فاملسؤولية تقع على اعضاء مجلس النواب املقبل لكي 
النواب  داخــل مجلس  مهامهم  يواصلوا بشجاعة ومسؤولية 
يوميا من اجل جلسة عمل مفتوحة، ال جلسة انتظار مفتوحة 
. وفي هذه الجلسة تعلن الكتل النيابية عن نفسها بعد اختيار 
رئيس مجلس (السن) املؤقت مباشرة لتصبح الكتل النيابية 
يتجاوز  ال  بعدد  املتوقع،  وحسب  مسجلة  وغيرها  الكبيرة، 

الثالثة او ربما االربعة او الخمسة.
سمي 

ُ
عندها على كل كتلة من هذه الكتل النيابية الكبيرة أْن ت

داخل مجلس النواب املقبل مرشحها لرئاسة مجلس النواب، 
مرشحها  لتسمية  االخــرى  الصغيرة  للكتل  الحق  اعطاء  مع 
التصويت على  الكبيرة، ويتم  الكتل  داخــل  مــن  او  مــن خــارج 
مجموعة املرشحني الخمسة، او االقل او االكثر ، على درجتني 
للفوز  املقرر دستوريا  النصاب  ، ومــن يحصل على  اكثر  او 

(%51) من االصــوات حسب املــادة (55) من الدستور يتولى 
التسلسل  في  الثاني  ويكون  الــنــواب،  مجلس  رئاسة  منصب 
 والثالث بعدهما النائب الثاني لرئيس املجلس 

ً
بعده نائبا اوال

وتنتهي الجلسة االولى املفتوحة.
السياق  فــإن  الجمهورية  رئــيــس  منصب  لتولي  بالنسبة  أمــا 
ذاته يمكن اتباعه في الجلسة الثانية ملجلس النواب، وسيكون 
او  جولة  في  يحصل،  ملن  الجديد  الجمهورية  رئيس  منصب 
املـــادة (70)  املجلس حسب  اعــضــاء  ثلثي اصـــوات  اكثر على 
من الدستور . وكذلك بالنسبة الختيار املكلف بتولي منصب 
رئاسة مجلس الوزراء. أي ان تولي هذا املنصب يمكن ان يتم 
السياق ايضا، ومن يفوز باالغلبية املطلقة من بني  وفق هذا 
االكثر  او  الخمس  الكبيرة  النيابية  الكتل  قبل  من  املرشحني 
املتنافسة سيكون املكلف من قبل رئيس الجمهورية الجديد 
ــــوزارة وفــق الــســيــاقــات الــدســتــوريــة (املــــادة 76 من  لتشكيل ال

الدستور) هو مرشح الكتلة النيابية االكبر.
إن خارطة طريق اختيار املكلفني بالرئاسات السيادية الثالث 
آنفة الذكر هي خارطة تحترم ارادة الناخبني جميعًا من جهة، 
وتحترم الدستور وسياقاته وتوقيتاته الزمنية من جهة ثانية، 
االنتقال  عملية  تقتضيها  التي  املؤسساتية  االطــر  وتحترم 
الــديــمــقــراطــي بــعــيــدا عــن الشخصنة املــمــلــة والــصــفــقــات غير 

املريحة واملحاصصة املقيتة والتدويل املرفوض .
هـــذا اآلتــــي املــتــصــل بــاالنــتــخــابــات املــبــكــرة ومـــا بــعــدهــا والــتــي 
ـــذي ال بــديــل لــه وعــنــه لتخطي  ستمثل مــفــتــاح كــل املــفــاتــيــح ال
مغاليق الحاضر السياسية واالقتصادية والصحية. ولكن ما 

العمل االن؟
االن ال يعقل أن تكون وحدة التراب الوطني العراقي، واستقالل 
العراق وسيادته ومناهضة خصومه وعلى رأسها الصهيونية 
العاملية قضية جدل واختالف وخالف بني عشاق حكم العراق، 
وكذلك ال يعقل اآلن أن يقبل عشاق حكم العراق أن يكون عراق 
أن يقبل  اآلن  للبانزين، وال ينبغي وال يعقل  النفط مستوردًا 
عشاق حكم العراق أن يكون عراق النخيل مستوردًا للتمور، 
وعـــراق الــرافــديــن مــســتــوردًا ملــيــاه الــشــرب وجــاذبــا للتصحر، 
وعــــراق الـــثـــروات مــرحــبــا بــاملــزيــد مــن الــفــقــر وغــارقــا بالبطالة 
وسابحا بالفساد ومستقويا باالغيار االجانب. نعم ال يعقل 
بــل ينبغي أن تدخل  الـــعـــراق  يــاعــشــاق حــكــم  تــقــبــلــوا ذلـــك  أن 
الوطنية  معالجات هذه املشكالت ضمن دائــرة االستحقاقات 
التي ال اختالف وال خــالف عليها بينكم وعند ذلــك ستكون 
االرضية صالحة النتخابات مبكرة مقبلة ولعراق جديد يقبل 

عشقكم له وال يكذبه.

يبدو أن مقولة " تجشأ لقمان من  غير شبع " ما زالــت عالقة في الذهن على الرغم 
مــن مــرور ســنــوات على قــراءتــهــا ألول مــرة وغالبا مــا استعيدها مــن ذاكــرتــي، كلما 
اكثر  تحمل  لكونها  سخرية  او  امتعاضًا  ضمنيًا،  استخدامها  الــضــرورة  استدعت 
الــى اصــرار الشخص  التوصيف، فاملعنى االيحائي  يشير  او  املعنى  من مدلول في 
ي 

ّ
الجائع على التجشؤ امــام غريمه على الرغم من خلو معدته االزلــي خشية التشف

والتشهير به، فيدفع  ثمن حياته  من اجل كبريائه املزعوم!  .. او ان الشخص يكذب 
بامتالء معدته بأكلة دسمة تدفعه للتجشؤ ليغيظ االكثر منه جوعا، لذا فان باإلمكان 
اســقــاط كــال املعنيني وغــيــرهــمــا عــلــى واقــعــنــا الــحــالــي امللتبس بــفــوضــويــة الــفــوائــض 
التقيئية في املجالس العامة او الخاصة بصوت عال يجثم على االنفاس قبل الصدور، 
!.. خاصة  املقصود  املعنى  تفوته شــذرات  التفسير واالقناع ملن  يديه في  بمساعدة 
وان التقيؤات هذه املرة مستلة من خياله الخصب بثقافة هامشية سماعية و ادعاءات 
أوجــه وبجسد  اليومي بعدة  الــواقــع  نراها في  النماذج  هــذه  ان مثل   . للمعرفة  مزيفة 
واحــد وفم واحــد ولكن بالتأكيد ليس بلسان واحــد.. فمرة تراه 
القديمة في حياة الشعوب،  ضليعا في امليثولوجيا واالساطير 
وكذلك عاملا في  الفلك وحركة الكواكب والنجوم ، وتارة اخرى 
الدولية  السياسة  وخفايا  السياسية  العلوم  فــي  خبيرا  نــجــده  
العاملي  االقــتــصــاد  بحركة  وارتــبــاطــهــا  املستقبلية  واتجاهاتها 
والتبادل التجاري بني الدول من دون قيود مفروضة استجابة 
الشتراطات العوملة!، اما اذا تناول الشؤون العسكرية والعمليات 
التعبوية واللوجستية فانه يتحدث وكأنه قائد عسكري محنك 
خاض غمار الحروب التقليدية ببراعة.. ثم ببراعة ينتقل املنهج  
ذاته معطيا ومبررا دواعي واسباب االنتقال الى الحروب الحديثة 
التي هي استخباراتية بالدرجة االساس، فيقوم بتحليل البيانات 
تكلف  ال  وان  قياسي  بزمن  وقوعها  أحقية  ليمنح  ومعطياتها 
خسائر في االرواح او املال، بل يعطي نسبة الرابح فيها ملن امتلك 
اذا  أمــا  املفترض!..  العدو  عن  الدقيقة  املعلومات  من  وافيا  كّما 
يفوته  وال  املهمني  الجهابذة  ابطالها  من  فانه  اآلداب  في  تحدث 
التي قرأها ويحفظ عن ظهر غيب عناوينها  الروايات  ان يذكر 
الرواية وعــدد مــرات طبعها وحتى أسماء ابطالها   وتاريخ نشر 
الــعــالقــة  الجدلية بني  الــنــقــاد فــيــهــا.!. وحـــني  يتحدث عــن  وآراء 
التجلي  لحظة  فــي  للمتلقي  الــذاتــيــة  بــذائــقــة  التشكيلية  الــفــنــون 
آفــاق غير مرئية  وما  الى  والتماهي مع السرد البصري املمتد 
يمكن ان يخلق لديه من اثراء ابداعي ، وال ينسى هذا املتقيئ أن 
يسرد اسماء املدارس الفنية بعناوين من صنع خياله اللحظوي 
وتحديد  باألخرى  وتأثيرالواحدة  وتأثر  مدرسة  كل  وخاصية 
يمكن  بديهي  امــر  وهــذا  بينها  والتباعد  والتالقي  واالنــدمــاج  والنفور  القبول  مناطق 
وقوعه في ضــوء تعدد املـــدارس ! ، ان مثل  ألسن هــذه الشخصية واحــدة يمكن أن 
تكون حاملة لفيروس ادعاء املعرفة وركوب موجاتها لتسليط الضوء عليه بهدف ان 
ينال مساحة واسعة من االعجاب بعمق ثقافته!، وقد يشعر املستمع البسيط الذي ال 
يمتلك املعلومات التي يحفظها هذا األنموذج، بالتقّزم امام الطود الشامخ (املتسلح  !) 
بالثقافة املوسوعية العميقة، ويمتلك هذا الدعي القدرة الفائقة على سحب الجمهور الى 

مناطق نفوذه  وتحديد اقامتهم بما يشبه  التنويم املغناطيسي  !؟
ولكن.. وهو االستدراك الكبير.. في اللحظة الراهنة التي نسميها اآلن ، في عتمة جائحة 
كورونا القاتلة وما يتعرض له العالم من تداعيات خطيرة وعجز املؤسسات الصحية 
املرموقة في مواجهة هذا الوباء، نراه وقد نزع ثوبه املألوف وارتــدى صدرية الطبيب 
ليقدم الى عامة الناس املرعوبة النصائح والعالج الناجع إلبعاد شر الفيروس عنهم 

نهائيا ، ولهذا يمكن طرح السؤال: من منا لم يصدق نماذج هؤالء ولم ينخدع بهم ؟
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- 2 -



08
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Mon. 13 . Jul. 2020 Issue No. 4872 2020 13

q

انتعاش قصير املدى
وقــــــــال (ميكاكــــــــو كيتاجــــــــاوا) – مدير 
األبحــــــــاث فــــــــي جارتنــــــــر: "يمثــــــــل الربع 
الثاني من عام 2020 انتعاًشــــــــا قصير 
املــــــــدى لســــــــوق أجهــــــــزة الحاســــــــوب في 
جميع أنحاء العالم، بقيادة النمو القوي 
االستثنائي في أوروبا والشرق األوسط 

وإفريقيا".
وأضاف: "بعد أْن تعطلت سلسلة توريد 
أجهزة الحاسوب بشــــــــدة في أوائل عام 
2020 بســــــــبب جائحــــــــة (كوفيد - 19)، 
كان جزء من النمو في هذا الربع يرجع 
إلى املوزعــــــــني وقنوات البيــــــــع بالتجزئة 
التــــــــي أعــــــــادت تخزيــــــــن إمداداتهــــــــا إلى 

ة". مستويات شبه طبيعيَّ
وقــــــــال كيتاجــــــــاوا أيًضــــــــا: "باإلضافــــــــة 
إلــــــــى ذلــــــــك، كان نمو أجهزة الحاســــــــوب 
املحمولة قوًيا بصورة خاصة، مدفوًعا 
بعدة عوامــــــــل، مثل: اســــــــتمرارية اتجاه 
العمل عن بعــــــــد، والتعليم عبر اإلنترنت 
للمســــــــتهلكني.  الترفيــــــــه  واحتياجــــــــات 
ومــــــــع ذلك، فإنَّ هــــــــذا االرتفاع في الطلب 
علــــــــى أجهــــــــزة الحاســــــــوب املحمولة لن 
يستمر إلى ما بعد عام 2020، إذ كانت 
الشــــــــحنات مدعومة بصورة أساســــــــية 
باحتياجات األعمال على املدى القصير 

بسبب تأثير جائحة (كوفيد - 19)".

لينوفو الصينية
وفي الربع الثاني من العام 2020، جاءت 

شركة لينوفو الصينية في املركز األول 
في ســــــــوق أجهزة الحاسوب في جميع 
أنحــــــــاء العالــــــــم، إذ شــــــــحنت الشــــــــركة – 
حســــــــب تقديــــــــرات جارتنــــــــر – أكثر من 
16.197 مليون وحــــــــدة، في حني جاءت 
شــــــــركة (إتش بي) األميركية في املركز 
الثاني بعد شــــــــحن عدد 16.165 مليون 
وحدة. واآلن تســــــــتحوذ األولى على 25 
% من السوق، في حني تستحوذ الثانية 

على 24.9 %.

ديل األميركية
وجاءت شــــــــركة (ديل) في املركز الثالث 
بعد شــــــــحن 10.648 ماليــــــــني وحدة. إذ 

ا لحاسوبها املكتبي 
ً
أطلقت Dell تحديث

من سلسلة (إكس بي إس) XPS يجعله 
ذا هيكل أصغــــــــر، وأكثر جاذبية بكثير 
من اإلصــــــــدار الســــــــابق، كمــــــــا أضافت 
الشــــــــركة العديد من الفتحات في الجزء 
األمامي منه للســــــــماح بمرور املزيد من 

الهواء إلبقائه بارًدا.
وأعادت الشركة األميركية تنظيم لوحة 
اإلدخال واإلخراج األمامية التي تتكون 
مــــــــن ثالثــــــــة منافذ (يو إس بــــــــي -3.1أي 
الجيل USB 3.1-A Gen 1 (1، ومنفذ 
 USB (1 يو إس بي -3.1ســــــــي الجيل)
C Gen 1-3.1، ومنفذ ســــــــماعات األذن، 
وفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية 
SD card، فنقلتهــــــــا إلى الجانب األيمن 
 من أعلــــــــى محرك األقــــــــراص الذي 

ً
بــــــــدال

أصبــــــــح باإلمكان ترقيته إلى (بلو-راي) 
.Blu-ray

وداخلًيا، يمتاز الحاسوب بأنه يحتوي 
الجيل العاشــــــــر األحدث من معالجات 
شركة إنتل، ويأتي اإلصدار األرخص 
من الحاســــــــوب، واملتاح بسعر 649.99 
 Intel Core دوالر أميركي مــــــــع معالج
i3-10100، وذاكرة وصول عشــــــــوائي 
(رام) بحجــــــــم 8 غيغابايــــــــت مــــــــن نوع 
DDR4 بسرعة 2,666 ميغاهرتز مع 
إمكانيــــــــة ترقية ذاكرة (رام) حتى 128 
غيغابايت. أما قرص التخزين الداخلي 
فهو من نوع HDD SATA بســــــــعة 1 

تيرابايت، ولكن هناك خيار للحصول 
 NVMe M.2 علــــــــى قرص مــــــــن نــــــــوع

.SSD
ويأتي حاسوب (ديل) املكتبي الجديد 
باللونــــــــني األبيض أو األســــــــود، وتقول 
الشــــــــركة: إن حجمه الداخلي يســــــــاوي 
نســــــــبًيا حجــــــــم إنــــــــاء بســــــــعة 19 لتًرا 
 بـ 24 لتًرا في اإلصدار السابق.

