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الحالي  األســبــوع  النيابية  املــالــيــة  اللجنة  حـــّددت 
موعدًا الستضافة الوزير علي عبد األمير عالوي 
ــــب املــوظــفــني  لــبــحــث أســـبـــاب تــأخــيــر تـــوزيـــع رواتـ
واملتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020، متهمة 
ملناقشة  اللجنة  مع  تجاوبها  بعدم  املالية  وزارة 

العديد من امللفات املالية. 
ــال مــــقــــرر الـــلـــجـــنـــة أحــــمــــد الـــصـــفـــار فــي  ــ ــ وقـ

تــصــريــح لــــ «الـــصـــبـــاح}: إن {الــلــجــنــة تــحــاول 
فتح قــنــوات اتــصــال مــع وزارة املــالــيــة؛ إال أن 
ــادة فــي الـــتـــعـــاون}. مشيرا  األخـــيـــرة غــيــر جــ
إلى أن «اللجنة قررت خالل األسبوع الحالي 
استضافة وزير املالية ووكيل الوزارة ومدير 
عــام دائــرة املحاسبة في الـــوزارة ومــن خالل 
أسباب  ومناقشة  لبحث  التلفزيونية  الدائرة 
واملتقاعدين  املوظفني  رواتـــب  تــوزيــع  تأخير 
ــال مـــوازنـــة عـــام 2020، وكــذلــك  ــ ــدم إرسـ وعــ
ــن املــجــانــيــني  ــريـ ــاضـ ــحـ ــب املـ ــ ــ ــ مـــنـــاقـــشـــة روات

أخــرى معلقة», وفي  مالية  وملفات  والعقود 
حال عدم حضور وزير املالية لالجتماع؛ فإن 
بعد عيد  اللجنة ستبقى مصرة على عقده 
األضحى املبارك التخاذ قــرارات بشأن هذه 

امللفات“.
وكانت وزارة املالية قد أكدت في بيان صدر يوم 
الخميس املاضي أن «وزير املالية علي عبد األمير 
ــرة املــحــاســبــة بــصــرف رواتـــب  ــ ــه دائـ عــــالوي وّجــ
املوظفني واملتقاعدين بداية األسبوع املقبل (اليوم 

األحد 26 تموز)“.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كـــشـــف مـــديـــر عـــــام دائـــــرة 
إحــســان شمران  املــركــزي  البنك  فــي  املحاسبة 
الــيــاســري عــن خصم البنك حـــواالت بــحــدود 9 
ترليونات دينار لتأمني رواتب شهَري حزيران 
ــك لــســد الـــفـــرق بـــني مـــــوارد الــنــفــط  ــ وتـــمـــوز، وذلـ

ومبالغ الرواتب.
وأضاف الياسري في حديث لـ «الصباح» أن «من 
املــعــاشــات  بــتــأمــني  الــحــكــومــة  تــلــتــزم  الطبيعي أن 
واملتقاعدين  املوظفني  من  عليها؛  التزام  لهم  ملن 
واملــشــمــولــني بــالــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــم، 

فالدولة تنظر لألمر نظرة التزام قانوني وأخالقي 
وفني“.

ــــي حــل  ــم فـ ــهــ ــنــــك املـــــركـــــزي أســ ــبــ ــ وأكـــــــد أّن «ال
االخـــتـــنـــاقـــات املـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة فـــي أكـــثـــر من 
مناسبة وال سيما منذ عام 2014 والــى اآلن»، 
مــشــددًا عــلــى أنـــه «مـــن املــتــوقــع أال يــخــذل البنك 
لــه مــن صالحيات  أتيح  بما  الحكومة  املــركــزي 

للتيسير املالي».  

{

تستعدُّ لجنة الصحة والبيئة 
بمجلس النواب، الستضافة 

وزير الصحة حسن التميمي 
خالل األسبوع الحالي، وقال 

عضو اللجنة سلمان الغريباوي: 
إن «استضافة وزير الصحة 

ستكون من أجل مناقشة الكثير 
من األمور املتعلقة بالجانب 

الصحي، والنقص الحاصل في 
املستشفيات من مادة األوكسجني 

واألوضاع العامة في دوائر 
الصحة».

وأفاد الغريباوي في حديث 
«الصباح»، بأن « اللجنة ستناقش  لـ

مع الوزير قرارات الحظر التي 
يمكن أن تتخذ من قبل اللجان 

املختصة في الحكومة أو البرملان».
بدوره قال مدير عام دائرة 

صحة الكرخ جاسب الحجامي لـ 
«الصباح»: إن الدائرة لم تسجل ٔاي 
ٔازمة في توفير االوكسجني، على 
الرغم من استيعاب املستشفيات 

ٔاعدادا كبيرة ملرضى كورونا، 
الفتا إلى وجود كميات كافية من 

كشَف وزير املوارد املائية مهدي رشيد عن وضع هذه املادة الٕسعاف املصابني. 
«القاطعة»  سد  إنشاء  المكانية  األخيرة  اللمسات 
امــتــداد  ملنع  الــبــصــرة،  بمحافظة  البيشة  رأس  فــي 

اللسان امللحي الى شط العرب.

وقال رشيد لـ «الصباح»: إن «الــوزارة أكملت أغلب 
املراحل في إعــداد شــروط املناقصة لهذا املشروع 
بــالــتــعــاون مــع محافظ الــبــصــرة أســعــد الــعــيــدانــي»، 
مشيرًا إلى أن «اللجنة املشّكلة بني الوزارة واملحافظة 
دعــوات  لتوجيه  الحالي،  األسبوع  ستجتمع خــالل 
التصاميم ودراسة  الرصينة إلعداد  الى الشركات 
واقع املد امللحي في البصرة، وإمكانية إنشاء سد 

اللسان  امــتــداد  ملــنــع  البيشة  رأس  فــي  (الــقــاطــعــة) 
امللحي الى شط العرب».

وبــني أن «جـــدوى هــذا املــشــروع كبيرة جـــدًا، إذ إن 
املــشــكــلــة فـــي الــبــصــرة تــكــمــن فـــي ارتـــفـــاع الــلــســان 
امللحي الذي يأتي من البحر، ليدخل الى شط العرب، 
مع قلة اإلمدادات من نهر الكارون الذي غيرت إيران 
مجراه، صاحبه الضغط على نهر دجلة، مما جعل 

إنشاء هذا السد ضرورة ملحة».
وتعاني كمية املــوارد املائية الــواردة الى العراق من 
تراجع واضــح؛ ســواء تلك املتأتية من نهري دجلة 
املغذية  األنهر  أو  العراقية  الــحــدود  والــفــرات خــارج 
من داخل العراق التي تراجعت هي األخرى بسبب 
ظـــروف الــجــفــاف، مــا انعكس على الــروافــد واملــيــاه 

الجوفية ومعدالت الخزن في السدود والخزانات.