ً
مقارنة

حاسوبان من هواوي
نشر أحد حسابات التسريب في تويتر 
الصــــــــور الصحيفة، وقائمة املواصفات 
الخاصة بحاســــــــوبني لوحيني مرتقبني 
من هــــــــواوي همــــــــا: (ميت بــــــــاد تي10) 
MatePad T10، و(ميت باد تي10إس) 

.MatePad T10s
وورد فــــــــي قائمــــــــة املواصفــــــــات التــــــــي 
نشــــــــرها حساب Ronald Quandt، أن 
الحاسوب (ميت باد تي10إس) سيقدم 
شاشــــــــة مــــــــن نــــــــوع IPS LCD بقياس 
10.1 بوصــــــــات بدقــــــــة 1920×1200 
معالًجــــــــا  وســــــــيحوي  بكســــــــل، 
مــــــــن نوع (هــــــــاي ســــــــيليكون 
HiSili- 710أي)   ييريــــــــن

con Kirin 710A بتــــــــردد 
2.غيغاهرتــــــــز، وذاكرة وصول 
عشوائي (رام) بحجم 2 غيغابايت، أو 
3 غيغابايــــــــت، وذاكــــــــرة تخزين داخلية 
بســــــــعة 32 غيغابايت، أو 64 غيغابايت 
مع دعم التوسعة حتى 512 غيغابايت 
عن طريق بطاقــــــــات الذاكرة الخارجية 

.microSD (مايكرو إس دي)
وسيحتوي الحاســــــــوب – الذي ينتمي 
إلى الفئة املنخفضة – بطارية بســــــــعة 
5,100 ميلي أمبير/ الساعة، وسيعمل 
بواجهة املســــــــتخدم EMUI 10.1 من 
هــــــــواوي املبنيــــــــة على نظام التشــــــــغيل 
أندرويــــــــد 10 مــــــــن غوغل، وســــــــيعمل 
مع مكبرات صوت مــــــــن نوع (هارمان 
كاردون) Harman Kardon. ويقــــــــدم 
(ميت بــــــــاد تي10إس) كاميــــــــرا خلفية 
بدقة 5 ميغابكســــــــل، في حني ستأتي 

الكاميرا األمامية بدقة 2 ميغابكسل.

غاالكسي إس7 بلس
مــــــــن  جديــــــــد  تقريــــــــر  كشــــــــف  كمــــــــا 
SamMo- موبايــــــــل) (ســــــــام   ووقــــــــع 

bile املتخصــــــــص في أخبار شــــــــركة 
سامســــــــونغ عــــــــن معظــــــــم مواصفات 
حاسوبها اللوحي املرتقب (غاالكسي 
 Galaxy Tab S7 (تــــــــاب إس7 بلــــــــس

Plus، وسماته التصميمية.
ــــــــا ملصادر مــــــــن داخل الشــــــــركة 

ً
ووفق

مقربــــــــة من املوقــــــــع، فإن (غاالكســــــــي 
تــــــــاب إس7 بلــــــــس) ســــــــيحوي معالــــــــج 
كوالكوم األحدث (ســــــــنابدراغون 865 
 ،Snapdragon 865 Plus بلــــــــس) 
وســــــــتدعم نســــــــخة الجيــــــــل الخامــــــــس 
 6 شــــــــبكات  الحاســــــــوب  مــــــــن   5G
غيغاهرتــــــــز الفرعيــــــــة من الشــــــــبكات. 
 Super وســــــــتقدم شاشــــــــة مــــــــن نــــــــوع
بوصــــــــة،   12.4 بقيــــــــاس   AMOLED
وبدقة 2800×1752 بكسل، وستدعم 
وظائــــــــف القلم اإللكترونــــــــي (إس-بن) 
S Pen. وســــــــيقدم الحاســــــــوب – إلــــــــى 
جانــــــــب أقــــــــوى معالجــــــــات كوالكوم – 
ذاكرة وصول عشــــــــوائي (رام) بحجم 
6 غيغابايت، أو 8 غيغابايت، في حني 
ستكون سعة ذاكرة التخزين الداخلية 

128 غيغابايت، أو 256 غيغابايت.

{ }

أفــــــــاد تقريــــــــر جديد مــــــــن كوريا 
بأنَّ شركة سامسونغ  الجنوبية 
قد تشحن هواتفها الذكية بدون 
أي شــــــــاحن في الصندوق، وذلك 

اعتباًرا من العام املقبل.
وذكــــــــر التقريــــــــر الــــــــذي نشــــــــرته 
الكوريــــــــة   ETNews صحيفــــــــة 
أن الشــــــــركة – التــــــــي تعــــــــد أكبــــــــر 
منتج للهواتــــــــف الذكية في العالم 
– ســــــــتخطو هــــــــذه الخطــــــــوة؛ ألن 
الناس يمتلكون بالفعل شواحن 
ألجهزتهــــــــم، باإلضافــــــــة إلــــــــى أنَّ 
األمر سيســــــــاعدها على خفض 

التكاليف.
ُيشــــــــار إلــــــــى أنَّ الحديث عن عزم 
سامسونغ إطالق الهواتف بدون 
شــــــــواحن، يأتــــــــي بعد أيــــــــام فقط 
من تقريــــــــٍر ذكر أن شــــــــركة آبل، 
التــــــــي تعد إحدى أبرز منافســــــــي 
سامســــــــونغ في الســــــــوق، تدرس 

هذه الخطوة أيًضا.
وقال املحلل (مينج-تشي كو) – 
الذي يعد أشهر املسربني في ما 
يتعلق بمنتجات آبل: إن الشركة 
لــــــــن تضع شــــــــواحن 5 واط، و18 
ا التي تأتي في الوقت الراهن 

ً
واط

مع هواتف آيفون، في الصندوق، 

 من ذلك 
ً

ولكنها ستســــــــعى بــــــــدال
إلى بيع شــــــــواحن باستطاعة 20 
ــــــــا علــــــــى نحــــــــو منفصل عن 

ً
واط

الهواتف.
وُيعتقــــــــد أن إزالة الشــــــــواحن من 
قــــــــد يكون  صناديــــــــق الهواتــــــــف 
طريقة رئيســــــــة لشــــــــركات، مثل: 
لخفــــــــض  وآبــــــــل  سامســــــــونغ، 
تكاليــــــــف بيــــــــع هواتفهــــــــا، وجعل 
تغليــــــــف هواتفها أصغر، ويمكن 
أْن يكــــــــون لألمــــــــر أيًضــــــــا تأثير 
إيجابــــــــي في البيئــــــــة. إذ يمكن أْن 
يســــــــاعد إخراجهــــــــا مــــــــن بعض 
املبيع  الكثيــــــــرة  الذكية  الهواتــــــــف 
على تقليل عدد أجهزة الشــــــــحن 
ص منها 

َّ
ستخدم، وُيتخل

ُ
التي ال ت

ألنَّ املســــــــتخدمني عادة يمتلكون 
أكثر من شاحن في البيت.

ُيشــــــــار إلــــــــى أن التقريــــــــر الجديد 
يأتــــــــي بعــــــــد يــــــــوم مــــــــن إعــــــــالن 
سامسونغ عن شاحن السلكي 
جديد بقــــــــوة 10 واط يعمل على 
تعبئة بطارية الهاتف أثناء تعقيم 
الجهاز باستخدام ضوء األشعة 

فوق البنفسجية.
وتقول الشركة: إنَّ ضوء األشعة 
فوق البنفســــــــجية يمكن أن يقتل 
99 % مــــــــن البكتيريا والجراثيم، 
ومع ذلك، فإنَّ املواد التســــــــويقية 
ا عن 

ً
للشــــــــاحن ال تذكــــــــر شــــــــيئ

قدرته على قتل الفيروس التاجي 
الجديــــــــد املســــــــؤول عــــــــن الوبــــــــاء 

العاملي الحالي.
ومن املمكــــــــن أن يكون هدف آبل 
وسامســــــــونغ من هــــــــذه الخطوة 
هــــــــو رفــــــــع مبيعــــــــات الشــــــــواحن 
والســــــــماعات، حيــــــــث تعرضــــــــت 
ا 

ً
ســــــــابق سامســــــــونغ  شــــــــركة 

النتقادات لبيعها شاحًنا سريًعا 
Gal-) 50 دوالًرا لهاتف  ققيمــــــــة

axy S20 Ultra) مــــــــع تضمــــــــني 
ا فقط 

ً
شاحن باستطاعة 25 واط

في العلبة.
ويمكــــــــن أن يــــــــؤدي التخلص من 
الشــــــــاحن إلــــــــى تطبيــــــــع رســــــــوم 
باهظة على امللحقات األساسية، 
ومن املحتمــــــــل أال يؤدي ذلك إلى 
الهواتف بشكل  أســــــــعار  خفض 
ملحــــــــوظ أيًضــــــــا، حيث ســــــــيدفع 
املستخدمون تكلفة أكثر من ذي 

قبل.
الطريــــــــق  الخطــــــــوة  هــــــــذه  تفتــــــــح 
أمــــــــام الشــــــــركات األخــــــــرى التي 
مــــــــا زالت تحافظ على الشــــــــاحن 
والســــــــماعات داخل علبة الهاتف، 
ومن املمكن أْن نشهد تغييًرا في 
خارطة الســــــــيطرة على الســــــــوق 
املصنعة  الشــــــــركات  بني  العاملية 
إذا  قريًبــــــــا،  الذكيــــــــة  للهواتــــــــف 

صدقت هذه الشائعات.

تفيد التقارير بأن شركة آبل تعمل 
مع شــــــــركة فوكســــــــكون التايوانية، 
وهــــــــي كبــــــــرى الشــــــــركات املصنعة 
بالنسبة آلبل، والجهة املسؤولة عن 
بناء معظم أجهــــــــزة آيفون، لتطوير 
عدسات نظارة الواقع املعزز، بحيث 
إن العدســــــــات مســــــــتقطبة وشــــــــبه 

شفافة.
وبالرغــــــــم من أنَّ فيــــــــروس كورونا 
عطل األجزاء الرئيســــــــة من النشاط 
التجاري للشركة املصنعة لهواتف 
لــــــــم يعطــــــــل خططها  آيفــــــــون، لكنه 
لبنــــــــاء مــــــــا يمكن أْن يكــــــــون منصة 
التكنولوجيا املهمة التالية – نظارة 

الواقع املعزز.
وقــــــــال شــــــــخص مطلع علــــــــى األمر: 
أحــــــــد  عتبــــــــر 

ُ
ت التــــــــي   – العدســــــــات 

لألجهــــــــزة  األساســــــــية  العناصــــــــر 
القابلــــــــة لالرتداء علــــــــى الرأس – قد 
اجتازت مرحلة النموذج األولي قبل 
شهرين ودخلت اإلنتاج التجريبي.

وتعد العدسات أساسية الستخدام 
الواقع املعزز ومنصة (ARkit) من 
حيث كيفية تقديــــــــم الصور – التي 

بناها الحاسب – إلى مرتديها، إلى 
جانــــــــب مــــــــا يمكن لهذا املســــــــتخدم 

رؤيته في العالم الحقيقي.
ــــــــا للمعلومات، فإنَّ العدســــــــات 

ً
وفق

على ُبعد عــــــــام أو عامني على األقل 
من دخــــــــول مرحلة اإلنتاج الضخم، 
لكنهــــــــا اجتــــــــازت مرحلــــــــة النموذج 
اآلن  تصنيعهــــــــا  ويتــــــــم  األولــــــــي، 
لالختبار، ويقــــــــال: إن هذا االختبار 
يأتــــــــي بعد نحو ثالث ســــــــنوات من 

أعمال التطوير في فوكسكون.
ويتماشــــــــى هــــــــذا التوقيــــــــت أيًضــــــــا 
مع شــــــــراء آبل لشــــــــركة العدســــــــات 
Akonia Holograph- (للناشــــــــئة 
ics) املتخصصة في الكريســــــــتال 
الســــــــائل على شاشــــــــات السليكون 
لعــــــــرض الصــــــــور علــــــــى عدســــــــات 

خاصة.
ويحرص التقرير على مالحظة أنَّ 
العدسات مخصصة ألجهزة الواقع 
املعزز القادمة من آبل، ما يعني أنه 
من غير الواضح كونها مخصصة 
لنظارة الواقع املعزز التي من املتوقع 
 في العام 2022، 

ً
أن يتم إطالقها أوال

أو أنهــــــــا مخصصة للنظارة الثورية 
(Apple Glasses) التــــــــي يمكن أن 

تصل بحلول عام 2023.

يتضمــــــــن تطبيق منصة عقــــــــد املؤتمرات (Zoom) ثغــــــــرة أمنية خطيرة 
يمكن أْن تسمح للمهاجمني بتنفيذ األوامر على األنظمة غير املحمية عن 

ُبعد العاملة بنظام التشغيل ويندوز 7 أو اإلصدارات األقدم.
ويتطلب اســــــــتغالل الثغرة نوًعا من اإلجراءات مــــــــن جانب الضحية، مثل 
تنزيــــــــل مرفق ضار وفتحه، ومع ذلك، لن يتم تشــــــــغيل أي تنبيهات أمنية 

أثناء االستغالل.
 (0patch) وتواصــــــــل الباحــــــــث الذي اكتشــــــــف الثغــــــــرة األمنية مع فريــــــــق
 ، وأصدر الباحثون 

ً
 من إبالغ (Zoom) بها مباشرة

ً
للكشــــــــف عنها، بدال

في (0patch) تصحيًحا مصغًرا بشــــــــكل مجانــــــــي حتى تتمكن املنصة 
من إطالق تصحيحهــــــــا. وبالرغم من وجود الخلل في جميع اإلصدارات 
املدعومــــــــة من تطبيــــــــق (Zoom) لنظام التشــــــــغيل وينــــــــدوز، إال أنه قابل 
لالستغالل فقط على األنظمة التي تعمل بإصدار ويندوز 7 واإلصدارات 

األقدم بسبب بعض خصائص النظام املحددة.
وفي حني أنهت مايكروســــــــوفت الدعم الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 7 
في شــــــــهر كانون الثاني املاضي وشّجعت املستخدمني على التبديل إلى 
إصدارات أكثر أماًنا من نظام التشغيل، فإن ويندوز 7 ال يزال يستخدمه 

على نطاق واسع املستخدمون واملؤسسات بشكل عام.
وقال باحثــــــــو (0patch) في تدوينة: نحن نقدم هــــــــذا التصحيح املصّغر 
للجميــــــــع مجاًنا؛ حتى تعمل (Zoom) على حل املشــــــــكلة، أو تتخذ قراًرا 
بعدم إصالحها، ومن أجل تقليل مخاطر االســــــــتغالل بالنسبة لألنظمة 
التي ال تحتوي على التصحيح، فإننا ال ننشر تفاصيل حول هذه الثغرة 
األمنية حتى تقوم (Zoom) بإصالحها، أو تتخذ قراًرا بعدم إصالحها، 

أو حتى تصبح هذه التفاصيل معروفة بشكل عام".
وأصــــــــدرت (Zoom) تصحيًحــــــــا فــــــــي أحدث إصدار 5.1.3 ملســــــــتخدمي 
وينــــــــدوز اعتباًرا مــــــــن 10 تموز، وتؤكد مالحظــــــــات اإلصدار أن التحديث 
يعمل علــــــــى إصالح الثغرة األمنية الخطيرة التي تؤثر في املســــــــتخدمني 

الذين يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 7 واإلصدارات األقدم.

{Zoom}

{ }

قفزت أسهم تويتر بأكثر من 8 % في التعامالت الصباحية بعد أن نشرت 
الشــــــــركة قائمة وظائف؛ قائلة: إنها تعمل على بناء منصة اشتراكات تحت 

.Gryphon (جريفن) االسم الرمزي
ولم تكشــــــــفت الشــــــــركة إال القليل عن املنصة الجديدة. ومع ذلك، فقد قالت: 

.Twitter.com :واملوقع Payments (املدفوعات) إنها ستعمل مع فريقي
وأضافــــــــت تويتــــــــر: "نحن نبنــــــــي منصــــــــة اشــــــــتراك، منصة يمكــــــــن إعادة 
استخدامها من ِقبل ِفرق أخرى في املستقبل. وهذه هي األولى لتويتر! إن 
(جريفن) هو فريق من مهندسي الويب الذين يتعاونون بصورة وثيقة مع 

."Twitter.com وفريق Payments فريق
ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في إضافة وسيلة جديدة لتحقيق العائدات 
لتويتر، إلى جانب اإلعالنات، التي تمثل أكثر من 80 % من عائدات الشركة.
وفي الربع الرابع من عام 2019، أي قبل أن يغلق الفيروس التاجي (كوفيد 
- 19) مساحات كبيرة من االقتصاد العاملي مما أجبر املعلنني على تقليل 
اإلنفاق، فقد ارتفعت إيرادات إعالنات تويتر بنســــــــبة 12 % مقارنة بالربع 
ذاته من العام املاضي. وفي الربع األول من عام 2020، كانت اإليرادات ثابتة 

مقارنة بالربع ذاته من 2019.
وُيعتقــــــــد أيًضا أن ارتفاع أســــــــهم تويتــــــــر اليوم يعود بصــــــــورة جزئية إلى 
تصريحات وزير الخارجية األميركي (مايك بومبيو) بأن الحكومة تتطلع 
إلــــــــى حظر تطبيق (تيك توك)، الذي يعد املنافس األبرز لشــــــــبكات التواصل 
االجتماعي. وقد ُحظر بالفعل في الهند، إلى جانب العشرات من التطبيقات 

الصينية األخرى.