ــلـــس الــــــــــوزراء  أكــــــــَد رئــــيــــس مـــجـ
مصطفى الكاظمي، أمس السبت، 
قـــصـــارى  تــــبــــذل  الـــحـــكـــومـــة  أن 
اختطاف  قضية  ملتابعة  جهدها 
ــيــــق الـــتـــمـــيـــمـــي،  ــي تــــوفــ ــفـ ــحـ الـــصـ

وإنهاء معاناته.
واختطف الزميل توفيق التميمي، 
الـــصـــحـــفـــي ومـــــســـــؤول صــحــف 
املحافظات في جريدة «الصباح»، 
من قبل مجهولني في التاسع من 

آذار املاضي.
وذكــــر بــيــان لــلــمــكــتــب االعــالمــي 
ــــس الــــــــــــــــــوزراء،  ــلـ ــ ــجـ ــ لـــــرئـــــيـــــس مـ
ــبـــاح»، أن الــكــاظــمــي  تــلــقــتــه «الـــصـ
ــرة  ــــالل اســتــقــبــالــه أســ شــــــدد، خـ
ــيــــق الـــتـــمـــيـــمـــي،  ــي تــــوفــ ــفـ ــحـ الـــصـ
عــلــى أن «الــحــكــومــة جـــادة أيضا 

املختطفني  جميع  ملف  بمتابعة 
وحــســم هـــذا املـــلـــف، حــيــث بــاتــت 
األمــن  تعّكر صفو  الجرائم  هــذه 
واالستقرار، وتؤثر في املكاسب 
في  األمنية  قواتنا  تحققها  التي 
مالحقتها لإلرهاب وبسط األمن 

في عموم العراق“.
وأشار الكاظمي الى أن «الحكومة 
قطعت شوطًا كبيرًا في ما يتعلق 
بملف شهداء التظاهرات، وسيتم 
اإلعــــــــالن عــــن أســــمــــاء الـــشـــهـــداء 

قريبا، ليحظوا بحقوقهم“.
ــا، أعــــــربــــــت أســــــرة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
عن  التميمي،  تــوفــيــق  الصحفي 
«خالص شكرها لرئيس الوزراء، 
ــذا املــلــف،  الهــتــمــامــه بــمــتــابــعــة هــ
وبـــمـــا يــعــكــس رعـــايـــتـــه األبـــويـــة 
وحرصه على حماية حرية الرأي 

وأصحاب الكلمة الحرة“.
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الــكــهــربــاء 80 بــاملــئــة من  أنــجــزت مــالكــات وزارة 
ــروع الـــربـــط  ــشــ ــوطـــة بـــهـــا ضـــمـــن مــ ــنـ ــال املـ ــ ــمـ ــ االعـ
(الـــعـــراقـــي – الــخــلــيــجــي)، مــعــلــنــة تــكــلــيــف احـــدى 
الشركات االيطالية بدراسة جدوى مشروع الربط 

مع السعودية.

ــاطـــق بـــاســـم الـــــــــوزارة احـــمـــد الـــعـــبـــادي  ــنـ وقــــــال الـ
لـ»الصباح»: إّن موضوع الربط الكهربائي العراقي 
ــن االلــــتــــزامــــات عــلــى  الــخــلــيــجــي يـــضـــم جــمــلــة مــ
الجانبني، ال سيما ان املشروع يمتد ملسافة تقارب 
300 كيلومتر، 80 كيلو مترا منها داخل العراق، 
والباقي داخل اراضي الكويت، موضحا ان العراق 
انجز 80 باملئة من املشروع املتضمن مد خطني 
وبناء محطة ثانوية. واضاف ان املالكات نجحت 

ــفــاو - ابـــو فــلــوس) الــقــديــم وبــنــاء  بــانــجــاز خــط (ال
محطة الفاو الثانوية 400 (كي في)، وانجزت60 
باملئة من الخط الثاني (الفاو - ابو فلوس) الجديد. 
وبني العبادي ان اعمال الربط الكهربائي من قبل 
الجانب الخليجي توقفت في املدة املاضية بسبب 
االقــتــصــاديــة وتدني  جائحة كــورونــا واالوضــــاع 

اسعار النفط.  

      

والــــــشــــــؤون  الــــعــــمــــل  وزارة  تــــطــــلــــُق 
خمسة  الحالي  االســبــوع  االجتماعية 
الصغيرة  املشاريع  لدعم  االف قرض 

الخاصة بالباحثني عن العمل.
وقــال وزيــر العمل عــادل الركابي في 
«الصباح»: إن  حديث خاص ادلى به لـ
القروض ستطلق في عموم محافظات 
البالد وبما يسهم في تنمية املشاريع 

الصغيرة في البالد.
الــى تنفيذ  ــه تتجه  واضـــاف ان وزارتــ
بــرنــامــج للنهوض بــواقــع االســـر ممن 
بــغــيــة شمولها  الــفــقــر  هـــي دون خـــط 
االجتماعية  الــحــمــايــة  شبكة  بــرواتــب 
تزور  التي  امليدانية  اللجان  من خالل 

املناطق الفقيرة.
ــابـــي بـــهـــذا الـــشـــأن عن  وافـــصـــح الـــركـ
مـــن مــحــافــظــة  اســـــرة  شـــمـــول 2000 
الــفــقــر  ــنـــى مـــمـــن هــــي دون خــــط  ــثـ املـ
ــى ان  ــ ــ ــرا ال ــيـ ــشـ ــة، مـ ــكـ ــبـ ــشـ ـــب الـ ــ ــروات ــ بـ
الزيارات امليدانية التي تنفذها اللجان 
ــــوزارة الـــى املــحــافــظــات،  ــال املــخــتــصــة بــ
التخطيط  وزارة  مــع  بالتنسيق  تــتــم 
الفقيرة لضمان  االســر  الــى  للوصول 

شمولها برواتب شبكة الحماية.
ــيــــاق اخـــــر اكـــــد وزيـــــــر الــعــمــل  فــــي ســ
الــــــوزارة على  مــوظــفــي  تــكــثــيــف دوام 
اكبر  مــدار 24 ساعة إلكــمــال شمول 
املتقدمني على منحة  عدد ممكن من 
الــطــوارئ، التي يفترض ان تــوزع فور 
اكـــمـــال مــقــاطــعــة الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 

باملتقدمني.

2 التفاصيل�
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ــــح  بـــــــحـــــــَث رئـــــــيـــــــس الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة بـــــــرهـــــــم صــــال
ورئـــــيـــــس تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة الــــوطــــنــــي الـــســـيـــد عـــمـــار 
 الـــحـــكـــيـــم املـــســـتـــجـــدات الـــســـيـــاســـيـــة واألمــــنــــيــــة فــي

 البالد.
وذكر بيان ملكتب رئيس الجمهورية تلقته "الصباح" 
وأكـــدا ضــرورة  الحكيم،  السيد  استقبل  "صــالــح  أنَّ 
دعم الحكومة الحالية في تنفيذ برنامجها وال سيما 
مطالب  وتلبية  والنزيهة،  املبكرة  االنتخابات  إجــراء 

العراقيني في تحقيق اإلصالحات املنشودة".
وهنأ رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، السيد الحكيم 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــثــالــثــة لــتــأســيــس تــيــار الحكمة 

الــنــجــاح  دوام  ومــالكــاتــه  لــقــيــادتــه  متمنيًا  الــوطــنــي، 
واملوفقية لخدمة أبناء شعبنا. 

وتمت خالل اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة 
ـــحـــد مـــن تــداعــيــاتــهــا الــوبــائــيــة  جــائــحــة كــــورونــــا وال
واالقـــتـــصـــاديـــة، والــتــأكــيــد عــلــى دعـــم الـــفـــرق الطبية 
والصحية واملالكات الساندة بما يؤمن الحفاظ على 

سالمة املواطنني وصحتهم.
ـــلـــقـــاء، وفـــقـــا لــلــبــيــان، الــتــأكــيــد  كــمــا جــــرى خــــالل ال
عــلــى أهــمــيــة تــوحــيــد الــجــهــود واملــســاعــي والتنسيق 
املـــشـــتـــرك بــــني الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــرســـيـــخ حــمــايــة 
ـــــــعـــــــراق وتـــــعـــــزيـــــز أمـــــنـــــه واســــــتــــــقــــــراره  ســــــيــــــادة ال
ــيــة   والــــنــــأي بـــه عـــن الـــتـــجـــاذبـــات والــــصــــراعــــات الــدول

واإلقليمية.

أكـــــد املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــعــمــلــيــات 
املشتركة اللواء تحسني الخفاجي أنَّ رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي وجــه 
الــجــيــش بــحــمــايــة 14 مــنــفــذًا بــريــًا وبــحــريــًا، 
ووجــــــه بــمــحــاســبــة أي جـــهـــة تـــتـــجـــاوز فــي 
تــلــك املــنــافــذ. وقــــال الــخــفــاجــي فـــي تصريح 
رئيس  توجيهات  على  "بناًء  إنــه  لـ"الصباح": 
مجلس الــوزراء ملسك املنافذ الحدودية كافة 
التجاوزات  ومكافحة  فيها،  القانون  وتنفيذ 
العام، شرعت  املــال  الفساد وهــدر   وظواهر 
العمليات املشتركة بتخصيص قوات  قيادة 

امنية لجميع املنافذ".
االمنية  القوة  أن "حجم   الخفاجي  واضــاف 
املخصصة يكون بحسب طبيعة كل منفذ، 
اذ تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة 

بقطعات الجيش العراقي".
البحرية هــي (ام قصر   "املــنــافــذ  أن  وأوضـــح 
وام قصر  الــجــنــوبــي،  قــصــر  وام  الــشــمــالــي، 
االوسط، وخور الزبير)، بينما املنافذ البرية 
هي (الشالمجة، وبدرة، واملنذرية، وسفوان، 
والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وابو 

فلوس، وعرعر).
ولفت املتحدث باسم العمليات املشتركة إلى 
األمــر فقد أصبحت عشرة منافذ  "بهذا  أنــه 
كاملة  تشمل  واربــعــة بحرية، بحماية  برية 

املــنــفــذ والـــحـــرم  الــجــمــركــي"، مبينا أن "هــذه 
القوات مخولة بجميع الصالحيات القانونية 
تـــجـــاوز ومــــن اي جهة  ملــحــاســبــة اي حـــالـــة 

كانت".
اعــــــدت  املــــشــــتــــركــــة  "الــــعــــمــــلــــيــــات  ان  وبـــــــني 
الــخــطــة الــخــاصــة بــنــوع الــقــوات والــيــة عملها 
واستبدالها بني فترة واخــرى على اال تبقى 
فــتــرات طــويــلــة"، مشيرا إلــى اتــخــاذ اجـــراءات 
القائد  وتوجيهات  الــقــانــون  بتطبيق  "جـــادة 
الـــعـــام لــلــقــوات املــســلــحــة فـــي مــنــع هـــدر املـــال 
الذين  واملتنفذين  الفاسدين  ومحاربة  العام 
ملصالحهم  واالبــتــزاز  االستغالل  يمارسون 

الشخصية"، مؤكدا ان "نشر قطعات الجيش 
الحدودية  املنافذ  ملوظفي  الحماية  سيؤمن 
ويمنع التجاوز عليهم داخل الحرم الجمركي، 
عمل  الــيــات  العمليات وضــعــت  قــيــادة  ان  اذ 

املنافذ ونوع القوات املاسكة لتلك املنافذ".
وذكـــر املــتــحــدث بــاســم الــقــائــد الــعــام للقوات 
املــســلــحــة الــــلــــواء يــحــيــى رســـــــول، فــــي وقـــت 
ســــابــــق، ان "قـــــــرار رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــشــر 
الحدودية، يهدف  املنافذ  قوات عسكرية في 
بــالــدرجــة األســــاس إلـــى فـــرض هــيــبــة الــدولــة 
والقانون ومحاربة الفاسدين،"، مبينا ان "تلك 

الخطوة قد تشمل جميع املنافذ مستقبال".
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 الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
ُ
دعـــت لــجــنــة

والـــهـــجـــرة واملــهــجــريــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
وزارة التخطيط إلى االسراع بتنفيذ احصاء 
ســـكـــانـــي يـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة لـــزيـــادة 
الرعاية  بشبكة  املشمولني  املواطنني  أعـــداد 

االجتماعية.
وقــــالــــت عـــضـــو الــلــجــنــة خــــالــــدة خــلــيــل فــي 
ــــصــــبــــاح": ان "الـــلـــجـــنـــة تــــدرس  ـــــ"ال ل حــــديــــث 
مقترحا يقضي بزيادة راتب شبكة الرعاية 
الــى 400  ديــنــار  الــف  مــن 175  االجتماعية 
الف دينار شهريا كحد ادنى ضمن جهود 
ــــذي صـــوت عليه  تــفــعــيــل قـــانـــون الــرعــايــة ال

البرملان في الدورات البرملانية السابقة".  
يحتاج  القانون  تطبيق  ان  خليل  واضــافــت 
التخطيط  الــيــات ومــعــلــومــات مــن وزارة  الــى 
داعية  اجراءاته،  تنفيذ  على اساسها يمكن 
وزارة التخطيط إلى االسراع باجراء احصاء 
سكاني من اجل توفير قاعدة بيانات دقيقة 
بغية  السكاني  املــســح  عــن  معلومات  تضم 
اعــداد اكبر من املواطنني في شبكة  شمول 
الرعاية االجتماعية واملشمولني بتعويضات 

الهجرة واملهجرين. 
امـــــا بـــشـــأن عــــــودة الــــنــــازحــــني، فـــقـــد اكــــدت 

مرهونة  الــنــازحــني  عـــودة  ان  اللجنة  عــضــو 
بــالــكــثــيــر مـــن االجـــــــراءات وتــوفــيــر الــظــروف 
املــنــاســبــة لــعــودتــهــم ومـــن اهــمــهــا االجــــراءات 
املناسبة مثل إعادة االعمار  االمنية والبيئة 
والخدمات قبل عودتهم، موضحة ان عودة 
الــنــازحــني طوعية اضــافــة الــى إعــطــاء منحة 
الــعــودة وقــدرهــا مــلــيــون و 500 الـــف ديــنــار 
هذا  الصعوبة منحها في  والتي اصبح من 

الظرف االقتصادي الذي يتعرض له العراق 
وقد تسلمتها اعداد قليلة منهم ومن تبقى 
ســيــشــمــل حـــني تــوفــر االقــــتــــراض الــداخــلــي 
لتأمني هذه املنح اضافة الى رواتب املوظفني 

واملتقاعدين.
العام  للتعداد  العليا  الهيئة  وكان عضو في 
لــلــســكــان واملــســاكــن، رجـــح تــأجــيــل الــتــعــداد 
الـــذي كــان مقررًا  الــعــام للسكان واملــســاكــن 

ان يجري هذا العام الى 2022 بسبب األزمة 
الــبــالد وتفشي  الــتــي تمر بها  االقــتــصــاديــة 

جائحة "كورونا".
وقـــال عــضــو الــهــيــئــة، رئــيــس هيئة احــصــاء 
اقــلــيــم كــردســتــان ســـيـــروان مــحــمــد محيي 
الــديــن، فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح": ان االجتماع 
االخـــيـــر لــلــهــيــئــة الــــذي عــقــد نــهــايــة حــزيــران 
املـــاضـــي، نــوقــشــت فــيــه احـــتـــمـــاالت تــأجــيــل 
ــعــام لــلــســكــان واملــســاكــن، بسبب  الــتــعــداد ال
االوضاع االقتصادية والصحية التي يعاني 
مــنــهــا الـــعـــراق فــي الــوقــت الــحــالــي. واضـــاف 
محيي الدين ان الهيئة وضعت جدوًال زمنيًا 
للسير باالجراءات وصوًال الى يوم التنفيذ، 
ومنها الحصر والترقيم الذي كان يجب ان 
ينفذ في حزيران املاضي وتقسيم العدادين 
ـــــذي كــــان يــجــب ان يــتــبــع هــــذا املـــوضـــوع،  ال
وقواعد البيانات والصور الفضائية، فضًال 
الذي يحتاج بشكل  التعداد االلكتروني  عن 
اساس الى بنية تحتية غير متوفرة في البلد 
حــالــيــًا. ورجــــح مــحــيــي الـــديـــن اصـــــدار قـــرار 
بتأجيل التعداد الى تشرين االول او الثاني 
من العام املقبل في جلسة لهيئة التعداد قد 
الحالي، مؤكدًا صعوبة  الشهر  تعقد خالل 
اجـــرائـــه الـــعـــام املــقــبــل وقــــد يــؤجــل الــــى عــام 
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نسبة  العامة  والبلديات  واالســكــان  االعــمــار  وزارة  مــالكــات  قت  حقَّ
(العظيم  تاهيل وصيانة طريق  باملئة من مشروع  بلغت 41  انجاز 