{ }
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كــــمــــا أشـــــــــار الــــــــى ذلــــــــك تـــــــــــــــودوروف فــي 
تقسيماته لــلــرواة، وقــد أتــاح هــذا األسلوب 
ــلــراوي حــريــة التنقل فــي ســـرد األحــــداث،  ل
الــزمــانــي،  املــكــانــي أو  ســـواء عــلــى الصعيد 
كــمــا مــكــنــه أيــضــًا مـــن االنــتــقــال الــحــر بني 
الــذي غالبًا ما  السرد الوصفي والــحــواري 
هذه  تتيح  ما  وغالبًا  (مونولوجيا).  يكون 
استخدام  لــلــراوي  املونولوجية  الــتــداعــيــات 
ــتــي  تــقــنــيــة االســــتــــرجــــاع هـــــذه الــتــقــنــيــة ال
املكانية  للتنقالت  الــســردي  الفضاء  تفتح 

والزمانية املختلفة.
وقــد قسم جــيــرار جنيت االســتــرجــاع في 

كتابه (خطاب الحكاية) الى ثالثة انواع:
الــذي يقع  1 - االسترجاع الخارجي: وهــو 

خارج سعة الحكاية األولى.
2 - االسترجاع الداخلي: وهو الذي يتناول 
الحكاية  تــتــنــاولــه  الـــذي  الــعــمــل نفسه  خــط 

األولى.
ذلــــك  املــــخــــتــــلــــط: وهـــــــو  - االســـــتـــــرجـــــاع   3
ــــداخــــلــــي   الــــــــــذي يــــجــــمــــع بــــــني الـــــنـــــوعـــــني ال

والخارجي.
ولــكــل نـــوع مــن هـــذه األنـــــواع أثــــره الــخــاص 
التنوع كفيلة  وفاعليته في خلق حالة من 
بــكــســر رتــــابــــة الـــــســـــرد، وفـــتـــح فـــضـــاءات 
زمانية ومكانية متنوعة، تسهم في البناء 
ــرئــيــســة، وتــمــتــني  ــتــصــاعــدي لــلــحــكــايــة ال ال

خيوط التفاعل واالنجذاب النفسي لدى 
املـــتـــلـــقـــي مــــع مــســيــرة 

الحدث السردي.
وفـــــــــــي روايـــــــتـــــــه 

هـــذه اســتــخــدم 
إبراهيم سبتي 

األنــــــــواع الــثــالثــة 
لـــــــــالســـــــــتـــــــــرجـــــــــاع 

كـــــوســـــيـــــلـــــة لـــلـــتـــنـــقـــل 
بـــــني حـــشـــد الـــحـــكـــايـــات 

الــتــي تــجــري فــي فــضــاءات 
مـــتـــعـــددة؛ لــتــصــب فـــي الــخــط 

الرئيسة،  الــحــكــايــة  لسير  الــعــام 
مــشــكــلــة صـــــورة أشـــبـــه مـــا تــكــون 

ــــروافــــد الـــتـــي تــتــخــلــى عن  بـــصـــورة ال
ذاتــيــتــهــا لــصــالــح املـــجـــرى الـــعـــام للنهر 

والتي  الفرعية  الحكايات  هــذه  إنَّ  الكبير، 
تــرتــبــط أحــداثــهــا مـــرة بــــذات الـــــراوي ومــرة 
بذوات اآلخرين تتم االستعانة بها؛ لتقوية 
مـــســـار األحــــــــداث الـــتـــي تـــجـــري فــــي إطــــار 

الحكاية األولى. 
اإلثــراء  وخلق مفارقات زمانية تسهم في 

البالغي للعملية السردية، ومن األمثلة التي 
لــنــا إيـــرادهـــا هــنــا والــتــي حفلت بها  يمكن 
الــراوي  الــروايــة، تلك االنتقالة التي قــام بها 
لــســرد حــكــايــة عــبــد الــهــادي صــديــقــه الــذي 

توفي في الهند على إثر عجز كلوي. 
وقـــصـــة خــلــيــل أخـــــي عـــبـــد الـــــهـــــادي الــــذي 
مــــــات مــخــتــنــقــًا فـــــي إحــــــــدى الـــشـــاحـــنـــات 
ــــى   فــــــي طـــــريـــــق هــــجــــرتــــه الـــــالشـــــرعـــــيـــــة ال

النمسا. 
فــقــد جــــاءت هــاتــان الــحــكــايــتــان لترسمان 
ة للمستقبل املجهول الذي  صورة استباقيَّ
مـــن املــمــكــن أْن تــــؤول إلــيــه رحــلــتــه، ولــذلــك 
لتجنب  كمحفز؛  نتائجهما  يستخدم  فهو 
ذلـــك املــصــيــر املـــرعـــب، وقـــد شــكــلــت هــاتــان 
الخارجي  لالسترجاع  أنموذجًا  القصتان 

في مسار هذه الرواية.
بينما نجد استرجاعات أخرى تتعلق مرة 
القريب  بــاملــاضــي  ومـــرة  البعيد  بــاملــاضــي 
بالربط  تتمثل  والتي  الرئيسة،  للشخصية 
بــــني مـــشـــاعـــره فــــي الــلــحــظــة اآلنــــيــــة تــحــت 
وطــــأة الــخــطــر املـــحـــدق بــــه، ومـــشـــاعـــره في 
قوات  أثناء شن  العسكرية  حياته  لحظات 
العراقي  الجيش  على  لهجومها  التحالف 
في ما سميت بعاصفة الصحراء، وصورة 
ـــتـــي راحــــــت تــلــقــي بــقــنــابــلــهــا  الــــطــــائــــرات ال

مــنــه، مــؤكــدًا على بــــالــــقــــرب 
ــــــــــــــــصــــــــــــــــورة  ال
ـــــبـــــشـــــعـــــة  ال
ألحــــــــــــد 

الطيارين العابثني والذي كان يتسلى بقتل 
الجنود العزل، وهم يبحثون عن طريٍق آمن 

يعود بهم الى ديارهم. 
داخليًا  استذكارًا  الحكاية  هــذه  مثلت  لقد 
يـــعـــكـــس صــــــــورة مـــــن املـــــاضـــــي الـــبـــعـــيـــد، 
ـــقـــريـــب بــحــادثــة  بــيــنــمــا تــمــثــل املــــاضــــي ال
ــتــي تــعــرض لــهــا الــــــراوي وهــو  الــتــســلــيــب ال
يــســيــر فـــي شـــــارع الــرشــيــد وســــط بــغــداد 
فــي الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت االحـــتـــالل، والــتــي 
ـــة مــــن الـــفـــوضـــى واالنــــفــــالت   شـــهـــدت حـــال

األمني. 
ــــث واملـــتـــمـــثـــل  ــــثــــال ـــــنـــــوع ال كــــمــــا تـــجـــســـد ال
الــراوي  انتقالة  فــي  املشترك  باالسترجاع 
لــســرد حــادثــة انــفــجــار (الــســيــارة امللغمة) 
الــــتــــي اســـتـــشـــهـــد فـــيـــهـــا أخـــــــوه أحــمــد 
الناصري ومعه مجموعة من ابناء 
املــنــطــقــة قـــرب مــلــعــب ريــاضــي، 
املــكــنــى  ذلــــك االب  وصــــــورة 
ـــــخـــــبـــــاز)  ال آدم  (ابــــــــــــو 
أوالده  يــبــكــي  وهــــو 
الـــــثـــــالثـــــة الــــذيــــن 
اســــتــــشــــهــــدوا 
فـــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــك 
االنــــــــــفــــــــــجــــــــــار، 
والــــــــــــــــــصــــــــــــــــــورة 
رسم  التي  الوصفية 
لــــنــــا فـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــة أخـــيـــه 
بالبطل  تعلقه  الــنــاصــري ومـــدى  أحــمــد 

الهوليودي.
لـــــقـــــد أســـــهـــــمـــــت هـــــــــذه االســـــتـــــرجـــــاعـــــات 

بــشــكــٍل وآخــــر فــي تــمــتــني مــســار الحكاية 
الـــرئـــيـــســـة، وإعـــطـــائـــهـــا مــــدى وســـعـــة على 
صـــعـــيـــد الــــبــــعــــديــــن الـــــزمـــــانـــــي واملــــكــــانــــي. 
تــبــدو  بــعــض االســـتـــرجـــاعـــات  كـــانـــت  وإْن 
لــلــوهــلــة األولــــــى وكـــأنـــهـــا مـــجـــرد حــشــو ال 
عــالقــة واضــحــة لــه فــي الــبــنــاء الــتــصــاعــدي 
ــــه بـــال شـــك يــشــكــل دفــقــًا  ــلــحــكــايــة، إال أن  ل
إضـــافـــيـــًا فــــي تــنــمــيــة الـــتـــفـــاعـــل الــنــفــســي 
ــــراوي واملـــتـــلـــقـــي عـــلـــى حـــٍد  ــــل  مــــع الــــحــــدث ل

سواء.
ارتـــــكـــــزت نـــقـــطـــة انــــطــــالق الـــحـــكـــايـــة عــلــى 
رواية  بمجريات  إحداهما  تمثلت  ركيزتني 
قـــرأهـــا الــــــراوي وتـــأثـــر بــهــا، بــيــنــمــا تمثلت 
األخرى بمجريات حلم ُبني على حالة من 
أميركي،  بنجم سينمائي  منتحلة  إعجاب 
لم  الــروايــة  فــي  الرئيسة  الشخصية  إنَّ  إذ 
الـــذي أصبح  النجم  بــهــذا  املعجب  هــو  يكن 
املعجب  كــان  وإنــمــا  لحياته،  تهديد  عــامــل 
بانفجار سيارة  الــذي استشهد  أخــوه  هو 

مفخخة.
ورغــم أنَّ نهاية الــروايــة والــتــي توضح بــأنَّ 
مــجــريــاتــهــا هــي عــبــارة عــن حــلــٍم تــبــدد مع 
إال  الرئيسة،  الشخصية  استيقاظ  لحظة 
ـــروائـــي قـــد حــــاول أْن  أنــنــا نــشــعــر وكـــــأنَّ ال
يخلق لنا نوعًا من املفارقة، ولوال إشارته 
فـــي بـــدايـــة ســـــرده ألحــــــداث الــــروايــــة بــأنــهــا 
مــجــرد حــلــم، لــكــان لعنصر املــفــارقــة وقــٌع 
أثـــرًا فــي نفس املتلقي،  أكــثــر عمقًا وأقـــوى 
إال أنَّ ابتداء الــراوي السرد بجملة (حلمت 
ة) أسهم في تحديد مالمح  ذات ليلة خريفيَّ
 

َّ
التي ستنتهي بها الحكاية. ولعل الصورة 
الـــى أنَّ مــصــدر الحكي  الـــروائـــي بــإشــارتــه 
بــأنــه لم  لــنــا  أْن يــوحــي  هـــو (الـــحـــلـــم)، أراد 
لعبته  فــي  املفارقة  عنصر  يدخل  أْن  يشأ 
ــة، رغــم أنَّ اســتــخــدام ذلــك كــان من  الــســرديَّ
إدهاشّيًا  باعثًا  الــروايــة  يكسب  أْن  املمكن 
 وجــمــالــّيــًا يـــضـــاف الــــى جــمــالــيــات الــســرد

األخرى.
إنَّ روايـــــة "قــصــر الــثــعــلــب" بــمــا حــفــلــت به 
لوقائع  توثيقيًا   

ً
ســجــال تمثل  أحــــداث  مــن 

مـــــأســـــاويـــــة شــــهــــدهــــا الــــــعــــــراق فـــــي فـــتـــرة 
الــتــســعــيــنــيــات ومــــا بــعــدهــا، وتــكــشــف عن 
تلك  خــلــفــتــهــا  الـــتـــي  واآلالم  الـــرعـــب  حــجــم 
الوقائع املأساوية في نفوس الذين عاشوا 
مجرياتها.وقد تمتعت الرواية بلغة منسابة 
مــحــمــلــة بــالــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر الــتــشــويــق 
واإلدهاش تكشف عن مدى تمكن إبراهيم 

ة. سبتي من أدواته اإلبداعيَّ
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دون كيشوت: أتعرف ما الذي يدور برأسي يا سانشو؟
سانشو: مروحة .

دون كيشوت: اللعنة عليك أيها األحمق .أقصد األفكار التي تنتابني 
اآلن.

سانشو: ومن أين لي أْن أعرف.هل تراني عّرافًا أم كاشفًا للغطاء؟
دون كيشوت: معك حق. فربما دابتك التي أنت على ظهرها منذ قرون، 

باتت أكثر ثقافة ومعرفة منك يا سانشو.
سانشو: أجل يا سيدي الدون. فاألمية وحدها هي التي أبقتني تابعًا 

ة. لك وأنا أدور في دورة هذه الطواحني العبثيَّ
دون كيشوت: إذا كنت ضجرًا ومللت من الحروب، فيمكنك أْن تهاجر.

سانشو: ما من مكان بات صالحًا للهجرة أو للتهجير. قد أقفل هذا 
الوباء الكوروني كل حدود العالم، فبات املرء عاجزًا عن تخطي حدود 

باب البيت أو فعل شيء.
دون كيشوت: إذًا هاجر إلى نفسك.

أبتاع لنفسي سيفًا  الــدون. هل   ذلك يا سيدي 
ُ

أفعل سانشو: وكيف 
ألشَق به بدني إلى نصفني، فأدخل مهاجرًا في جسٍد مضرج بالدماء؟
دون كيشوت: لم أقصد ذلك. ما أردت قوله أْن تهاجر في باطنك نفسيًا.

أْن  أيــكــون على مــن هــو فــي مثل حــالــي  سانشو: ومــا معنى نفسيًا. 
يحاكي نفسه عن أهوال الهجرة ومصائب التهجير؟

الــنــفــس د. سيغموند  ألـــم تــقــرأ شيئًا مــن كــتــب عــالــم  دون كــيــشــوت: 
الشهير (جــاك عبود)  العراقي  الطبيب  أو تملك معلومات عن  فرويد 

يا سانشو؟
سانشو: ال لم أعرف فرويد. ولكنني سمعت جاري يتقاتل مع زوجته، 
لعلها  ة  الكهربائيَّ الــصــدمــات  مبتكر  عــبــود  جــاك  بالطبيب  ويــهــددهــا 
وأْن  الــذي سبق  العراقي  الطبيب  ذلــك  يد  تستفيق من غــرورهــا على 
الــذي كــان تلميذ فرويد  مــارس العمل مع طبيب أملاني (هانز هــوف) 

ة. املختص باألمراض العقلية والعصبيَّ
دون كيشوت: وماذا حدث بعد ذلك؟

سانشو: لم تكترث املرأة بتهديدات البعل وال بصدمات الكهرباء، فكل 
ما فعلتُه أنا هو الحجز ما بني االثنني وسحب الزوجة لتشرب كأس 

ليمون في منزلي، بعد أْن غادر زوجها البيت مسرعًا.
التي ذهب  ــْم تعرف الوجهة  أل  .

ُ
الــرجــل أيــن غــادر  دون كيشوت: وإلــى 

إليها؟
سانشو: أعتقد أنه غادر للمستشفى، بعد أْن هدد زوجته باصطحاب 

طبيب املخابيل للبيت، كي يعالجها نفسيًا.
دون كيشوت: وماذا فعلت أنت باملرأة يا سانشو؟

، حــتــى عـــادت ملنزلها 
ُ
ســانــشــو: لــم أفــعــل شــيــئــًا، فــمــا أْن هـــدأت املـــــرأة

وهاجرت بذكريات الحبيب األولي مع سيل من الدمع.
دون كيشوت: اللعنة عليك يا سانشو، كيف تترك جارتك تبكي على 

الحب القديم؟
أْن تنال مني  سانشو: خفُت من التدخل بالحب وحرائقه، خوفًا من 

النار وأحترق بجارتي الحزينة.
دون كيشوت: كان عليك معالجتها نفسيًا على طريقة الدكتور جاك؟!
الصدمات  من   

ً
بــدال مغناطيسيًا  بتنويمها  قمت  فقد  أجــل.  سانشو: 

الكهربائية، وما أْن تم ذلك، حتى دعوتها لركوب زورق واإلبحار بنهر 
دجلة، على أْن تتخيل فتأخذ دور البطولة (كيت وينسليت) في سفينة 

تيتانيك.
ــيــونــارديــو  دون كــيــشــوت: وأخـــــذت أنــــت دور الــنــجــم الــرومــانــســي (ل
املتجمدة.  املــيــاه  تلك  تحت  وتــمــوت  بالغرق  تشعر  ال  كــي  ديكابريو) 

أليس كذلك؟
سانشو: أجل. تلك كانت النهاية.