– الخالص).
وافاد مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" 
بان دائرة الطرق والجسور في الوزارة نفذت مشروع تاهيل وصيانة 
العظيم  طريق  من  االول  الجزء  الخالص) ضمن   – (العظيم  طريق 
بطول 25 كيلو مترا وبكلفة 12 مليون دوالر ممولة من قرض البنك 

الدولي العادة اعمار املناطق املحررة.
واشار الى ان الوزارة نفذت املشروع بعد تضرر الطريق الواصل بني 
الخالص والعظيم نظرا للحموالت الثقيلة للشاحنات الكبيرة وعدم 
بأن  منوها  املخصصة،  بالحموالت  الشاحنات  تلك  سائقي  التزام 
وزارته ارتأت ومن اجل السيطرة على تلك الحموالت الكبيرة، انشاء 
ومقترباتها  ومخارجها  مداخلها  تبليط  مع  محورية  وزن  محطة 

بالكونكريت لضمان عدم تضررها نتيجة االحمال الزائدة.
واوضح املصدر ان العمل يشمل تأثيث الطريق بالعالمات املرورية 
الــحــديــديــة مع  الــطــريــق ونــصــب اسيجة االمـــان  بــانــواعــهــا وتخطيط 
الى  اضافة  والخارجية،  الداخلية  الجهة  من  للطريق  اكتاف  انشاء 
تأهيل ثالثة جسور ضمن الطريق والتي تتضمن استبدال مفاصل 
نصفية  قنطرة   63 انشاء  جانب  الــى  املتضررة،  واالسيجة  التمدد 
في الجزرة الوسطية لتصريف مياه االمطار املتجمعة، الفتا الى ان 
العمل مستمر  ان  الى 15 شهرا، مؤكدا  مدة تنفيذ املشروع تصل 
الى حني انجازه، بالرغم من اجــراءات الحظر الصحي الوقائي ضد 

جائحة كورونا.

تــســتــعــدُّ لــجــنــة الـــصـــحـــة والــبــيــئــة 
وزير  الستضافة  النواب  بمجلس 
الـــصـــحـــة حـــســـن الــتــمــيــمــي خـــالل 
العديد  ملناقشة  الــحــالــي  األســبــوع 
مـــن األمــــــور، وقــــال عــضــو اللجنة 
سلمان الغريباوي: إن "استضافة 
وزيــــر الــصــحــة ســتــكــون مـــن أجــل 
مناقشة الكثير من األمور املتعلقة 

ـــنـــقـــص  ــــصــــحــــي، وال بــــالــــجــــانــــب ال
ـــــحـــــاصـــــل فـــــــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات  ال
بــــمــــادة األوكــــســــجــــني واألوضــــــــاع 
الــعــامــة فــي دوائـــر الــصــحــة". وأفــاد 
"الصباح"  لـ  في حديث  الغريباوي 
بـــــأن "اســـتـــضـــافـــة وزيــــــر الــصــحــة 
ـــلـــجـــنـــة ســــتــــكــــون خــــالل  داخــــــــل ال
هــــذا االســـبـــوع مـــن أجــــل مــنــاقــشــة 
ـــتـــي يــمــكــن أن  قــــــــرارات الـــحـــظـــر ال
املختصة  الــلــجــان  قــبــل  مــن  تتخذ 

ــبــرملــان، فضًال  فــي الــحــكــومــة أو ال
بعض  في  االوكسجني  نقص  عن 
وتوفير  املحافظات  مستشفيات 
ــــــة وأكـــيـــاس الـــــدم ونــقــصــهــا  األدوي
"كما  املستشفيات"، وأضــاف،  في 
ستتم مناقشة البدء بعملية تغيير 
املـــديـــريـــن الـــعـــامـــلـــني فــــي الــصــحــة 
عقود  وتــحــويــل  األدويــــة  وتسعير 
ــــى عـــقـــود حــكــومــيــة  (كـــيـــمـــاديـــا) ال

بعيدا عن الشركات".
الى ذلك، دعا عضو مجلس النواب 
العليا للصحة  اللجنة  الالمي  علي 
والسالمة الوطنية ملواجهة جائحة 
كــورونــا، إلعـــادة النظر بــقــرار رفع 

حظر التجوال.
وقال الالمي في تصريح صحفي: 
إن "رفع الحظر بعد عيد األضحى، 
قـــد يــفــتــح األبـــــــواب عــلــى تسجيل 
ـــيـــة مــــن االصــــابــــات  مــــعــــدالت عـــال
بفيروس كورونا في عموم البالد، 
اســتــمــرار تسجيل  مــع  خصوصا 
االصـــــابـــــات فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي"، 
مضيفًا أن "إعادة النظر بقرار رفع 
لتفادي  صحيحة  خــطــوة  الــحــظــر 
الوقوع بكارثة صحية قد تتعرض 
لها البالد". وتابع أن "التعايش مع 
فــيــروس كــورونــا خــطــوة اتخذتها 
الحظر  ابــقــاء  لكن  العالم،  كــل دول 
الـــجـــزئـــي مـــهـــم حـــالـــيـــًا وســيــكــون 
أفـــضـــل مــــن إلـــغـــائـــه بــشــكــل كــلــي 

لتفادي ارتفاع االصابات."

أنجزت مالكات وزارة الكهرباء 80 باملئة 
املــنــوطــة بها ضمن مشروع  مــن االعــمــال 
معلنة  الــخــلــيــجــي)،   – (الـــعـــراقـــي  الـــربـــط 
تكليف احدى الشركات االيطالية بدراسة 

جدوى مشروع الربط مع السعودية.
وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي 
بــتــصــريــح خـــــاص ادلــــــى بــــه لــــ"الـــصـــبـــاح": 
ان "مــوضــوع الــربــط الــكــهــربــائــي الــعــراقــي 
الــخــلــيــجــي، يــضــم جــمــلــة مـــن االلـــتـــزامـــات 
املـــشـــروع  الـــجـــانـــبـــني، ال ســيــمــا ان  عـــلـــى 
 80 كيلومتر،   300 تــقــارب  ملسافة  يمتد 
ـــعـــراق، والــبــاقــي  كــيــلــومــتــرا مــنــهــا داخــــل ال
داخل اراضي الكويت، موضحا ان العراق 
انجز 80 باملئة من املشروع املتضمن مد 

خطني وبناء محطة ثانوية.
واضــاف ان املالكات نجحت بانجاز خط 
القديم وبناء محطة  ابــو فلوس)   - (الــفــاو 
الفاو الثانوية 400 (كي في)، وانجزت60 
باملئة من الخط الثاني (الفاو - ابو فلوس) 
الـــجـــديـــد، شـــاكـــرا بــاســم وزارتــــــه مــحــافــظ 
البصرة على دعمه لجهود الوزارة وتعهده 
بــانــجــاز مـــا تــبــقــى مـــن أعـــمـــال فـــي الــخــط 
املذكور بالكامل خالل املدة القليلة املقبلة. 
الكهربائي  الربط  اعمال  ان  العبادي  وبني 
من قبل الجانب الخليجي توقفت في املدة 
املاضية بسبب جائحة كورونا واالوضاع 
االقتصادية وتدني اسعار النفط، إذ كان 
من املتوقع دخول 500 ميغا واط كمرحلة 
أولى ملحافظة البصرة من خالل املشروع 

في شهر تشرين األول من العام الحالي.
وأكد عقد سلسلة اجتماعات بني الجانبني 
العمل باملشروع  برعاية حكومية ملعاودة 
الحيوي، منوها بان انجاز املشروع يتطلب 
(12 – 14) شهرا فيما لو بدأ العمل حاليًا 
ليتسنى بعدها تجهيز محافظة البصرة بـ 
500 ميغا واط، مبينا ان املشروع يتضمن 
مراحل عدة وصوًال لتحقيق هدفه وهو ان 
يكون العراق بلدا ممررا للطاقة ما سيتيح 
للشبكة الوطنية املرونة واملوثوقية اضافة 