دون كيشوت: لو كنت نهرًا جارفًا، لسحبتكما نحو القاع واسترحت، 
فالغرق هو الهجرة التي تليق بك وبها.

سانشو: وأنت. أال تريد الهجرة يا سيدي الدون؟
 

ّ
كل تستوعُب   تحضير حقائب 

ً
أوال علّي  ولكن  أجــل.  كيشوت:  دون 

تــاريــخــي يئن على لسان  وتـــرك  الــرحــيــل  الــطــواحــني. ال يمكنني   تلك 
الريح.

ــغــتــهــا قــد أحــوجــت 
ّ
إّن الــثــمــانــني وُبــل

رجماْن
ُ
سمعي الى ت

البيت البي املنهال عوف بن محلم... 
من قصيدة له في مدح عبد الله بن 

طاهر ت 220 هجرية.
ثقل السمع من أعراض الشيخوخة

ويـــقـــال: إنَّ أحـــد الــعــلــمــاء شــكــا من 
فقده حاسة السمع فقيل له:

لـــقـــد نـــجـــوت مــــن ســـمـــاع األكــــاذيــــب 
والفاحش  والنداءة  والنميمة  والِغيب 

من القول...، فقال:
الظن فال أرى  ابتليُت بسوء  ولكني 
وأظنهما   

ّ
إال يتهامسان  شخصني 

يتكلمان ضدي..!!
ولقد قال عبد الله بن ميمون املري

ــنــاِج وأودى  إذا مــا املـــرء ُصـــمَّ فــلــم ُي
 ِندايا

ّ
َسْمُعه إال

والَعَب بالعشّي بني َبِنيِه كفعل الهّر 
يحترُش العطايا

ُيالعبهم َوَوّدوا لو سقوه من الذيفاِن 
 ماليا

ً
مترعة

فال ذاق النعيم وال شرابا وال ُيسقى 
من املرض الشفايا

**
َرِتِه

ْ
ث
َ
ال تسألي الناس عن مالي َوك

ــلــي الــنــاس عــن َحـــْزمـــي وَعـــْن 
َ
وســائ
لقي

ُ
خ

وهو   – الثقفي  محجن  ألبــي  البيت 
من شعراء صدر االسالم – وأردفه 

ببيت آخر:
قد يعلم الناس أنّي من سراِتهُم

ِرِق
َ
إذا تطيش يد الرعريدِة الف

ليست العبرة بكثرة املــال، فال قيمة 
لق...

ُ
لهذا املال الكثير بعيدًا عن الخ

**
إذا املرء لم يدنس من اللؤم ِعْرُضُه

ُ
 رداٍء يرتديه جميل

ُّ
 فكل

للسموأل بن عادباء
**

ومــــا نــيــل املـــطـــالـــب بــالــتــمــنــي ولــكــْن 
 الدنيا غالبا

ُ
تؤخذ

البيت ألمير الشعراء أحمد شوقي
الــــى همة  املـــطـــالـــب يــحــتــاج  نــيــل  إنَّ 
بالكسل  املطالب  تنال  ولــن  وسعي، 
والتمنيات واآلمال العريضة..، وكما 

قيل:
لِس)

ْ
ف

ُ
 امل

ُ
(إّن التمني رأس مال

**
لــعــدْدنــا  لــحــيٍّ  الــحــيــاة تبقى  ولـــو أنَّ 

نا الشجعانا
َّ
أضل

قائله: املتنبي
وأردفه ببيت آخر:

وإذا لم يكن من املوت ُبدٌّ فمن العجز 
أْن تكون جبانًا

املــــــوت والــــحــــيــــاة ال يـــســـيـــران وفـــق 
يموت  فالشجاع  والجنب،  الشجاعة 

والجبان يموت أيضًا.
إنــه األجــل املــرســوم املــحــّدد من قبل 

الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى، وكــثــيــرًا ما 
يــخــوض الــشــجــعــان أخــطــر املــعــارك 
ويخرجون منها منتصرين، بينما 
يـــمـــوت الــكــثــيــر مـــن الــجــبــنــاء على 

فراشهم..!!
* *

ِسّرِة َوْجِهِه
َ
ِّوإذا نظرَت الى أ

 برقْت كَبْرِق العارِض املتهِلل
البيت: البي كبير الهذلي

والوجه املتهلل املشرق مما ُيمدح به 
الرجال...

* *
أديُن بدين الُحّب أّنى توجهت
ركائبُه فالحبُّ ديني وإيماني

وفي الحديث الشريف:
 الُحّب)؟

ّ
(َوهل الدين إال

الــبــيــت: ملحيي الــديــن بــن عــربــي من 
أبيات:

أنكر صاحبي  الــيــوم  قبل  كنُت  لقد 
إذا لم يكن ديني الى دينِه داِن

 صــــورٍة 
َّ

 كــــل
ً
فــأصــبــح قــلــبــي قـــابـــال

فمرعًى لغزالٍن وديٌر لرهباِن
وبيت ألوثــاٍن وكعبتُه طائٍف وألــواُح 

توراٍة ومصحف قرآن
**

إذا أكلوا لحمي وفرُت لحوَمُهْم وإْن 
هدموا مجدي بنيُت لهم مجدًا

ــبــيــت لــلــمــقــنــع الـــكـــنـــدي مـــن أبــيــات  ال
منها:

وال أحمل الحقد القديم عليهُم وليس 
رئيس القوم َمْن يحمل الحقدا

وليسوا الى نصري ِسراعًا وإْن ُهُم 
دعْوني الى َنْصٍر أتيتُهم شّدا

تواجدها في  الــواجــب  الصفات  بــّني 
الزعيم، وأثنى على نفسه بما يجعله 

مستحقا للزعامة.

Husseinalsadr2011@yahoo.com

الفني  الناقد  بعيوب  املتعلقة  األســبــاب  أول 
تكمن في حياديته وعدم موضوعيته، ومرد 
األمـــر عــائــد ألســبــاب نفسية وأخــالقــيــة هذا 
القصور يشكل مركزًا ملشكالت كثيرة وآراء 
مجانية ونزعات عدوانية ستأخذ دورها في 
الــقــادم من األيـــام. ولكْن مــاذا لو كــان الناقد 
الــفــنــي مــوضــوعــيــًا ويــشــيــر وفــقــًا ملنظومة 
أخطاء  إلى  موثقة  ومعلومات  نقدية  وآليات 
فــنــيــة وعــيــوب فــي الــرســم وطــــرق اشــتــغــالــه، 
هل يمكن للناقد أْن ينجو من سطوة ألسنة 
بأخطاء  منهم  اعترافًا  هل سيجد  الفنانني، 
الــرســم وهــيــمــنــة الــتــأثــيــر واالنــتــحــال وحتى 
الستيني.  الجيل  تزوير لوحات ألقطاب من 
الــــتــــســــاؤل طــريــقــًا  يــــكــــون هــــــذا  أْن  مـــمـــكـــن 
ودوره  الفني  الناقد  أهمية  إلــى  بنا  يفضي 
في توجيه الفنان ومتابعة منجزه ومع هذا 
ثمة  إذ  املــتــبــقــيــة،  الــعــيــوب  تشخيص  علينا 
أساتذة  الفني من قبل  النقد  غياب ملصادر 
العربي لو تمت مقارنته بالنقد األدبي  الفن 
ة  غربيَّ وآراء  ملناهج  يتطرق  منهم  فالغالب 
بينما يغيب النقد العلمي املوضوعي الخاص 
التأصيل،  ومرجعية  الفن  فــي  الهوية  بنقد 
ة  الفنيَّ األسماء  بذكر  نقادنا  غالب  وانشغل 
من  بــدَّ  ال  معرفي  قــامــوٌس  وكأنهم  ة  الغربيَّ
الـــعـــودة إلـــيـــه، بــيــنــمــا غــيــبــوا بــشــكــل متعمد 
في  مهمة  تجربة  شكلوا  مــرمــوقــني  فنانني 
مشهد الــفــن الــعــربــي والــعــراقــي مــعــًا، فكرة 
العودة الدائمة والتذكير باإلرث الفني الغربي 
غيرت من رؤية املتلقي والفنان معًا، فما أْن 
إحــاالت  إلــى  فنانًا عربيًا حتى يشار  تذكر 
فــنــان غــربــي ومــــا أْن تــعــطــي تــقــيــيــمــًا حتى 
يشار ملدارس الغرب. نعم ثمة وقائع حقيقة 
وإخالص من قبل الغربيني لفنهم ولكْن بعد 
ْت سنوات بعيدة لينبهنا النقاد بمنجز  أْن مرَّ
موندريان وماتيس ودافنشي بينما لم أجد 
لوحة  السيميائي  التحليل  ضمن  يقرأ  مــن 
ضــيــاء الـــعـــزاوي (صــبــرا وشــاتــيــال) ويعيد 
وحــداتــهــا وشــفــراتــهــا بــالــتــحــلــيــل املــنــهــجــي. 

األمـــــر اآلخـــــر مـــا زال بــعــض مـــن الــفــنــانــني 
متمسكًا بسرديات شاكر حسن آل سعيد 
نعرف  ولــم  الغامضة  ة  التنظيريَّ وطروحاته 
وفــــق أي تــصــور أخـــالقـــي نــــرى مـــن الــنــقــاد 
والــفــنــانــني مـــن يــقــف بــالــضــد مــنــه مـــن دون 

تحليل ملصادره ورؤيته في الفن.
هــذا التشويه تــجــاه اآلخـــر فــرض نــوعــًا من 
النقد غير املنطقي الذي على أساسه تعامل 
فــنــانــون ومـــتـــذوقـــو فـــن ونـــقـــاد اســتــســلــمــوا 
العيوب  آلراء اآلخرين. األشد وطأة من تلك 
املبنية  الثنائية  العالقة  تكمن في حساسية 
الناقد  اجتماعي بني  أو خصام  توافق  على 
والــفــنــان فــهــذه اإلحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة تنعكس 
ولهذا  وتحليله،  العمل  مجريات  على  سلبًا 
السلوكيات  معرفة  نحو  منا  الــغــالــب  أنــجــر 
وعليه  أخالقي،  كمقوم  وتحديدها  النفسية 
 بــني الــعــمــل وسلوكية 

ً
لــم نــجــد حـــدًا فــاصــال

(الغالب)  أجــد  صاحبه. في حــدود معرفتي 
مــن الــفــنــانــني الــعــراقــيــني وقــعــوا تــحــت طــاولــة 
املــجــامــالت والــنــفــاق االجــتــمــاعــي أو الــعــداوة 
الشخصية مع أنهم أسماء مهمة في مشهد 
أخالقي  لفقر  السبب  الفنية؛ ويرجع  الحياة 
وجــدت  نفسية  وتــبــعــيــات  سلوكياتهم  فــي 
فيهم منذ النشأة االجتماعية (عوامل الفقر، 
والحسد، والنميمة، العيش في الغربة) وهذا 
حدا بأْن تتشكل جماعات (تؤيد وتختلف) 
إنما  الجمالية  والذائقة  الفن  أســاس  على  ال 
كــانــت هــذه  إْن  أعــلــم  ألســبــاب شخصية، ال 
العربية  املجتمعات  فــي  مــوجــودة  الــظــاهــرة 

األخرى أم فقط بيننا.
عــامــل دور قــاعــات الــفــن وأصــحــابــهــا شكل 
حالة انكسار، إذ ال يتعامل صاحبها بحس 
مختلف ومسؤولية، فباإلمكان أْن نجد فنانًا 
ومرجعياته  العمل  وأصــول  لحقائق  مــزورًا 
ويــعــرف طــريــقــة تــزويــرهــا وكــيــف يتأبطها 
صاحبها مدعيًا أنها (لفائق حسن)، مؤكد 
أنَّ الــهــم عــنــد أصــحــاب الــكــالــيــريــهــات الــربــح 
املادي.. فهل تغيرت املعايير؟ ومن املسؤول 
عنها؟ علّي هنا أْن أعيد عبارة ماركيوز (إنك 
حني تلغي الحدود الفاصلة بني الفن والواقع، 

ـــفـــن) ألـــيـــس هــــذا هو  فـــإنـــك تــبــشــر بـــمـــوت ال
الفن.؟ نعم لقد صدقت مقولة  الــواقــع، وهــذا 
بن جونسون (لدى الفن عدو اسمه الجهل) 
ولكن إلى متى؟ في حوار مع ضياء العزاوي 
تناولت معه أهمية دور الناقد الفني والعيوب 
املسؤولية في  الجامعات  ترافقه، حّمل  التي 
في  النقد حقل تخصصي  أنَّ  مــؤكــدًا  ذلـــك، 
الــجــامــعــات األوروبـــيـــة، هـــذا الــكــالم صحيح 
في حياتنا اليوم من غير املمكن أْن يختفي 
الكثير من أصحاب الشهادات العليا في الفن 
عن دور الرقيب الفني والناقد في ذات الوقت، 
أيضا ثمة عامل مخيف سقط به نقاد الفن 
ـــى الــلــغــة الــتــقــريــريــة املبسطة  أمـــا الــلــجــوء إل
التمسك بكتابة نص  أو  الفنان  الداعمة ملدح 
نقدي متشعب ال تعرف ماذا يريد قائله أْن 

يبني لنا.
لم نجد في جميع البحوث مالمح حداثة في 
خطاب النقد الفني بما يثير عند الفنان تغيرًا 
في عمله وتتبع مرجعيات لوحته. إنتاج الفن 
الفكرة أو  ال يؤخذ برؤية العني فقط، تطور 
غاياتها  تختلف  الفني  العمل  فــي  إعــادتــهــا 
أو قشعريرة  متعة بصرية  من  يزودنا  بما 
وغثيان وأتحدث هنا عن االنتحال والتشابه، 
في مثل هــذه الحالة ال بــدَّ أْن ينبري صوت 
الــنــاقــد الــفــنــي بــمــا يــعــزز خــطــاب االخــتــالف 
وتــتــبــع مــرجــعــيــات الــعــمــل، مـــن املـــؤســـف أال 
الفنان بصدى مرجعيات  يعترف  أو  يقتنع 
اآلخرين، هذا من العيوب األخالقية وإذا ما 
اغترف من منابع املعرفة فهو أمام وجهتني 
(ونجد  أدائها  أْن يطورها ويحسن من  إمــا 
ذلــــك عــنــد الــقــلــيــل) أو نـــــراه يــعــيــد ســيــاقــهــا 

البنائي من دون استيعاب ومسؤولية.
ــنــاقــد الــفــنــي  ــغــربــي يــضــطــلــع ال ــم ال ــعــال فـــي ال
ليلعب دورًا في كشف تلك التحوالت والنقل 
ويـــؤخـــذ  املــتــقــاطــعــة  اآلراء  مــنــاقــشــة  وتـــتـــم 
الفني، لهذا  العمل  الناقد لصالح  بتوجيهات 
نجح الفن الغربي وتطور أيضًا، بينما بقي 
بــعــض الــفــنــانــني الــعــراقــيــني أســيــري مشهد 
 مــتــكــرر تـــبـــدأ حــكــايــتــه بــاملــجــامــلــة وتــنــتــهــي 

بالنفاق.