الى اسهامه بتحقيق مردودات اقتصادية 
عند  املتاحة  الطاقة  من  الفائدة  وامكانية 

حاجة العراق اليها.
ـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــكـــهـــربـــاء عــن  وافــــصــــح ال
وجــــــود اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــعـــراق مــــع الــســعــوديــة 
لـــلـــربـــط الـــكـــهـــربـــائـــي الــــثــــنــــائــــي، مــنــوهــا 
بـــانـــه قـــيـــد الـــــدراســـــة والــتــخــطــيــط الــفــنــي، 
اذ  كــلــفــت احــــــدى الـــشـــركـــات االيــطــالــيــة 
ــــجــــدوى االقـــتـــصـــاديـــة الــفــنــيــة   بــــدراســــة ال

للمشروع.
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الــى  معلومــة  مؤسســات  مــن  املعلومــة  ايصــال  ادوات  تطــوِر  مــع 
مؤسســات غيــر معلومــة ووجودهــا فــي « كــف اليــد» عبــر جهــاز 
املوبايــل اصبــح العالــم، كل العالــم قرية صغيرة، مــا ان ترمي حجرا 
في زاوية حتى تســمع صوته في مختلف زوايا هذا العالم الواســع 
الكبيــر عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي التــي ترافــق االنســان، 
اينما حل وارتحل، فال يحتاج ان ينتظر مشاهدة التلفاز او مطالعة 
صحيفــة، حتــى يتلقــى املعلومــة الخبريــة، بل انها تأتــي اليه جاهزة 
ومعلبــة ومعطــرة فــي احيــان كثيــرة، وكان لهــذا التطــور الكبيــر ان 
يكــون ايجابيــا قبــل ان يكــون ســلبيا، ألنــه يختصــر الوقــت والجهد 
والتعقيــد ويســابق الزمــن، بــل ويســبقه فــي ايصــال املعلومــة الــى 

ُمستقِبلها دون عناء وبحث. 
والنعدام ضابطة ضبط اداء مســتخدمي هذه املنصات، واملنصات 
نفســها اصبحــت بعــض هــذه املنصــات اداة فوضــى وقلــق وربمــا 
رعــب لكثيــر مــن املســتقبلني، وبســبب ســرعة انتشــارها وانتشــار 
الخطــأ  واختلــط  بالنابــل»  الحابــل  «ضــاع  خاللهــا  مــن  املعلومــة 
اســتقبال  وضــوح  شــوه  ممــا  بالصــواب 
املعلومــة لــدى ُمســتقِبلها والتبــس الصــدق 

بالكذب في احيان كثيرة بل واغلبها. 
حتــى وصــل االمــر الــى « النخبــة» التي - من 
املفتــرض - ان تختــار افضــل االشــياء مــن 
النخبــة،  عندهــا  ُتعــد  فلــم  مجموعهــا،  بــني 
نخبــة إذ اصبحــت هــي االخــرى ُمســتقبال 
ســلبيا ووســيطا ناقــال غيــر مــدرك لحقيقة 
االداء،  خطــورة  تكمــن  وهنــا  يــدرك،  مــا 
فعندمــا ينقــل عامــة النــاس كل مــا يتلقونــه 
مــن دون تمحيــص ودرايــة فهــو امــر يمكــن 
فهمه او ايجاد مسوغ له، بأنهم - اي العامة- 
غيــر مدركــني لحقائــق بعــض مــا ينقلــون، 
لكــن ان تنقــل النخبــة بعــض مــا يتــردد فــي 
منصــات التواصــل االجتماعــي وفــي مجال 
 - سياســيا   » يكــون  كأن  اختصاصهــا 
امنيــا»   - - ثقافيــا  اقتصاديــا   - اجتماعيــا 
الــى  الوصــول  ملهمــة  اكثــر  تعقيــد  فهــذا 
الحقائــق الن - عامــة النــاس- هنــا ســتتلقى 
املعلومــة مــن « مطلع» ومختص بينما ينقل 
ويكــون مســتوى التشــويه والغمــوض وغيــاب الحقائق هــو القاعدة 
وغيرهــا الشــواذ، وهــذا االمــر اصبــح مشــاعا فــي الوقــت الحاضــر، 
حتــى بــات املســتقبل، مســتقبال ســلبيا ينقــل كل ما يصــل اليه من 
دون تفكيــر وتمحيــص ودرايــة، بــل واكتشــاف حقيقــة مــا ينقــل، 
واصبــح للشــائعة منــاخ واســع لنموهــا وزحفهــا مــن دون ايقاف او 
تــردد، بــل وبــات مــن يعــرف حقيقــة مــا  ُينقــل انــه اشــاعة او كــذب 
محــض متــرددا فــي تبيــان حقيقــة االمر خشــية مــن ردود االفعال، 
واصبح اُملستقبل السلبي مشاركا في الهدم الذي يطول كل مفردة 

من مفردات الحياة. 
وهنــا تقــع علــى « النخبــة» مســؤولية مضاعفــة فــي مواجهــة ثقافــة 
«التثويل» التي تمارســها جهات او افراد او منظمات او مجموعات 
النخبــة خلــف  ان تنســاق  فــال يمكــن  مــن دون قصــد،  او  بقصــد 
املعلومة املجهولة بل عليها ان ترفع - عامة الناس- من الضياع في 
فوضــى الشــائعات والكــذب واالفتــراء وإن كان ذلك يحملها مشــاق 
التعرض الســلبي لها من قبل غالبية مســتقبلة للمعلومة على انها 

حقيقة مطلقة .

{                         }

ريــاض  ســائرون  تحالــف  عــن  النائــب  وقــال 
لـــ «الصبــاح»: إن «قانــون  املســعودي فــي حديــث 
االنتخابــات تــم إنجــازه بشــكل كامــل، ولــم يتبــق 

سوى املادة 15 من القانون «.
وأضــاف، إن «اتمــام القانون يرتبط بمجموعة من 
العوامــل؛ منهــا التعــداد الســكاني ومدى اســتعداد 
املســتقلة  العليــا  واملفوضيــة  التخطيــط  وزارة 
لالنتخابــات»، الفتــًا الــى أن «املادة 15 في القانون، 

تم إرجاعها للجنة القانونية».
وأشــار إلــى أن «القــوى السياســية منقســمة الــى 
خمسة مقترحات، ومن الصعوبة اختيار مقترح 
تحالــف  مقتــرح  املقترحــات،  هــذه  ومــن  واحــد، 
ســائرون الــذي يرغــب أن يكــون لــكل ناخــب دائرة 
واحــدة، وعلى ســبيل املثــال محافظة كربالء فيها 
أحد عشر مرشحا، أي تكون احدى عشرة دائرة 
انتخابيــة، واالكــراد يرغبــون فــي أن يكــون العــراق 
كلــه دائــرة واحــدة، أمــا القــوى الســنية فترغــب أن 
تكــون املحافظــة الواحــدة دائــرة انتخابيــة، وبعض 
الــى  املحافظــة  أن تقســم  الشــيعية ترغــب  القــوى 

ثالث دوائر شمالها وجنوبها ووسطها».
السياســية  القــوى  «جميــع  إن  املســعودي،  وأكــد 
ترغــب فــي إيجــاد قانــون يضمــن مصالحهــا فــي 
االنتخابات املقبلة، لذلك ال يرتبط القانون بمجلس 
النــواب وإنمــا باللجنــة القانونيــة بتحقيــق ســرعة 
االتفــاق علــى املــادة 15 مــن القانــون املســؤولة عن 
حجــم الدوائــر وحــدود الدوائــر، وبالتالــي يمضــي 
القانــون الــى رئاســة املجهوريــة لغــرض املصادقــة 

عليه».