والخارجي.
ولــكــل نـــوع مــن هـــذه األنـــــواع أثــــره الــخــاص 

ي

التنوع كفيلة  وفاعليته في خلق حالة من 
بــكــســر رتــــابــــة الـــــســـــرد، وفـــتـــح فـــضـــاءات 
زمانية ومكانية متنوعة، تسهم في البناء 
ـنيـنيتــني ــرئــيــســة، وتــمــ تتالــتــصــاعــدي لــلــحــكــايــة ال

خيوط التفاعل واالنجذاب النفسي لدى 
املـــتـــلـــقـــي مــــع مــســيــرة 

الحدث السردي.
وفـــــــــــي روايـــــــتـــــــه 

هـــذه اســتــخــدم 
إبراهيم سبتي 

ـــثــالثــة  ــاألنــــــــواع الـ
الالــــالســـــــــتـــــــــرجـــــــــاع ـــ ــلــــ

كـــــوســـــيـــــلـــــة لـــلـــتـــنـــقـــل
نينيــني حـــشـــد الـــحـــكـــايـــات  ـــ ــبــ

الــتــي تــجــري فــي فــضــاءات 
مـــتـــعـــددة؛ لــتــصــب فـــي الــخــط 

الرئيسة،  الــحــكــايــة  لسير  الــعــام 
مــشــكــلــة صـــــورة أشـــبـــه مـــا تــكــون 

ــــروافــــد الـــتـــي تــتــخــلــى عن  بـــصـــورة ال
ذاتــيــتــهــا لــصــالــح املـــجـــرى الـــعـــام للنهر 

والتي  الفرعية  الحكايات  هــذه  َّإنَّ الكبير، 
تــرتــبــط أحــداثــهــا مـــرة بــــذات الـــــراوي ومــرة 
ي

بذوات اآلخرين تتم االستعانة بها؛ لتقوية 
فــــي إطــــار  مـــســـار األحــــــــداث الـــتـــي تـــجـــري

الحكاية األولى. 
اإلثــراء  وخلق مفارقات زمانية تسهم في 

وطــــأة الــخــطــر املـــحـــدق بــــه، ومـــشـــاعـــره في 
قوات أثناء شن  العسكرية  حياته  لحظات 
ي

العراقي  الجيش  على  لهجومها  التحالف 
في ما سميت بعاصفة الصحراء، وصورة 
ـــتـــي راحــــــت تــلــقــي بــقــنــابــلــهــا  الــــطــــائــــرات ال

مــنــه، مــؤكــدًا على بــــالــــقــــرب 
ي

ــــــــــــــــصــــــــــــــــورة  ال
ـــــبـــــشـــــعـــــة  ال
ألحــــــــــــد 

يعود بهم الى ديارهم. 
داخ استذكارًا  الحكاية  هــذه  مثلت  لقد 

م ى م

يـــعـــكـــس صــــــــورة مـــــن املـــــاضـــــي الـــبـــع
ـــقـــريـــب بــحــا بــيــنــمــا تــمــثــل املــــاضــــي ال
ــتــي تــعــرض لــهــا الــــــراوي و الــتــســلــيــب ال
يــســيــر فـــي شـــــارع الــرشــيــد وســــط بــغ
ــــــــتـــالالـالل، وا فــي الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت االحـ

ي
ــــ

ـــ ـــة مــــن الـــفـــوضـــى واالنــــفــ ــشـــهـــدت حـــال
األمني. 

ــــث واملـــتـــم ــــثــــال ـــــنـــــوع ال كــــمــــا تـــجـــســـد ال
الــر انتقالة  فــي  املشترك  باالسترجاع 
امللغ لــســرد حــادثــة انــفــجــار (الــســيــارة

يي

الــــتــــي اســـتـــشـــهـــد فـــيـــهـــا أخـــــــوه أح
الناصري ومعه مجموعة من ا

املــنــطــقــة قـــرب مــلــعــب ريــاض
املــك ذلــــك االب  وصــــــورة 
ـــــخـــــبـ ال آدم  (ابــــــــــــو 
أو يــبــكــي  وهــــو 
الالــالثـــــة الــــذ ـــ ــالـــــثــ
اســــتــــشــــه
فـــــــــــــــــــي ذلــ
االنــــــــــفــــــــــجــــ
والــــــــــــــــــصــــــــــــــــ
ر التي  الوصفية 
لــــنــــا فـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــة أخ

ي

بالب تعلقه  الــنــاصــري ومـــدى  أحــمــد 
الهوليودي.

لـــــقـــــد أســـــهـــــمـــــت هـــــــــذه االســـــتـــــرجـــــاع
ي
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جــاء االستثناء اآلســيــوي األخــيــر مــن اشــتــراطــات التراخيص، 
الكرة،  أكبر مشكالت  الضوء مجددا على واحــدة من  ليسلط 
واألصح مشكالت الرياضة العراقية التي تنمو وتتفاقم دونما 

حدود أو حلول!
وتنفـّسوا  عليه،  واثنوا  الله  األندية حمدوا  كثير من مسؤولي 
الصعداء، ملجرد أن فرصة أخرى أتيحت لهم لتفادي الحرمان 
من املشاركة في االستحقاقات الرسمية، ولكن ما فاتهم هذه 
املرة – مثل كل مرة – هذا السؤال: كيف سيكون عليه الحال 
في العام املقبل، وكيف يمكن تدبر أمر التراخيص في ظل أزمة 
رياضية ليست وليدة اليوم أو هذا العهد، تضرب أطنابها في 
األرض العراقية وال يمكن أن نفتح أعيننا 
الـــحـــلـــول عند  ذات صـــبـــاح وقــــد وجـــدنـــا 

األبواب؟!.
ــة االتـــحـــاد اآلســـيـــوي االخـــيـــرة التي  رســال
تمنحنا فرصة أخرى، ال يمكن أن تخفي 
الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة الــتــي يــعــرفــهــا االتــحــاد 
ـــقـــاري واتـــحـــادنـــا املــحــلــي كــمــا تعرفها  ال
أنديتنا، وهي أننا ما زلنا نلعب في الوقت 

بدل التالف وال اقول الضائع!.
فـــاإلشـــعـــار اآلســــيــــوي الـــــذي يــســهــل أمــر 
املــرة تحت ظــل تفّشي وبــاء  انديتنا هــذه 
كـــورونـــا ومـــراعـــاة ذلـــك كــاســتــثــنــاء، ليس 
سوى إبرة ُمهّدئة ستعود بعدها األوجاع 
أو  رياضية ضعيفة  تحتية  بنية  في ظل 
بشكل  أنديتنا  لــدى  مفقودة  أو  متهالكة 

عام!.
مــجــرد املـــــرور عــلــى مـــفـــردة (تــراخــيــص) 
كــان لــه فــي الــســنــوات املاضية أثــر الــوبــال 
على الرياضة العراقية.. كان املرور عليها 
يشكل رعبا حقيقيا، في ظل غياب مزمن لستراتيجية الدولة 
الغائبة في التعاطي مع كيانات األندية، فضال عن التوسع الذي 
حصل في منح إجازاتها خالل السنوات املاضية من دون أن 
يتوفر شرط واحــد متكامل متعارف عليه عامليا، كي ينطبق 
وصــف نــاد على املــكــان الـــذي يفترض أنــه يحمل املــواصــفــات 

والشروط التي تنضج معها هذه التسمية!.
كثيرا ما كتبنا قبل سنوات عن املأزق الكبير الذي ُوضع فيه 
الــتــجــوال والبحث والتقصي  تــصــدوا ملهمة  الــذيــن  األشــخــاص 
في إطار لجنة تراخيص األندية، وقلنا إن وضع مجموعة من 
اللجنة  هذه  الرياضي تحت رحمة  الوسط  في  العاملني  خيرة 
يعني إحراجهم تماما، فهم لن يجدوا ناديا واحــدا في العراق 
تنطبق عليه متطلبات التراخيص الكاملة التامة، ولهذا سيكون 
مخالفة،  األنــديــة  أقــل  عن  أنها ستبحث  العملي  اللجنة  موقف 
الــذي حــدده االتحاد  املــوعــد  ومــع استمرار الضغوط واقــتــراب 
االسيوي، ستجد اللجنة نفسها مضطرة ألن تغض النظر عن 

كثير من االشتراطات، وستقع تحت رحمة املجاملة!.
هذا ما كتبناه منذ سنوات، فما الذي تحقق بعد ذلك غير ما 
نلوي عنق  األحــيــان  مــن  فــي كثير  ذلــك ألننا  تماما..  توقعناه 
التي ال  املـــزري ألنديتنا  بــالــواقــع  االعــتــراف  نقبل  الحقيقة وال 
تملك إال بعض املقومات املعهودة في العالم، ومع هذا وصلنا 
في يوم من األيــام إلى اإلعــالن عن أن معظم أندية الــدوري قد 

استكملت متطلبات التراخيص!.

.!

توج العبو والعبات اندية التاجي والخطوط 
وبــغــداد بستة أوســمــة مــلــونــة، ثــالثــة منها 
ذهبية وفضي وبرونزيان في لعبة القوس 
والسهم ضمن منافسات ملتقى الصداقة 
العربي مــن على بعد  االتــحــاد  الـــذي نظمه 
الـــذي اختتم  املــرئــيــة (زووم)  املــنــصــة  عــبــر 
اخـــيـــرًا، شــــارك فـــي املــنــافــســات 81 العــبــا 
والعبة من سوريا واليمن ومصر والجزائر 
واالمارات والعراق تباروا في ما بينهم، في 
حني يدرس اتحاد اللعبة املشاركة في احد 
العاصمة  تضيفها  التي  املقبلة  التجمعات 

االردنية عمان خالل ايلول املقبل.

وقـــــال ســعــد املـــشـــهـــدانـــي رئـــيـــس االتـــحـــاد 
املركزي للعبة واألمني العام لالتحاد العربي 
في تصريح خص به ”الصباح الرياضي“: 
إن ” العبي والعبات اندية التاجي وبغداد 
والخطوط حققوا نتائج متقدمة في بطولة 
ميدان  على  أقيمت  التي  العربية  الصداقة 
لعب مكشوف مسافته 18 مترا وبأسلوب 
املواجهات الفردية مع نظام خروج الخاسر 
اذ تــمــت مــراقــبــة ومــتــابــعــة نــتــائــج الالعبني 
والالعبات عبر املنصات املرئية اإللكترونية 
بإشراف طواقم تحكيمية الحتساب النقاط 
املنافسات باالنضباط  اجــواء  امتازت  وقد 
وأقيمت في أجواء مناخية حارة . وأضاف 
ان ” العبة نادي التاجي رند سعد أحرزت 
الوسام الذهبي في فعالية السالح املحدب، 

بــيــنــمــا حــصــلــت شــقــيــقــتــهــا فـــاطـــمـــة عــلــى 
الوسام الذهبي في سالح املركب، في حني 
ظــفــر الـــالعـــب اســـحـــاق ابــراهــيــم بــالــوســام 
الفضي بينما نال زميله من نادي الخطوط 
بالسالح  ذهبيا  وســامــا  فيصل  الــلــه  عبد 
نبراس  بغداد  نــادي  وفــازت العبة  املحدب 
بـــرونـــزي ومــثــلــه لزميلها  بـــوســـام  حــمــيــد 
ولــيــد حــمــيــد، فــي حــني اخــفــق العــبــو نــادي 

املستقبل في احراز أي نتيجة متقدمة“ .
 وأوضـــــح ان ”تــنــظــيــم هـــذه الــبــطــولــة يــأتــي 
ضــمــن اطـــــار تــهــيــئــة الــالعــبــني والــالعــبــات 
التدابير  مــع  تماشيا  املقبلة،  للمسابقات 
بعد جائحة  العالم  في  املتبعة  واإلجـــراءات 
الــى ان ” نتائج األندية  كورونا ”.  وأشــار 
وزيــر  قبل  مــن  بــاإلشــادة  العراقية حظيت 

بالالعبني  اتصل  الــذي  والرياضة  الشباب 
االوســمــة  تــلــك  وعـــد  لتهنئتهم  والــالعــبــات 
في  للرياضيني  نصر  بــل  حقيقيا  تحديا 
الــظــروف االستثنائية امــا رئيس  ظــل هــذه 
باسكال  والسهم  للقوس  الــدولــي  االتــحــاد 
الى  تبريكات  رســالــة  ارســل  فقد  كوليمير 
االتـــحـــاد الــعــراقــي للعبة ومــنــه الـــى األنــديــة 

املذكورة ”. 
املشهداني عن   في سياق متصل كشف 
ان“ اتــحــاده يـــدرس املــشــاركــة فــي البطولة 
الـــعـــربـــيـــة املــــؤمــــل اقـــامـــتـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
األردنـــيـــة عــمــان خـــالل شــهــر ايــلــول املقبل 
تبدأ حال  املنتخب سوف  وان تحضيرات 
سماح خلية االزمة بممارسة التدريبات في 

امليادين املفتوحة ”.

اللجنة  مـــدربـــون مــحــلــيــون  حـــث 
التطبيعية التحاد الكرة على دعم 
اســـود الــرافــديــن وإيــجــاد السبل 
الــكــفــيــلــة لــلــنــهــوض بــاملــســتــوى 
ــفــنــي والـــبـــدنـــي لــالعــبــني قبيل  ال
التصفيات  معترك  فــي  الــدخــول 
املؤهلة الى كأس العالم ونهائيات 
اسيا في ظل الحظر الكروي الذي 
يفرضه وباء كورونا وما ترتب 
عليه من صعوبة الحصول على 
عـــدد مــن املــبــاريــات الـــوديـــة التي 
السلوفيني  املــدرب  عنها  يبحث 

كاتانيتش.
 وقــــــال املــــــــدرب عــــــادل خــضــيــر 
ان االمــــــور تــســيــر نــحــو انــهــيــار 
مــــنــــظــــومــــة املــــنــــتــــخــــب الــــوطــــنــــي 
التاهل في حال  وفــقــدان فرصة 
بــقــاء الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه 
مــــن جـــمـــود فــــي رحـــلـــة االعــــــداد 
وعدم الجدية في إيصال رسائل 
ان  على  الجماهير  الــى  اطمئنان 
في  الــقــرارات جميعها ستصب 
مصلحة تاهيل املنتخب بالشكل 
 االمــــــثــــــل مــــــن خــــــــالل مــعــســكــر
اعـــــداد يــقــام فـــي اجـــــواء صحية 
مـــــن حــق  ان  ونــــفــــســــيــــة، واكــــــــد 
تخوفها  تعبر عن  ان  الجماهير 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة ان يـــكـــون اســــود 
الـــــرافـــــديـــــن ضـــمـــن املـــنـــتـــخـــبـــات 
املتأهلة الــى كــاس العالم في ظل 
غياب الخطوات الواجب اتخاذها 
مـــن قــبــل الــقــائــمــني عــلــى الــكــرة 

حاليا.

 مــن جهته نــاشــد املــــدرب سالم 
توفير  التطبيعية  الــهــيــئــة  عـــودة 
املــــــنــــــاخ املــــــالئــــــم الــــــــــذي يــســمــح 
اختيار  فــي  كاتانيتش  لــلــمــدرب 
الــتــي يمكنها  املــالئــمــة  االســـمـــاء 

واقترح  التاهل  ببطاقة  تظفر  ان 
عودة تشكيل لجنة عليا هدفها 
املــــســــاعــــدة فــــي االعـــــــــداد الــجــيــد 
مـــن خــــالل مـــبـــاريـــات تــجــريــبــيــة 
املرتقب  للقاء  نفسي  واستعداد 

مــع منتخب هــونــغ كــونــغ، وقــال 
ارى ان من الــضــروري ان يكون 
مـــشـــوار مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي في 
مـــقـــدمـــة األولــــــويــــــات النـــنـــا عــلــى 
في  التاهل  ببطاقة  الظفر  وشــك 

حــــســــابــــات تـــرتـــيـــب مــنــتــخــبــات 
املــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي يـــتـــصـــدرهـــا 

منتخبنا الوطني.
وطـــالـــب املــــــدرب هـــاتـــف شــمــران 
اعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة الــتــطــبــيــعــيــة 
ـــتـــفـــكـــيـــر جــــلــــيــــا فــــــي رحـــلـــة  بـــال
االعـــــداد الســــود الــرافــديــن وقــال 
انه  ارى  الــريــاضــي“:  لـــ ”الصباح 
مــــن الــــــضــــــروري بـــحـــث فــرصــة 
االعــداد الــذي يسبق الدخول في 
ايماننا  رغــم  التصفيات  معترك 
الــتــي تعمل  الـــظـــروف  املــطــلــق ان 
بها التطبيعية غير طبيعية وهي 
امام تحديات كبيرة لكن املطلوب 
األسمى  الهدف  الــى  النظر  منها 
اذا  املــتــطــلــبــات النـــنـــا  بــقــيــة  دون 
ذلك  يعني  التاهل  فرصة  فقدنا 

انتظارنا اربع سنوات اخرى .
وشــــــدد املـــــــدرب عـــبـــد االلــــــه عــبــد 
الــبــحــث عن  الحميد عــلــى اهــمــيــة 
الجميع  قبل  مــن  حــلــول سريعة 
الن بقاء الوضع على ما هو عليه 
ال يخدم مسيرة املنتخب الوطني 
ايـــجـــاد  الــــــضــــــروري  مــــن  وارى 
ارضية مقبولة لالعداد تتناسب 
مـــع مــتــطــلــبــات الــــواقــــع الــصــحــي 
كــمــا هـــو مــعــمــول بـــه فـــي انــديــة 
انه  مضيفا  اوروبية  ومنتخبات 
ليس من مصلحة احد ان تبقى 
رحـــلـــة اعــــــداد املــنــتــخــب الــوطــنــي 
مــتــأرجــحــة بــني ظـــروف كــورونــا 
وتــطــلــعــات املــــالك الــتــدريــبــي، ان 
املهم لدينا هو تاهل منتخبنا الى 
العالم وهــو طموح يسعى  كــاس 

اليه الجميع .

قــــــررت لــجــنــة الـــركـــبـــي تــشــكــيــل 
مـــنـــتـــخـــب الــــشــــبــــاب تـــحـــضـــيـــرا 
املقبلة  الـــدولـــيـــة  لــالســتــحــقــاقــات 
فــــضــــال عــــــن عـــــــــودة نـــشـــاطـــات 
الــــوطــــنــــي الــــنــــســــوي والــــــرجــــــال 
بـــاالضـــافـــة الـــــى فـــتـــح اكــاديــمــيــة 

متخصصة.
وقال محمد حنون امني سر لجنة 
(الصباح الرياضي): انه  الركبي لـ
الشباب  منتخب  تشكيل  تــقــرر 
للرجال بقيادة املدرب مصطفى 
االختبارات  اجــراء  لغرض  احمد 
ـــــــام املــقــبــلــة مــــن اجـــل  خـــــالل االي
تسمية الالعبني فضال عن وضع 
برنامج اعداد يتناسب مع الفترة 
املقبلة، موضحا اننا ننتظر قرار 
خلية االزمة لتحديد موعد اقامة 
باملنتخب  الــخــاصــة  الــتــدريــبــات 
ــلــرجــال والـــنـــســـاء بعد  الــوطــنــي ل
تــوقــفــهــا بــســبــب انــتــشــار مــرض 

كورونا.
الــلــجــنــة حــريــصــة على  وبــــني ان 

والتدريبية  الفنية  االمــور  متابعة 
ـــغـــرض رفـــع  لــجــمــيــع الـــالعـــبـــني ل

الجاهزية البدنية لهم .
واضــــاف ان الــلــجــنــة قــــررت فتح 
باللعبة،  تخصصية  اكــاديــمــيــة 

الغرض منها نشرها بني الشباب 
بقوانينها  والتعريف  والشابات 
ال ســيــمــا بــعــد ان أعــلــن االتــحــاد 
ـــلـــركـــبـــي مـــوافـــقـــتـــه  االســــــيــــــوي ل
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى مــــنــــح الــــعــــراق 

الــعــضــويــة الــرســمــيــة الـــى جــانــب 
فلسطني وكمبوديا وافغانستان، 
مــنــوهــا بــانــنــا تــلــقــيــنــا بــيــانــا من 
رئيس االتحاد االسيوي للركبي 
قيس الظالعي  قــدم  فيه شكره 

العراقي  الركبي  الى رئيس لجنة 
أحــــمــــد قــــاســــم حـــســـني ورئـــيـــس 
االتحاد األفغاني هاريس رحمن، 
ورئيس اتحاد كمبوديا مدام تان 
تـــيـــانـــي، ورئـــيـــس لــجــنــة الــركــبــي 
على  املصري  ربيع  الفلسطيني 

عملهم املتميز.
الـــدوري اكد  وعــن موعد انطالق 
حـــنـــون ان اربــــعــــة عـــشـــر نـــاديـــا 
ــلــجــنــة  مـــنـــضـــويـــا تـــحـــت لــــــــواء ال
جاهزة  جميعها  رسمي  بشكل 
من الناحية الفنية وموعد اجراء 
املــنــافــســات ايــضــا مــتــوقــف على 
قــــرار خــلــيــة االزمـــــة، مــضــيــفــا ان 
فريق االسكان توج بلقب دوري 

النسخة املاضية 2019.
ويعد االتــحــاد االســيــوي للركبي 
االتــحــاد  فــي  إقليمية  هيئة  أكــبــر 
الـــدولـــي لــلــركــبــي اذ أصــبــح لــديــه 
أعضاء  ويمثل  اتــحــادًا،   34 اآلن 
آســـيـــا الـــركـــبـــي بــشــكــل جــمــاعــي 
عدد سكان يزيد على 4 مليارات 
شخص، وهو ما يمثل 55 باملئة 

من سكان االرض.

جـــدد الـــالعـــب ابــراهــيــم بــايــش 
تعاقده مع القوة الجوية ملوسم 
جديد، بينما أتمت ادارة الطلبة 
ـــتـــعـــاقـــد بـــصـــورة  اجـــــــــــراءات ال
رســمــيــة مـــع حــــارس املنتخب 
الوطني السابق محمد كاصد.
للتكهنات  حــدا  بايش  ووضــع 
التي اشارت الى وجود صفقة 
الـــى صفوف  محتملة  انــتــقــال 
الــســابــق  فـــريـــقـــه  الـــشـــرطـــة او 
امس  عصر  بإعالنه  ــــزوراء،  ال
ـــتـــعـــاقـــد مــع  األحـــــــد تـــجـــديـــد ال
الـــصـــقـــور ملـــوســـم آخـــر.ويـــعـــد 
التي  االوراق  ابــرز  أحــد  بايش 

اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا املـــــــدرب ايــــوب 
اوديشو، بفضل قدرته العالية 
ــــوســــط  ــــى ربــــــــط خــــطــــي ال عــــل
ـــفـــرص  ــــهــــجــــوم واتـــــاحـــــة ال وال
لالعبي  للتسجيل  الــســانــحــة 
الــخــط األمـــامـــي. عــلــى صعيد 
آخر انتقل الحارس املخضرم 
محمد كاصد من فريق القوة 

الجوية الى صفوف الطلبة.
عــبــر  االنــــيــــق  ادارة  وأعـــلـــنـــت 
ــــمــــام  مــــوقــــعــــهــــا الـــــرســـــمـــــي ات
ـــــحـــــارس الــــدولــــي  اجـــــــــــراءات ال
السابق، بعد ان كانت قد اكدت 
بخدمات  ظــفــرهــا  االول  امـــس 
ــــقــــادر طــــارق  املـــهـــاجـــم عـــبـــد ال

قادما من النفط.

أعلن اتحاد كرة السلة استئناف الدوري 
  2020 / االخير  2019  للموسم  املمتاز 
في الثاني من شهر ايلول املقبل، وجاء في 
بيان اصــدره االتحاد ان اعضاءه عقدوا 
اجــتــمــاعــا الــســبــت املــاضــي عــبــر الــهــاتــف 
الــنــقــال تـــم خــاللــه تــحــديــد يـــوم االربـــعـــاء 
الثاني من ايلول املقبل موعدا الستئناف 
القرار يسري  ان  الى  املنافسات، مشيرا 
الصحية،  االزمـــة  فــي حــال موافقة خلية 
البلد  بــهــا   الــتــي يمر  الــظــروف  وبحسب 
تــحــديــد االول من  ايـــضـــا  اكــــد  الـــبـــيـــان   .
تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل مــوعــدا النــطــالق 
منافسات الدوري املمتاز للموسم 2020 

الــدوري املمتاز توقف  / 2021. يذكر ان 
فــي اكــثــر مــن محطة بــداعــي الــتــظــاهــرات 
كورونا  جائحة  بسبب  وايضا  الشعبية 
التي ضربت جميع مفاصل الحياة ومن 

بينها املفصل الرياضي .
وتلعب فــي جــولــة املــربــع الــذهــبــي (الـــدور 
النفط  هي  اندية  اربعة  النهائي)  قبل  ما 
والــشــرطــة واملــيــنــاء ونــفــط الــجــنــوب، وقــد 
تغلب النفط على نفط الجنوب في مرحلة 
الــــذهــــاب الـــتـــي جــــرت فـــي قـــاعـــة الــشــعــب 
بينما فاز الشرطة على امليناء في الدور 
تبقت  بينما  نفسها،  القاعة  وفــي  نفسه 
البصرة  اللتني تضيفهما  االياب  مباراتا 
فــي املــوعــد الـــذي حـــدده االتــحــاد مــؤخــرا، 
ــيــتــاهــل فـــريـــقـــان الــــى الـــجـــولـــة االخـــيـــرة  ل

(الفاينال اوف ) .
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تقلل من االنفعاالت السلبية
اعتياديًا  جانبًا  عمومًا  الكوابيس  عدُّ 

ُ
ت

من النوم لتسوية بعض األمور. غير أنَّ 
 كبيرًا: هل 

ً
شيوعها هكذا يطرح تساؤال

هناك من سبٍب يدفع دماغنا إلى جعلنا 
نمر بهذه السيناريوهات املخيفة!

يعتقد خبراء األحالم بأنَّ الجواب: نعم، 
فــاألحــالم تــخــدم غــرضــًا معّينًا. ورغــم 
بالتحديد،  الغرض غير واضــح  هــذا  أن 
فـــإنَّ الــبــحــث فــي هـــذا املــجــال يــبــّني على 
نــحــٍو مــتــزايــد أن الــكــوابــيــس يــمــكــن أْن 
ــــنــــاس عـــلـــى اجـــتـــيـــاز حــيــاة  تـــســـاعـــد ال
اليقظة بصورٍة أفضل. ذلك أنَّ األحالم 
فعليًا  تــســاعــدهــم  أن  يمكنها  الــســيــئــة 
الــقــلــق فــي مــا يتعلق  التقليل مــن  عــلــى 
بـــمـــواقـــف الـــحـــيـــاة الـــواقـــعـــيـــة مـــن خــالل 
انفعالية أخيرة. وكما  عملها كبروفات 

تــقــول الــبــروفــيــســورة ديــــردري بــاريــت: 
الحلم يسير في دوائــر  «فــإنَّ مضمون 
بعها 

ّ
يت الــتــي  ذاتــهــا  بالطريقة  تــكــراريــة 

به  تفكر  مــا  اليقظة. وكــل  فــي  تفكيرنا 
أو تكافح من أجله وأنت مستيقظ يميل 
التي  (الكابوسية)  الحالة  بهذه  للظهور 
 metaphoric، وأكثر 

ً
تكون أكثر مجازية

والكوابيس هي   .“
ً
لفظية وأقــل   ،

ً
بصرية

السيئة  العقل ”الستباق األمور  طريقة 
ومـــحـــاولـــة الــتــفــكــيــر بــمــا يــنــبــغــي فعله 

عندئٍذ“، وفقًا لباريت.
الكوابيس  بــأنَّ  كثيرون  ويعتقد خبراء 
قـــــــد نــــــشــــــأت كــــاســــتــــجــــابــــة عـــصـــبـــيـــة 
الحياة  تطرحها  كانت  التي  للتهديدات 
قديمًا قبل أْن تكون هناك أبواب مغلقة، 
وأضـــــــواء شـــــــوارع، ونـــظـــام اجــتــمــاعــي. 
فكان احتمال حدوث أمٍر مهلك مسألة 

حياة أو موت. ولهذا فإنَّ بقاء اإلنسان 
ــ وممارسة  النوم  واعيًا بذلك حتى في 
سيناريوهات ما ينبغي فعله في حال 
أمــرًا أساسيًا لالستمرار  ــ كان  حدوثه 
على قيد الحياة. ”إنَّ األذي الذي يصيب 
الناس، في املاضي القديم، هو بطبيعته 
 
ً
شــــيٌء يــمــكــن أْن يــحــدث بــســهــولــة مــرة

أخـــــــــرى“، تــــقــــول بـــــاريـــــت. ”وحــــصــــول 
املــتــكــررة تساعد  األذى  ذلـــك  كــوابــيــس 
عــلــى جــعــلــك مــنــتــبــهــًا. وفــــي مجتمعنا 
اليوم، فإنَّ الحال ليست هكذا، لكننا ال 

ة“. نزال ننطوي على تلك اآللية الغريزيَّ
وهـــكـــذا فـــــإنَّ هــــذه الـــغـــريـــزة يــمــكــن أْن 
املتكررة  الكوابيس  عن  تكون مسؤولة 
الـــتـــي تسببها  الـــضـــارة كــثــيــرًا،  وغـــيـــر 
”االضطرابات الشديدة ِملا بعد اإلصابة 
لــلــكــوابــيــس  وخـــالفـــًا   .”  PTSD بـــــأذى

 (PTSD) الـــــ املــنــتــظــمــة، فــــإنَّ كــوابــيــس 
هــذه غالبًا مــا تــحــدث خـــارج نــوم فترة 
وهي  السريعة،  العني  بحركة  ُيدعى  ما 
حالة النوم العميق حيث يقع أغلب الحلم 

االعتيادي.

أحالم األخطار املحتملة
تبّني  الشائعة  املتنوعة  الكوابيس  وهذه 
أو  املحتملة وقد تكون  للحالم األخطار 
ال تكون هناك إمكانية للقيام بأي شيء 
إزاء ما يخشاه فعليًا في الحياة اليومية. 
الشائعة  األحـــالم  هــذه  أغلب  وتتضمن 
أحداثًا كالسقوط، والتعرض للمطاردة، 
واملوت، وغيره، رغم حقيقة أنَّ املخاوف 
 ،

ً
مثال األميركيني،  لــدى  شيوعًا  األكــثــر 

وفقًا  واملــال،  والبيئة،  بالحكومة،  تتعلق 
لدراسة ميدانية. 

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــتــقــد فــيــه بــاريــت 
بأن أحالم األخطار املحتملة تنشأ من 
تقول  فهي  مــفــيــدة،  عصبية  استجابة 
بــأن «ذلــك أصبح، في املجتمع الحديث، 
 “.maladaptive أمرًا ضعيف التكييف
املعاصرين  البشر  إن  أخـــرى،  بكلمات 
بأخطار  لتذكيرهم  بحاجة  يــعــودوا  لــم 
الــــعــــالــــم الــــــيــــــوم. وهـــــــو أمـــــــر يـــعـــارضـــه 
 
ً
البروفيسور جون أالن هوبسون قائال

إن امــتــالك غــريــزة الــحــلــم هـــذه ال يــزال 
جانبًا أساسيًا من سالمة حياتنا في 
الــيــقــظــة. ”فــالــحــيــاة خــطــرة عــلــى الــــدوام، 

 اآلن فــي أمــيــركــا الــقــرن الــــ 21. 
ً
خــاصــة

وأهم شيء ينبغي أن يفعله أي حيوان 
هــو أن يــكــون خــائــفــًا وأن يــعــرف متى 
يــعــدو ومــتــى يــقــاتــل. فــالــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة يعتمد على ذلك“، كما يقول. 
كــمــا وجـــد بــاحــثــون، يــؤيــدون فــكــرة أن 
ي األحــــالم 

ّ
االنـــفـــعـــاالت الــســلــبــيــة تـــغـــذ

تنشأ  مــا  غالبًا  الكوابيس  أن  السلبية، 
في حيوات  الناس  يتجنبها  أفــكــاٍر  من 
ــــعــــرف بــالـــ 

ُ
يـــقـــظـــتـــهـــم. وتـــفـــيـــد فــــكــــرة ت

ـــمـــي“ أنـــــه حــــني يــقــمــع 
ُ
ـــُحـــل ”االرتــــــــــداد ال

 وهــــو في 
ً
 أو انـــفـــعـــاال

ً
الــشــخــص فـــكـــرة

وعيه، فإنها سوف ترتد للوراء في عقله 
خالل النوم. وفي الوقت الذي تنشأ فيه 
هذه الفكرة مع نظرية سيغموند فرويد 
املزدراة القائلة بأن األحالم هي الكيفية 
التي ُيتّم بها الالوعي الرغبات املقموعة، 
وجدت دراسات حديثة عديدة أن القيام 
ــ   كانت أم سيئة 

ً
ــــ جــيــدة بقمع األفــكــار 

يمكن أن يجعلها تظهر في األحالم. 
ولــــم يــكــن مــعــروفــًا حــتــى وقــــٍت قــريــب، 
عــلــى كـــل حـــــال، مـــا إذا كــــان االرتــــــداد 
ـــمـــي مـــفـــيـــدًا أم ضـــــــاّرًا بــالــنــســبــة 

ُ
ـــُحـــل ال

في  دراســـة  وتـــرى  املستيقظة.  للنفس 
ــلــب من 

ُ
ــعــام 2019 أنـــه مــفــيــد. فــقــد ط ال

 ما 
ً
77 شخصًا أن يقمعوا لديهم فكرة

فــي كــل ليلة مــدة أســبــوع وأن يسجلوا 
الدراسة  وقبل  الصباح.  عند  أحالمهم 
األفــراد أن  الباحثون من  وبعدها، طلب 
أو مزعجة  كــانــت ممتعة  كــم  يــصــّنــفــوا 
ـــفـــكـــرة. وعـــنـــدمـــا كـــانـــت الــفــكــرة  تـــلـــك ال
في  األشــخــاص  فــإنَّ   ،

ً
املقموعة مزعجة

الفكرة  بتلك  يحلموا  لم  الذين  الــدراســة 
كـــانـــوا يــصــّنــفــونــهــا بــاعــتــبــارهــا أكــثــر 
إزعــاجــًا فــي نهاية األســبــوع مــن أولئك 
املقموعة.  بالفكرة   

ً
فــعــال حلموا  الــذيــن 

بــكــلــمــاٍت أخــــرى، فــــإنَّ األحــــالم السيئة 
يمكن أن تكون طريقة العقل في تهوية 

الغسيل االنفعالي القذر!
 Medium / عن

 

تصادف  التي  الهوائية  املطبات  ماهية  الكثيرون  يعرف 
الــريــاح، وكذلك  الــجــويــة بسبب ظـــروف  الــرحــالت  بعض 
هو الحال في رحــالت تدفق الــدم داخــل األوعية الدموية 
News Medi- «ججسم اإلنــســان وفــقــا ملــا نــشــره مــوقــع 
الــدم  يتدفق  عندما  االضــطــرابــات  تظهر  أن  يمكن   .«cal
على طول األوعية أو الحواف، ما يؤدي إلى حدوث تغير 
الــدم املضطرب  تدفق  وُيولد  التدفق.  مفاجئ في سرعة 
قوى إضافية تزيد من احتماالت تجلط الدم. وتنمو هذه 
الجلطات ببطء حتى يتم نقلها عبر مجرى الدم وتتسبب 

في حدوث جلطة عن طريق سد الشريان في الدماغ.