عقبة املادة 15
كمــا أيــدت النائــب املســتقلة نــدى شــاكر جــودت 
فــي حديثهــا لـ «الصباح»، الرأي البرملاني الســابق، 
علــى  صــوت  النــواب  «مجلــس  إن  قالــت  حينمــا 
تحــدد  ألنهــا  املــادة،  هــذه  عقبــة  وواجــه  القانــون 
ومــازال  متعــددة،  أو  منفــردة  كانــت  إذا  الدوائــر 

هــذا التعديــل لــدى اللجنــة القانونيــة والتــي تــدرس 
املقترحات الخاصة بالكتل واالتفاق على الشــكل 

النهائي للدوائر».
بســبب  النــواب  مجلــس  «تعطــل  إن  وأضافــت، 
الظــرف الحاليــة والتــي مــر بهــا البلــد، أخــر عمــل 

اللجنة القانونية في التوصل الى تعديلها».
كامــل  بشــكل  القانــون  «إتمــام  أن  إلــى  وأشــارت 
مــن خــالل االتفــاق علــى الدائــر االنتخابية بشــكل 
ســريع؛ ســيمهد إلجــراء االنتخابــات وفــق قانــون 
متفق عليه، وفيه مساحة أكبر للناخب واملرشح» 
الفتــة الــى أن «تأخيــر إقــرار القانــون ال يصــب في 
مصلحــة الشــعب الــذي ينتظر مــن البرملان قوانني 
مرشــحي  اختيــار  فــي  بصالحــه  تصــب  مهمــة 

الشعب وبانتاج برملان قوي قادر ومهني».

حقوق املكونات
بدورها، قالت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني النيابيــة خالــدة خليــل فــي حديــث لـــ 
قانــون  اتمــام  بصــدد  «البرملــان  إن  «الصبــاح»: 
االنتخابــات، ولكــن ليــس مــن الســهل إنجــازه إال 
باالتفاقــات علــى تحديد شــكل الدائرة االنتخابية،  
وأحد املقترحات املقدمة يتساءل هل أن املحافظة 
ستقســم على عدد النســاء ضمن (كوتا النساء)، 
مثــًال فــي محافظــة نينــوى هنــاك ثمانيــة مقاعــد، 
فهــل ستقســم الــى ثمانــي دوائر أم ستقســم على 
املقترحــات  أحــد  وهــو  للمقاعــد؟،  األدنــى  الحــد 

أم  البرملــان،  فــي  القانونيــة  اللجنــة  قدمتهــا  التــي 
أنهــا ســتكون دائــرة واحــدة مثلمــا تطالــب بعــض 
الكتــل فــي املحافظــات ذات املكونات مثل (كركوك 
ونينــوى وديالــى) علــى اعتبــار أنهــا تتكــون مــن 
مكونــات، وحتــى ال يغــنب حــق أحــد؛ هــل ســتكون 
هــذه املحافظــات دائــرة واحــدة أو دائرتــني وهــو ما 
لــم يتــم االتفــاق عليــه، وعندمــا يتفــق علــى شــكل 

الدوائر يتم القانون».
وأكــدت النائــب خليــل، ان «كتلتها مع االتجاه الذي 
يضمن التوافق بني كل املكونات، وهو ما يضعنا 
أمــام أمــر واقــع، بالرغــم مــن اننــا غيــر راضــني عن 
القانون بهذه الطريقة»، مبينة إن «العمل بالقانون 
يحقــق  ال  املتعــددة؛  الدوائــر  أو  للدوائــر  الفــردي 

العدالــة وســيحرم الكثيــر مــن األحــزاب الصغيــرة 
مــن املشــاركة، بينمــا نريــد أن يشــارك الجميع في 
االنتخابــات علــى أســاس الديمقراطية التي نطالب 

بها».
وأضافت، إن «الحزب الديمقراطي في نينوى؛ لديه 
ستة مقاعد، ومن املؤكد اننا نريد التوافق مع كل 
املكونــات حتــى يشــارك الجميــع فــي االنتخابات»، 
األيزيــدي  املكــون  عــن  أنهــا «ممثلــة  الــى  مشــيرة 
فــي املحافظــة»، وتســاءلت: «كيــف ســيكون حــق 
املكــون االيزيــدي بعــد أن أصابتــه اإلبــادة، حيــث 
أنــه يعــد مــن املكونــات املقســمة الــى عــدة أقضيــة، 
وكيــف ســيكون شــكل الدوائــر التــي تضمــن حــق 
االيزيديــني فــي االنتخابــات والــذي يشــغل مقعــدا 
واحــدا مــن الكوتــا»، مشــيرة الــى أن «مقعــدا واحدا 
الــذي  عــدده  مــع  يتناســب  ال  االيزيــدي  للمكــون 
يتجــاوز 600 الــف نســمة، لذلــك ننتظــر بــدء عقــد 

جلسة البرملان لالتفاق بشأن هذه التفاصيل «.
ولفتــت الــى أنــه «جــرى جمــع تواقيــع مــن النــواب 
مــن أجــل إجــراء تعديالت على بعــض الفقرات في 
القانــون الــذي صــوت عليــه البرملــان تحــت ضغــط 
الشــارع،  ومــع أن الكتــل السياســية صوتــت علــى 
القانــون؛ إال أنهــا تريــد إجــراء التعديــالت عليــه»، 
وأوضحــت إن «مــن أهــم املواضيع التي تحتاج الى 
نقــاش مســتفيض؛ هــي شــروط االنتخــاب، وفــي 
قانــون 45 لعــام 2013 والــذي جــرى آخــر تعديــل 
الســيرة  حســن  تتضمــن   2018 عــام  فــي  عليــه 
والسلوك وأن يكون املرشح غير محكوم بجريمة، 
حتى نبعد الفاسدين والذين عليهم ملفات نزاهة 
عن الترشــيح مرة ثانية، ألننا نتطلع الى أن يكون 

البرملان مهنيا».
فــي  الفرديــة  «الدوائــر  أن  إلــى  خليــل،  وأشــارت 
الدائــرة  فــي  ألنــه  القبليــة،  علــى  تشــجع  القانــون؛ 
املعينة يجب أن يكون املترشح لديه نفوذ ليكسب 
أكثــر األصــوات، وهــو ما ســيدخلنا في مشــكالت 
أخــرى، لذلــك يجــب إجــراء تعديل بشــكل مناســب 

يتالءم مع كل املكونات ومن خالل االتفاقات»

األســبوع  النيابيــة  املاليــة  اللجنــة  حــددت 
الحالــي موعــدًا الســتضافة وزيــر املاليــة 
رواتــب  توزيــع  تأخيــر  أســباب  لبحــث 
إرســال  وعــدم  واملتقاعديــن  املوظفــني 
موازنــة 2020، وقــال مقــرر اللجنــة أحمــد 
إن  «الصبــاح»:  لـــ  تصريــح  فــي  الصفــار 
«اللجنــة تحــاول أن تفتــح قنــوات اتصــال 
مع وزارة املالية؛ إال أن األخيرة ال تتجاوب 
بشــكل جــدي مــع اللجنــة ملناقشــة العديد 

من امللفات املالية».
واشــار الى أن اللجنة ســتناقش مع وزير 
املاليــة ووكيــل الــوزارة ومديــر عــام دائــرة 
املحاســبة  عبــر دائــرة تلفزيونيــة اســباب 
مناقشــة  عــن  فضــال  التأخيــرات،  تلــك 
املجانيــني  املحاضريــن  رواتــب  اوضــاع 
أخــرى  ماليــة  ملفــات  وكذلــك  والعقــود، 
إن  قائــال:  الصفــار  واســتدرك  ُمعّلقــة.. 
امللفــات  هــذه  ســتبحث  املناقشــة  هــذه 
الــوزارة بشــكل تفصيلــي  مــع مســؤولي 
عــدم  حــال  وفــي  لهــا،  الحلــول  اليجــاد 
فــإن  االجتمــاع،  املاليــة  وزيــر  حضــور 
اللجنــة ســتكون مضطــرة لعقــد اجتمــاع 
بعد عيد االضحى املبارك التخاذ قرارات 
حــول ذلــك. ويذكــر أن مجلــس النــواب قــد 
عطــل عديــدا من جلســاته بســبب جائحة 
بمناقشــة  مايتعلــق  ومنهــا  كورونــا، 
امللفــات املاليــة، ومــن املؤمــل ان يســتأنف 

اعماله بعد عطلة العيد..
وكانــت وزارة املاليــة العراقيــة، أعلنــت يوم 
الخميس املاضي، صرف رواتب املوظفني 
واملتقاعدين بداية األسبوع الحالي، وذكر 
بيــان مقتضــب للــوزارة، أن «وزيــر املاليــة 
دائــرة  وّجــه  عــالوي،  األميــر  عبــد  علــي 
املوظفــني  رواتــب  بصــرف  املحاســبة 
واملتقاعديــن بدايــة األســبوع املقبل (اليوم 

األحد 26 تموز)».
فــي غضــون ذلك، كشــف مدير عام دائرة 

إحســان  املركــزي  البنــك  فــي  املحاســبة 
البنــك  خصــم  عــن  الياســري،  شــمران 
حواالت بحدود 9 ترليونات دينار لتأمني 
وذلــك  وتمــوز،  حزيــران  شــهري  رواتــب 
ومبالــغ  النفــط  مــوارد  بــني  الفــرق  لســد 

الرواتب.
وأضــاف الياســري فــي حديــث خــاص لـــ 
«الصبــاح»، إنــه «مــن الطبيعــي أن تلتــزم 
لهــم  ملــن  املعاشــات  بتأمــني  الحكومــة 
التــزام عليهــا؛ مــن املوظفــني واملتقاعديــن 
االجتماعيــة  بالرعايــة  واملشــمولني 
وغيرهم، فالدولة تنظر لألمر نظرة التزام 

قانوني وأخالقي وفني».
وأكــد ان «البنــك املركــزي أســهم فــي حــل 
االختناقــات املاليــة للحكومة في أكثر من 

مناســبة والســيما منــذ عــام 2014 والــى 
أال  املتوقــع  انــه «مــن  اآلن»، مشــددًا علــى 
يخذل البنك املركزي الحكومة بما أتيح له 

من صالحيات للتيسير املالي».
وبــني ان «تراجــع أســعار النفــط يؤدي الى 
االقتــراض الداخلــي والخارجــي، ويــؤدي 
االقتــراض الداخلــي الــى خلق ضغط على 
الدينــار  البنــك املركــزي، ألن  احتياطيــات 
الذي تقترضه الحكومة ســينتقل بشــكل 
غيــر مباشــر الــى طلــب على الــدوالر، مما 
هــذا  بتلبيــة  املركــزي  البنــك  قيــام  يعنــي 
الطلــب خوفــًا مــن ارتفــاع ســعر الصــرف 

وتضرر الجمهور بشكل عام».
وتابــع الياســري: «لــم تــزل مبــادرة البنــك 
املصــارف  ســيولة  بتعزيــز  املركــزي 

لدعــم التنميــة وتشــغيل القطــاع الحقيقــي 
املبــادرة  هــذه  أنعشــت  وقــد  مســتمرة، 
االقتصــاد وأســهمت بتشــغيل املشــاريع 
وتشغيل العاطلني عن العمل، وكلما وجد 
البنك املركزي حاجة الى مبادرات جديدة 
أو توسيع املبادرات الحالية لن يتردد في 

ذلك».
وأقر الياسري، بمعاناة الجهاز املصرفي 
من «مشكلة القروض املتعثرة التي أثرت 
فــي ســيولة املصــارف واضطرارهــا الــى 
التشــدد فــي اختيــار الزبائــن»، مبينــًا ان 
«البنــك املركزي؛ أنشــأ نظامًا لالســتعالم 
االئتمانــي يمنــع منح القروض ملقترضني 
مــا ضمــن  وهــو  بالتزاماتهــم،  يوفــوا  لــم 

للمصارف التعامل مع زبائن جيدين».

{                         }

 

               

افتتحــت دائــرة صحــة محافظــة نينــوى امــس الســبت، 
مستشفى الطب النووي في ايمن مدينة املوصل. 

فــي حديــث  الطائــي  فــالح  نينــوى  مديــر صحــة  وقــال 

خــاص ادلــى بــه لـــ «الصبــاح»: ان املــالكات الهندســية في 
دائرتــه افتتحــت مستشــفى الطــب النــووي الجديــد مــن 
اجل خدمة سكان الساحل االيسر من مدينة املوصل.  
تــم  البالــغ ســعته 60 ســريرا،  واضــاف ان املستشــفى 
تجهيــزه  تــم  ان  بعــد  امــس،  يــوم  بــه  العمــل  اســتئناف 
باملختبــرات والعالجــات بالجرعــات النــووي للمصابــني 

بمــرض الســرطان، اضافــة الــى رفــده باملــالكات الطبيــة 
املتخصصة في معالجة االورام.

وكانــت صحــة محافظــة نينــوى قــد اعلنــت فــي وقــت 
فــي  لــالورام  افتتــاح مستشــفى متخصــص  ســابق، 
ايمــن مدينــة املوصــل مــن اجــل خدمــة ســكان الجانــب 

املذكور.
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أكــدت وزارُة الصحة عدم تسجيل وفيات ناجمة 
املستشفيات  فــي  االوكــســجــني  تجهيز  قــلــة  عــن 
النجف  محافظة  قدمت  وبينما  الحجر،  ومــراكــز 
اعــــتــــذارهــــا عــــن اســـتـــقـــبـــال الــــــــزوار خـــــالل عــيــدي 
االضحى والغدير، تم تنفيذ حملة تعفير وتعقيم 

في مدينة املوصل. 
وقال مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي 
لـــ "الــصــبــاح":  إّن "الــدائــرة لــم تسجل ٔاي ٔازمـــة في 
تــوفــيــر االوكـــســـجـــني عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــيــعــاب 
ٔاعــدادًا كبيرة من مرضى كورونا"،  املستشفيات 
الفــتــا إلـــى "وجــــود كــمــيــات كــافــيــة مــن هـــذه املـــادة 
الٕســعــاف املــصــابــني بــالــفــيــروس مــع تــوفــر خزين 
احتياطي في غرفة كل مريض وزيادتها للطوارئ 
بجانب  الصحي  الــعــزل  مستشفيات  جميع  فــي 
الكرخ."  واكد أّن املستشفيات لم تسجل أي حالة 
وفاة منذ بداية أالزمــة بسبب نقص االوكسجني، 
مبينا ان توفيره يجري من خالل العقد الساري 
مع املعامل الحكومية وأالهلية، فضال عن وجود 

عدد كبير من املتبرعني للمٔوسسات الصحية.
وأشار الحجامي الى استمرار الفرق الصحية في 
بــزيــارة املصابني  الــكــرخ  املــراكــز بجميع قطاعات 
في العزل املنزلي يوميا ومتابعة حالتهم الصحية 
واجـــــــــراء الـــفـــحـــص الــــســــريــــري واخــــــذ املــســحــات 
ومتابعة املصابني وأسرهم، مع استمرار حمالت 
ــة بــفــحــص املــالمــســني من  ــفــرق الــثــابــتــة والــجــوال ال
لهم،  أالولية  االحترازية  الفحوصات  اجــراء  خالل 
وتــوفــيــر كـــل االحــتــيــاجــات الـــضـــروريـــة الــخــاصــة 
بهذا الوباء من مالكات طبية وصحية ومختبرية 
الخاصة  واملسحات  االستباقي  الــدم  مثل فحص 
بــفــيــروس كــورونــا وادخــــال الــبــيــانــات الصحيحة 
بــاملــصــابــني، والــحــمــالت مستمرة لحني  الــخــاصــة 
انحسار املرض وانتهاء الوباء.   وذكر الحجامي 
انه تم تنظيم حمالت للتبرع بالدم لتعزيز الرصيد 
الستراتيجي خصوصا من ٔاصناف الدم النادرة 
ورفـــد مرضى  املستشفيات،  الــيــهــا  تــحــتــاج  الــتــي 
الــثــالســيــمــيــا والــهــيــمــوفــيــلــيــا وعــمــلــيــات الــجــراحــة 

الطارئة في مستشفيات الكرخ.