صمامات القلب االصطناعية
توصلت أبحاث فريق من العلماء من مجموعة هندسة 
الدموية، في مركز ARTORG ألبحاث  القلب واألوعية 
املرضى،  أن  إلى  بــرن،  الحيوية بجامعة  الطبية  الهندسة 
ــديــهــم بــأخــرى  ــقــلــب ل ـــذيـــن تـــم اســـتـــبـــدال صـــمـــامـــات ال ال
اصطناعية ميكانيكية، هم أكثر عرضة لتكون الجلطات 
الدموية. وتم التوصل إلى تلك الظاهرة من خالل مالحظة 
املرضى بعد تركيب صمام اصطناعي ميكانيكي، حيث 
يــعــد عــامــل خــطــر التجلط شــديــًدا بشكل خـــاص ولــهــذا 
بتناول  املعالج  الطبيب  خــالل  من  التوصية  تتم  السبب 
املــريــض أدويــــة الــســيــولــة يــومــًيــا لــلــوقــايــة مــن احــتــمــاالت 
اإلصابة بالسكتة الدماغية. ولم يتم التوصل حتى اآلن 
امليكانيكية  الــقــلــب  تــعــزيــز صــمــامــات  الــســبــب وراء  إلـــى 

ـــتـــكـــويـــن الــــجــــلــــطــــات أكــــثــــر بــكــثــيــر  ــــــــــــواع ل  مـــــــــن أن
الـــصـــمـــامـــات األخــــــــرى، عـــلـــى ســبــيــل 

املثال، صمامات القلب البيولوجية.

ميكانيكا املوائع
في  بــرن  علماء جامعة  فــريــق  نجح 
أن تسهم بشكل  آلية يمكن  تحديد 
كــبــيــر فــــي مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة تــكــويــن 
الجلطة، من خالل استخدام معادالت 
لنظرية  معقدة  ورياضية  حسابية 
االســــتــــقــــرار الـــهـــيـــدروديـــنـــامـــيـــكـــي، 
املوائع،  وهو حقل فرعي مليكانيكا 
أي الــســوائــل والــــغــــازات، والـــتـــي تم 
ــــعــــدة عـــقـــود  تـــوظـــيـــفـــهـــا بــــنــــجــــاح ل
لــتــطــويــر مــحــركــات الــطــائــرات ذات 
الــكــفــاءة فــي اســتــهــالك وقـــود أقــل. 
وتعد هذه هي أول ترجمة لنظرية 
االستقرار الهيدروديناميكي، التي 

تجمع بني الفيزياء والرياضيات التطبيقية، في مجاالت 
الطب. وباستخدام محاكاة معقدة على كمبيوترات فائقة 
لــوغــانــو، تمكن  العلمي فــي   CSCS الــســرعــة فــي مــركــز
للوحات  الــحــالــي  الشكل  أن  إظــهــار  مــن  البحثي  الــفــريــق 
تنظيم تدفق الدم عبر صمام القلب تؤدي إلى اضطراب 

قوي في تدفق الدم.

محاكاة معقدة لصمامات القلب
ويوضح هادي ذوالفغاري، أحد أعضاء الفريق البحثي، 
قــائــال إنـــه «مـــن خـــالل التنقل عــبــر بــيــانــات املــحــاكــاة، تم 
الــتــوصــل إلـــى كيفية انـــدفـــاع الـــدم عــنــد الــحــافــة األمــامــيــة 
الــدم غير مستقر  القلب، وكيف يصبح سريان  لصمام 
ويشكل دوامــات مضطربة». وأضاف قائال: إن ”التدفق 
القوي املتولد نتيجة لهذه العملية يمكن أن ينشط تجلط 
الدم ويتسبب في حدوث جلطات خلف الصمام مباشرة، 
على  العمالقة ساعدت  اآللية  الحواسيب  أن  إلــى  مشيرا 
التقاط سبب وجيه واحد لالضطراب في هذه الصمامات، 
وأسهمت نظرية الثبات الديناميكي في إيجاد حل هندسي 
إلصالح هذا الخلل». تتكون صمامات القلب امليكانيكية، 
البحثية، من حلقة معدنية  الدراسة  التي استخدمت في 
الـــدوارة على مفصالت، حيث تفتح  اللوحات  واثنني من 
الدم  اللوحات في كل نبضة قلب للسماح بتدفق  وتغلق 
من القلب باتجاه الخروج فقط وال تسمح له بالعودة مرة 
أيــًضــا من  الــدراســة، تحقق الفريق البحثي  أخـــرى. وفــي 
كيفية تحسني صمام القلب، حيث أظهرت عملية محاكاة 
أخرى بعد إدخال بعض التعديالت على تصميم صمام 
دون  من  بالتدفق  للدم  السماح  تم  أنــه  امليكانيكي  القلب 
تسبب في حالة عدم االستقرار، التي تؤدي بدورها إلى 

االضطراب، بما يشبه أداء القلب السليم.
ويتوقع العلماء أن يساعد الحفاظ على مثل هذا املستوى 
الدموي من دون اضطراب في تقليل  التدفق  واألداء في 
بــنــســب كــبــيــرة مـــن فـــرصـــة تــكــويــن الــجــلــطــة والــســكــتــة 

الدماغية.

الحياة بدون أدوية سيولة
القلب  تجرى مئات اآلالف من عمليات تغيير صمامات 
بأخرى اصطناعية ميكانيكية سنويا حول العالم. ونظًرا 
لخطر تخثر الدم الشديد، يتناول هؤالء املرضى وأعدادهم 
باملاليني حول العالم، أدوية سيولة الدم ومضادات التخثر 

يوميا ومدى الحياة.

مطبات هوائية
الــقــلــب، وفقا  تــحــســني تصميم صــمــامــات  تــم  إذا  ولــكــن 
لنظرية االستقرار الهيدروديناميكي لـ»ميكانيكا املوائع»، 
فإنه من املرجح أن مرضى صمامات القلب االصطناعية 
امليكانيكية، لن يحتاجوا إلى تناول مثل هذه األدوية بعد 
اآلن، بما يمكن أن يؤدي إلى حياة طبيعية من دون تحمل 
عــبء دائــم لضرورة تناول أدويــة سيولة الــدم والتخلص 
أو  النسيان  أو  السهو  التي تطرأ عند  التوتر  من حــاالت 

عدم توافر تلك األدوية.

الطائرات سبقت قلوب البشر
البحثية في  املجموعة  أوبريست، رئيس  يقول دومينيك 
تصاميم  تعديل  أو  تطوير  يتم  «لــم   :ARTORG مركز 
صمامات القلب امليكانيكية منذ ابتكارها وإنتاجها في 
النقيض، تم إجراء  القرن املاضي. بل وعلى  سبعينيات 
الكثير من البحث والتطوير في مجاالت هندسية 
أخرى، مثل تصميم الطائرات. وقد 
حان الوقت للتحدث عن تحسينات 
بالصمامات  الــخــاص  بالتصميم 
االصــطــنــاعــيــة لــصــمــامــات الــقــلــب 
أيًضا من أجل حياة أفضل ملاليني 
الدموية  والجلطات  املــرضــى».  مــن 
كــتــل دمـــويـــة مختلفة  عـــن  عـــبـــارة 
الحجم تتشكل داخل الجسم، ولكن 
الــدم مهمة ملنع  تعتبر عملية تخثر 
الــنــزيــف املـــفـــرط إذا كــنــت مــصــاًبــا. 
ومـــــع ذلـــــــك، عـــنـــدمـــا تـــمـــنـــع الــجــلــطــة 
الدموية تدفق الدم إلى مناطق مهمة 
مــن الجسم ، فقد تــكــون ضـــارة بل 
جلطات  تــحــدث  أن  فيمكن  ومميتة، 
الدم في الذراعني أو الساق أو البطن 

والقلب والرئتني والدماغ والكلى.

أظهرت دراسة أنَّ فيروس كورونا املستجد معٍد في صفوف األسر 
أمـــراض مماثلة مثل «ســــارس»، مــع تسجيل عــدٍد  أكثر مــن  مرتني 
كبير من اإلصابات اإلضافية ضمن األسرة الواحدة قبل أْن تظهر 

أي أعراض على املصاب األول بكوفيد - 19.
وعدَّ باحثون من الصني والواليات املتحدة أنَّ النتائج التي توصلوا 
عــدد اإلصــابــات  آثــار كبيرة على خفض  لها  أْن تكون  إليها يمكن 

الجديدة مع استمرار الوباء.
الشريك  أو  أفــراد األســرة  أحــد  أن احتمال إصابة  الباحثون  ووجــد 
بكوفيد - 19 أعلى مرتني من احتمال انتقال «سارس» وثالث مرات 

أعلى من فيروس «ميرس».

وافقت السلطات الصحية األميركية على أول عالج قائم على لعبة 
فيديو لألطفال الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه مع فرط 

ة». النشاط، وهو مثال جديد على االتجاه نحو «العالجات الرقميَّ
وأعلنت إدارة األغذية والعقاقير األميركية (إف دي إيه) قبل أيام ، أنها 
 أعطت موافقتها على بيع لعبة «إنديفور آر إكس» من تطوير شركة 
يعانون  الــذيــن  لـــألوالد  طبية  بوصفة  الناشئة  إنــتــرأكــتــف»  «أكــيــلــي 
اللعبة لتحسني الوظائف  من هــذه االضــطــرابــات. وتــم تصميم هــذه 
اإلدراكية ولتكون جزءًا من برنامج قد يشمل أيضا أنواعًا أخرى من 

ة. العالجات واألدوية والبرامج التعليميَّ

 

أظهرت دراسة أجرتها جامعة جوتنبرج بالسويد أن بعض املرضى 
التاجية  الــفــيــروســات  لــعــدوى  فــي املستشفى  يتلقون رعــايــة  الــذيــن 
عصبية  وكيميائية  سريرية  عــالمــات  عليهم  تظهر   ،19  – كوفيد 

إلصابة في الدماغ، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.
 ووفقا للدراسة يصاب بعض األشخاص املصابني بفيروس كورونا 
فقط بأعراض خفيفة تشبه البرد، بينما يصاب آخرون بمرض شديد 
 ويحتاجون إلى العالج في املستشفى، من بني هذه الحاالت الشديدة 
أصبح من الواضح أنَّ املرضى يظهرون في بعض األحيان عالمات 
الدماغ ال يعمل كما ينبغي. وهــذه الحاالت ليست  أنَّ  واضحة على 

شائعة، لكنها تحدث.
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وتحدث الدكتــــــــور محمود فرحان مصلح، 
 :

ً
لـ"الصباح"بشــــــــأن تصنيعه للجهاز، قائال

"نظــــــــرًا ملا يمر بــــــــه العالم مــــــــن أزمة كبيرة 
بســــــــبب جائحة كورونا، وللحاجة الكبيرة 
إلــــــــى أجهزة التنفــــــــس االصطناعي، ولعدم 
وجود اإلمكانية فــــــــي تصنيع هذا الجهاز 
داخل العراق، فقد تشكل فريق بحثي تقني 
برئاســــــــتي وعضوية عدد من األســــــــاتذة 
املختصني فــــــــي الكلية التقنية الهندســــــــية 
الكهربائيــــــــة ومعهــــــــد التكنولوجيا ضمن 

تشكيالت الجامعة التقنية الوسطى"
وأضاف " ضم الفريق مهندســــــــي تقنيات 
األجهــــــــزة الطبية إلســــــــناد الفريق بالخبرة 
التقنية في حقل العمــــــــل، وتم األخذ بنظر 
االعتبــــــــار املشــــــــكالت التــــــــي يعانــــــــي منها 
القطــــــــاع الصحــــــــي مــــــــن ناحيــــــــة تشــــــــغيل 
وصيانــــــــة أجهــــــــزة التنفــــــــس االصطناعي، 

وحاجات الكادر الطبي والهندســــــــة التقنية 
الطبية".

وبــــــــني ان" الفريق شــــــــرع بوضع التصاميم 
الخاصــــــــة لجهاز تنفــــــــس اصطناعي يلبي 
حاجــــــــة املستشــــــــفيات العراقية، ويتضمن 
عوامــــــــل األمان املتعلقــــــــة باملريض والكادر 
الصحي واالحتياطــــــــات الالزمة من تنبيه، 
وإنذار لضمان سالمة املريض في الحاالت 

املفاجئة" .
ولكون الجهاز تم تصميمه بفكرة عراقية 
تعتبر جديدة على مستوى تصنيع اجهزة 
اســــــــتخدام  التنفــــــــس االصطناعــــــــي، وهي 
طريقــــــــة الضغط غير املباشــــــــر على انبوبة 
اإلســــــــعاف، أوضح مصلــــــــح " تميز الجهاز 
بعــــــــدة مواصفــــــــات ومنهــــــــا، إطالــــــــة عمــــــــر 
االنبوبة، ويمتاز بمرونة عالية في التحكم 
بدقة عاليــــــــة بكمية الهــــــــواء املضغوطة إلى 
صدر املريض، وقوة الضغط والزمن الالزم 
للشــــــــهيق والزفير حســــــــب عمــــــــر املريض 
وحالتــــــــه الصحيــــــــة ودرجة تأثيــــــــر املرض، 
وبســــــــاطة التركيب وســــــــهولة االســــــــتخدام 

والصيانة واملراقبة عن بعد"
تمت االســــــــتعانة بالخبــــــــرات املتوافرة لدى 
الكادر التدريســــــــي والهندسي والفني في 
توفير املواد من األسواق املحلية، فقد بلغت 
كلفة الجهاز بحدود عشرة ماليني دينار، 
وباملقارنة مع األجهزة املماثلة املســــــــتوردة 
التــــــــي تتجــــــــاوز الخمســــــــني مليــــــــون دينار 
مــــــــع الشــــــــروط، واملحددات التــــــــي تفرضها 
االســــــــتفادة  لديمومة  الشــــــــركات املصنعة 

املستمرة من املستهلك. 
وعــــــــن أهم املعوقات التــــــــي واجهته يضيف 
مصلــــــــح: "عدم وجود كادر عراقي له خبرة 

سابقة في تصميم مثل هذه األجهزة، لذلك 
اســــــــتلزم األمر وقتًا وجهدًا كبيرًا للتغلب 
علــــــــى العقبــــــــات التــــــــي توقفنــــــــا عندها في 
كيفية تنفيذ الجهــــــــاز، وعدم توافر جميع 
املــــــــواد الالزمة في التصنيــــــــع كالكهربائية 
فلجأنا لبعض البدائل، وصعوبة البرمجة 
لبعض املتحكمات كالصمامات النســــــــبية 
ومقاييــــــــس نســــــــبة األوكســــــــجني وحجــــــــم 

وضغط الهواء".

{ }

{ }
{ }

مع حلول شــــــــهر تموز من كل عام يتجدد الجدل حول أزمة الكهرباء 
بــــــــني (الوطنية واملولدات األهلية) وفي السياســــــــة بــــــــني أنصار امللكية 
والجمهوريــــــــة القاســــــــمية، ويبدو انــــــــه جدل ال ينقطــــــــع فنقص الطاقة 
الكهربائية اصبح قضية مركزية ودائمة لألمة العراقية وجدل امللكيني 
والجمهوريــــــــني كذلك حيث كل طرف يأخذه الحنني الى تلك األيام التي 

يداولها الله بني الناس.
ورغم كل ما انفق على إصالح الكهرباء من اموال وارواح (وصلوات) 
منذ نصف قرن لم يتحقق هدف اســــــــتقرارها وحلها بشــــــــكل نهائي، 
كما انها بقيت صفحة من صفحات التنافس الدولي في العراق، حيث 
كشــــــــف الســــــــفير األملاني في حوار تلفزيوني عــــــــن أن اميركا لم تكن 
ســــــــعيدة بحصول شركة ســــــــيمنس على عقد تطوير الكهرباء ، ولو 
ظهر السفير االميركي لكشف ايضا ان املانيا لم تكن سعيدة بدخول 
شــــــــركة جنرال الكتريك االميركية على خط تطوير الطاقة في العراق، 
وال يمكــــــــن أن تكون الصني ســــــــعيدة بدخول الشــــــــركات الغربية رغم 
عدم تصريح سعادة السفير الصيني عن سعادتنا الكهربائية حتى 
اآلن، والنتيجة واحدة فالشــــــــعب العراقي لم يكن ســــــــعيدًا بواقع التيار 
الكهربائي دون النظر لجنسيات الشركات وفي أشهر ارتفاع الحماوة 
الوطنية ترتفــــــــع معاناته من االنقطاعات املســــــــتمرة دون رؤية ضوء 

مستقر في نهاية النفق الكهربائي الطويل .
ومــــــــع ضيــــــــم الكهربــــــــاء تعزف في شــــــــهر تمــــــــوز من كل عــــــــام نغمة 
الحنني أليــــــــام امللك والزعيــــــــم وكل فريق يمني النفــــــــس بعودة امللكية 
او عودة الجمهورية ، ويتباهى امللكيون بنشــــــــر صور افراد االســــــــرة 
املالكة بمالبســــــــهم األنيقــــــــة ويتباهى 
الجمهوريــــــــون بالزعيــــــــم األنيق بزيه 
العســــــــكري وبإنجازات الطرفني التي 
تكاملت وسجلت في ذاكرة العراقيني 
حدث توزيع االراضي الســــــــكنية على 
الفقــــــــراء وتأســــــــيس املــــــــدن واألحياء 
الشــــــــعبية، وعلــــــــى الرغم مــــــــن تقاطع 
الطرفني وتحميل كل منهما اآلخر ملا 
آلت اليه أوضاع العراق ، لكن النتيجة 
واحــــــــدة ايضــــــــًا مثل نتيجة مشــــــــكلة 
الكهربــــــــاء، فالشــــــــعب العراقي ال أحد 
ينشــــــــر صور أفراده في العهدين وال 
صور مســــــــتوى معيشته ايام امللكية 
العجب  كل  والعجــــــــب  والجمهوريــــــــة، 
مــــــــن الحنني لعهد يظهــــــــر فيه الحاكم 
واسرته بمالبس أنيقة وحياة مرفهة 
وتحجب فيه صور الشــــــــعب في أيام 

حلمه بكسرة خبز .
الثابــــــــت ان خصــــــــوم الزعيم بال اســــــــتثناء يشــــــــهدون لــــــــه بنظافة اليد 
وأنصــــــــار الزعيم ال يبغضون العهد امللكي كثيــــــــرا وان حبهم للزعيم 
ال يعنــــــــي بغضهم للملك ، أما انصار امللكية فيحملون ثورة 14 تموز 
مســــــــؤولية إراقة دماء امللك واســــــــرته وهو اإلتهام الــــــــذي طاملا حاولوا 

تبريره كتصرف شخصي ولكن دون جدوى .
وقد يكون الدفاع مبررًا ملن عاشــــــــوا العهدين وذاقوا املرارة او الحالوة 
او كانــــــــوا من اصدقاء امللك او اصدقاء الزعيــــــــم او من ايتامهما ، لكن 
الغرابة في الدفاع املتواصل لدى األجيال الالحقة الجديدة التي سمعت 
بالعهديــــــــن ولم تعش وترى الحيــــــــاة في ظلهما ، مــــــــع إن العراقيني لم 
يكونوا ســــــــعداء ولم يتذوقوا طعــــــــم االســــــــتقرار والرفاهية في جميع 
العهود إال فئات قليلة منهم وفي فترات اســــــــتثنائية تمر كلمح البصر 
ومثــــــــل فاصل ونواصل ، غير إن آمــــــــال العراقيني في الخالص كانت 
تلــــــــوح بني حني وآخر في مختلف العهــــــــود وكانت تولد وتموت فجأة 
وتشــــــــتعل وتنطفــــــــئ فجأة مثل التيــــــــار الكهربائي .. ولكن اســــــــتمرار 
اآلمال واألحالم بغد أفضل نعمة وحســــــــنة من حســــــــنات عدم وجود 

حلول سياسية وكهربائية دائمة.
أعلل النفس باآلمال أرقبها ما أضيق العيش لو ال فســــــــحة األمل، كما 
يقول الشــــــــاعر ( ابو اســــــــماعيل الطغرائي ) صاحــــــــب كتابي ( الوافي 
والوفيات ) و(مفتاح الســــــــعادة ) الذي عاش ببغــــــــداد في القرن الرابع 
عشــــــــر ومات في القــــــــرن الخامس عشــــــــر أي قبــــــــل والدة ووفاة امللك 

والزعيم والسبلت رحمهم الله جميعًا.

أطلقــــــــت دائــــــــرة الفنــــــــون العامــــــــة، احــــــــد 
تشكيالت وزارة الثقافة ، معرضًا فنيًا 
افتراضيًا بعنــــــــوان "الثقافة في مواجهة 
التطــــــــرف" بمناســــــــبة الذكرى الســــــــنوية 
الثالثــــــــة لتحرير االراضــــــــي العراقية من 
كيد 

ٔ
ســــــــيطرة "داعــــــــش" اإلرهابــــــــي وللتا

علــــــــى اهمية تحقيق واســــــــتدامة النصر 
الفكــــــــري والثقافــــــــي علــــــــى االٕرهاب بعد 
االنتصار العســــــــكري ولتسليط الضوء 

على اللحظــــــــات االٕنســــــــانية التي رافقت 
االنتصار على االٕرهاب.

مــــــــن جهة اخــــــــرى دعــــــــا قســــــــم االٕعالم 
واالتصال الحكومــــــــي والجماهيري في 
وزارة الثقافة، جميــــــــع الكتاب واملثقفني 
والفنانــــــــني، ملشــــــــاركة وســــــــم " #الثقافة 
علــــــــى وســــــــائل   " التطــــــــرف  بمواجهــــــــة 
وإرســــــــال صورة  االجتماعي  التواصل 
إلى العالم عن رســــــــالة السالم العراقية، 
الثقافية  ونخبتنــــــــا  شــــــــعبنا  واحتفــــــــاء 

راد لنا الظالميون.
ٔ
بالحياة عكس ما ا

ثار العدد 
ٓ
صدر عن قســــــــم االعالم واالتصال الجماهيري في وزارة الثقافة والســــــــياحة واال

الثالث عشر من جريدة "اوروك "
 تضمن العدد اخبار ونشــــــــاطات الوزارة ودوائرها وتغطية شــــــــاملة للفعاليات الثقافية في 
انحــــــــاء العراق، مع باقة منوعــــــــة من املواد الثقافية واالخبار واملقــــــــاالت باقالم نخبة من اهم 

الكتاب الفاعلني في املشهد الثقافي العراقي. 
كما شــــــــمل العدد حــــــــوارًا مع القــــــــاص واالديب جمال 
نــــــــوري ولقاء مــــــــع الخطاط حســــــــني كاظــــــــم العتابي، 
وملفًا مهمًا عن الدراما العراقية وحوارًا مع الشــــــــاعر 
والفنان وســــــــام التائه، ومقابلة مترجمة مع املصمم 

ارماني.. جورجيــــــــو  العاملي 
 عــــــــن العديد من 

ً
فضال

واملقاالت  النصوص 
والفكرية  االدبيــــــــة 

نخبــــــــة  بقلــــــــم 
من  متميــــــــزة 

األدباء.

تنظم دائرة الدراسات والبحوث والتدريب اآلثاري 
فــــــــي الهيئة العامــــــــة لآلثار والتراث بــــــــوزارة الثقافة 
والســــــــياحة واآلثار في الســــــــاعة الحادية عشــــــــرة 
من صباح اليوم االثنــــــــني على املنصة اإللكترونية 
" "Zoom ورشــــــــة عمــــــــل بعنــــــــوان "أثــــــــر الحــــــــروب 
والعمليات اإلرهابية علــــــــى التراث العراقي.. مدينة 
املوصل انموذجًا " تقدمها الدكتورة فوزية املالكي 

مديرة قسم التوثيق العلمي في الدائرة.
املدير العام للدائرة قاســــــــم طاهر السوداني قال إن 
 بالذكرى الســــــــنوية 

ً
"إقامة الورشــــــــة تأتي احتفاال

إلعالن النصر على عصابــــــــات "داعش" اإلرهابية 
وتحريــــــــر املدن العراقيــــــــة من دنس هــــــــذا اإلرهاب 
اللعــــــــني بســــــــواعد ودمــــــــاء قواتنا األمنيــــــــة وأبطال 
الحشد الشعبي ورجال البيشمركة وأبناء العراق 

الغيارى بجميع أطيافهم".
 وأكــــــــد الســــــــوداني "أهمية عقد مثل هــــــــذه الورش 
والندوات كرد ثقافي على هذه الجرائم واالستفادة 
من أفــــــــكار ورؤى الخبــــــــراء واآلثاريــــــــني العراقيني 
بغية إعادة بنــــــــاء وإعمار وترميم املوروث الثقافي 
العراقي واملواقع األثرية التي دمرتها يد اإلرهاب".

بالعاصمــــــــة  لعالقتهمــــــــا  تخليــــــــدًا 
البلجيكية، بروكســــــــل، قررت السلطة 
تســــــــمية  إطــــــــالق  للمدينــــــــة  املحليــــــــة 
األخوات شارلوت وإيميلي برونتي 
علــــــــى إحــــــــدى الســــــــاحات العامة 
فــــــــي املدينــــــــة، التي عاشــــــــت فيها 
الكاتبتان لفتــــــــرة من الوقت، كما 
بــــــــرز ذلك فــــــــي روايتني مــــــــن روايات 

شارلوت.
وستتم اعادة تسمية الساحة بـ"ميدان 
األخوات برونتي" باللغتني الفرنسية 
والهولنديــــــــة، تكريمًا لروائيتي القرن 
التاسع عشر، والذي يأتي كجزء من 
خطة "تأنيث" أســــــــماء شوارع بلدية 

كوكلبيرغ.
تقول هيلني ماكيوان، مؤلفة كتاب 

"آل برونتي في بروكسل" بأن: "ميدان 
برونتي ســــــــيكون هــــــــو الخطوة األولى 
ضمــــــــن هــــــــذه املبــــــــادرة"، مضيفة "في 
كوكلبيرغ، ســــــــتكون األخوات برونتي 
هــــــــن الرائــــــــدات فــــــــي القــــــــرن الحــــــــادي 

والعشــــــــرين كما كن في القرن التاسع 
عشر". 

يذكــــــــر أن فــــــــي العــــــــام 1842، غادرت 
األختــــــــان شــــــــارلوت وإيميلــــــــي قريــــــــة 
هاورث بمقاطعة يوركشاير، شمالي 

انكلترا، وانتقلتا للعيش في بروكسل 
بهــــــــدف تحســــــــني لغتهما الفرنســــــــية، 
لكي تتمكنا من تدريس اللغة بشــــــــكل 
أفضــــــــل. فكانــــــــت مدينــــــــة فيليــــــــت في 
بروكســــــــل هي مصدر إلهام شارلوت 
لتكتــــــــب روايتهــــــــا التي حملت االســــــــم 
 لعمل 

ً
ذاته، والتي تضم محتوى معّدال

روائــــــــي ســــــــابق للكاتبة حمــــــــل عنوان 
"األستاذ" والتي نشرت بعد وفاتها. 

تعرضت املدرســــــــة حيث درســــــــت كل 
من شــــــــارلوت وايميلي في بروكســــــــل 
للهدم، وشــــــــيد محلها مركــــــــز للثقافة 
والفنــــــــون، الــــــــى جانــــــــب وجــــــــود لوحة 
انشــــــــئت إلحياء ذكرى إقامة األختني 
في املدينة. ســــــــتضم ســــــــاحة املشــــــــاة 
العامة، التي انشــــــــئت في نهاية شارع 
"رو دي بريفس"مجمعًا يشتمل على 

مكتبة كذلك.
* موقع بي بي سي البريطاني

أعلنــــــــت املمثلــــــــة الهندية 
بريانكا شــــــــوبرا عن 
إلــــــــى  إنضمامهــــــــا 
فيلم  عمــــــــل  طاقــــــــم 
الــــــــى   "Matrix 4"

كيانو  بطلــــــــه  جانب 
ريفــــــــز، دون أن تفصح 

عن تفاصيل دورها.
الفيلم  بطولــــــــة  في  ويشــــــــارك 

النجمــــــــة كاري-آن موس  أيًضــــــــا 
ونيل باتريك هاريس.

يذكر أن صناع الفيلم عادوا الستئناف 
التصوير في برلني بعد رفع إجراءات حظر 

فيروس كورونا املستجد.
وكانت عجلة اإلنتاج قد توقفت في برلني 
بعــــــــد أن انتهى طاقم العمــــــــل من تصوير 
جميع املشــــــــاهد التي تجري أحداثها في 
ســــــــان فرانسيســــــــكو قبل اإلغالق التام 

بسبب تفشي الفيروس هناك.
وذكر بطــــــــل السلســــــــلة كيانــــــــو ريفز، 
الذي يقوم بدور "نيو"، أن قصة الفيلم 
الجديد رائعة، وانــــــــه من املقرر طرحه 

في نيسان 2022.
وتلقت األجــــــــزاء الثالثة الســــــــابقة من 

سلســــــــلة "ماتريكس" نجاحــــــــًا جماهيريًا 
ونقديــــــــًا باهريــــــــن، دفــــــــع شــــــــركة وورنر 
بــــــــرذرز لإلعالن عن تنفيــــــــذ جزء رابع 

مؤخرًا بعد مرور أكثر من 10 أعوام 
على عرض الجزء الثالث.

أطلقــــــــت دائـــــ
تشكيالت وز
افتراضيًا بع
التطــــــــرف" بم
الثالثــــــــة لتحر
ســــــــيطرة "دا
علــــــــى اهمية

الفكــــــــري والث
االنتصار الع

ارماني.. جورجيــــــــو  العاملي 
عــــــــن العديد من 

يًي
فضال

واملقاالت  النصوص 
والفكرية  االدبيــــــــة 

نخبــــــــة  بقلــــــــم 
من  متميــــــــزة 

األدباء.

لعالقته تخليــــــــدًا 
البلجيكية، بروكس
للمدينــــــــة املحليــــــــة 
األخوات شارلو

علــــــــى إحــــــــدى
فــــــــي املدينــــــــة،
الكاتبتان لفتــ
بــــــــرز ذلك فــــــــي ر

شارلوت.
وستتم اعادة تسم
األخوات برونتي"
والهولنديــــــــة، تكر
ي

التاسع عشر، وال
خطة "تأنيث" أس

كوكلبيرغ.
تقول هيلني ما

ندية
ن 

 
 

و 
صح 

.
الفيلم  لــــــــة 

ري-آن موس 
س.

لم عادوا الستئناف 
بعد رفع إجراءات حظر 

ستجد.
ج قد توقفت في برلني 
م العمــــــــل من تصوير 

ي

ي تجري أحداثها في 
كو قبل اإلغالق التام 

وس هناك.
ســــــــلة كيانــــــــو ريفز، 
و"، أن قصة الفيلم
 من املقرر طرحه

الثة الســــــــابقة من 
ًاريًا س" نجاحــــــــًا جماهي
دفــــــــع شــــــــركة وورنر 

عابع ن تنفيــــــــذ جزء ر
مموام كثر من 10 أع

ع

ثالث.
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