النجف تعتذر عن استقبال الزوار
وفــــي الــنــجــف اعـــلـــن املــحــافــظ لــــؤي الـــيـــاســـري ان 

ســيــطــرات املــحــافــظــة الــخــارجــيــة ســيــتــم اغــالقــهــا 
والــغــديــر بسبب  بالكامل خــالل عيدي األضــحــى 

االصابات املتزايدة بفيروس كورونا.
 وبــني الــيــاســري فــي حديث لـــ "الــصــبــاح" ان خلية 
األزمــــــة فـــي املــحــافــظــة وجـــهـــت مــديــريــة الــشــرطــة 
الشرطة  النيسمية وتكليف قوة من  الطرق  بغلق 
بمتابعة الــخــروقــات الــتــي تــحــدث مــن خـــالل هــذه 
الطرق ومحاسبة القادة األمنيني في حالة حدوث 

خروقات في مناطقهم. 
واضاف انه تقرر ان يكون حظر التجوال الجزئي 
في املحافظة من الساعة الثانية عشرة ليال وحتى 
فرصة  املواطنني  ملنح  صباحا  السادسة  الساعة 

أكبر وتقليل الزحام في االسواق. 
وفي ما يتعلق باحياء مراسيم عــاشــوراء، أجاب 

الياسري "كلفت خلية األزمة قسم الصحة العامة 
بــتــقــديــم تــقــريــر صــحــي ودراســـــــة بـــشـــأن احــيــاء 
مراسيم عاشوراء ملناقشتها مع اصحاب املواكب 

الحسينية واالستعداد لشهر محرم الحرام". 
 300 املحافظة ستخصص  بــأن  الياسري  وأفـــاد 
دونـــــم فـــي قـــضـــاء الــنــجــف (املــــركــــز) لــتــوزيــعــهــا 
كقطع اراض سكنية بني منتسبي دائــرة الصحة 
الـــى تخصيص  الــصــد األول، اضــافــة  أبــطــال  مــن 
املشمولة  والشرائح  الــدوائــر  بقية  ملوظفي  حصة 

بتخصيص قطع األراضي.

حملة تعفير في املوصل 
وفي الشأن نفسه باشرت مديرية  بلدية املوصل 
والـــدفـــاع املــدنــي مــع صــحــة نــيــنــوى حــمــلــة تعفير 

وتعقيم الــعــديــد مــن املــواقــع كـــاألســـواق واملــنــاطــق 
املــكــتــظــة بــالــســكــان خـــاصـــة الـــتـــي ســجــلــت فيها 
اصـــابـــات الــجــائــحــة بـــاعـــداد كــبــيــرة مــثــل الــزهــور 

والنور والحدباء والبلديات ومناطق أخرى.
 وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر بــــــلــــــديــــــة املــــــــوصــــــــل رضـــــــــــوان 
الــحــمــلــة ستشمل  ان  "الــــصــــبــــاح":  لــــ  الـــشـــهـــوانـــي 
 األســـــــــــــــــــــــواق ايــــــــضــــــــا النــــــــهــــــــا مــــــــــن األمــــــــاكــــــــن 

املكتظة.
وتابع أن مديرية الدفاع املدني في نينوى شاركت 
في حملة تعفير وتعقيم مناطق املوصل القديمة 
وايمن املوصل، مبينا ان الحملة ستستمر خمسة 

ايام.
هــــذا وكـــانـــت صــحــة نــيــنــوى قـــد اعــلــنــت تسجيل 
ارتفاع كبير في معدل االصابة بفيروس كورونا 

في صفوف املواطنني، ما دفع محافظ نينوى إلى 
فـــرض اجــــــراءات مــشــددة وصـــارمـــة بــســبــب عــدم 

التزام اغلب املواطنني بالتعليمات الصحية.

ارتفاع معدالت الشفاء في واسط
 وفـــي املــلــف نفسه قـــال رئــيــس خلية االزمــــة في 
ـــ"الــصــبــاح": ان  واســــط، املــحــافــظ محمد املــيــاحــي ل
االيــام املاضية انخفاضا  املحافظة شهدت خالل 
بفيروس كورونا،  االصابة  ملحوظا في معدالت 
املصابني بحالة صحية مستقرة  اغلب  ان  مبينا 

ويتلقون العناية الطبية الالزمة.
واكد ان املحافظة قررت تشديد االجراءات االمنية 
والصحية خالل فترة النهار، مشيرا الى ان خلية 
االزمة قررت استئناف الدوام الرسمي في جميع 
املــٔوســســات الحكومية والــقــطــاع الــخــاص وكــل ما 
يتعلق باملشاريع الخدمية العاملة في املحافظة مع 

اتخاذ االجراءات الوقائية كافة.
الطبية  العيادات  السماح الصحاب  تم  بانه  ونــوه 
بالعمل من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السادسة 
عــصــرًا والــصــيــدلــيــات مــن الــتــاســعــة صــبــاحــًا الــى 

الساعة 9 ليًال.

الديوانية تتسلم أجهزة طبية
وبهذا الشأن اعلنت مديرية الصحة في محافظة 
الــديــوانــيــة تــجــهــيــزهــا بــعــدد مــن األجـــهـــزة الطبية 
بينها  الضرورية من  األدويــة  وكميات كبيرة من 

18جهاز cpap  و10 اجهزة اوكسجني. 
وقـــالـــت مـــديـــر الــصــحــة فـــي مــحــافــظــة الــديــوانــيــة 
مديرية  ان  لـ"الصباح":  الحسناوي  ملياء  الدكتورة 
املهمة  الطبية  األجهزة  عــددا من  الصحة تسلمت 
وكميات كبيرة من العالجات وأكياس الدم واملواد 
الــتــجــهــيــزات شملت 18  املــخــتــبــريــة، مــوضــحــة ان 
لــالوكــســجــني وجــهــاز  جــهــاز cpap و10 اجــهــزة 
بواقع  دم  وأكــيــاس  مختبرية  ومـــواد  استخالص 
250 حصة طارئة وجهازي فنتليتر، مشيرة الى 
تجهيز الصيدليات باملضادات الحياتية واملغذيات 
واألقــــــراص الــســرطــانــيــة وغــيــرهــا مـــن الــعــالجــات 

واملستلزمات الطبية.
واكـــــــدت الـــحـــســـنـــاوي اســـتـــمـــرار دائـــــــرة الــصــحــة 
للسيطرة  والطبية  الصحية  املــالكــات  باستنفار 
عــلــى املــوقــف خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بجائحة 

كورونا.

بغداد/ املحافظات/ مراسلو الصباح 

بغداد / وفاء عامر  

تكريت / سمير عادل
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تعلن شركة باشنيفت الدولية بي في عن التمديد االول ملوعد إغالق املناقصة العامة (االعالن الثاني) لتقديم خدمات 
تحليل عينات اللباب لبئر سلمان ٢ ، الرقعة االستكشافية ۱٢ في العراق

شــــــــركة باشــــــــنيفت الدولية هي املشــــــــغل للرقعة االستكشافية ١٢في العراق ضمن عقد الخدمة واالستكشاف وتطوير االنتاج املبرم مع شــــــــركة نفط الجنوب (شركة نفط البصرة حاليا) التابعة لوزارة 
النفط العراقية.

ندعو كافة الشــــــــركات واملؤسســــــــات املحلية واالجنبية ذات الخبرة في تنفيذ اعمال مماثلة ملوضوع املناقصة واملرخصة بالعمل حسب القوانني العراقية و / او مرخصة في بلدها ولديها شهادة اداء 
أعمال مماثلة في العراق للمشاركة في هذه املناقصة العامة  بطريقة التحليل الفني والتجاري وتقديم العطاءات حسب الشروط التالية:

١- سيتم نشر االعالن باملناقصة في ٣ صحف محلية يومية , وسيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالنات.
٢- الشركة املشاركة باملناقصة يجب ان تقدم الوثائق التالية (كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب العراقية لسنة ٢٠١٩م ، شهادة اعمال مماثلة مصدقة من قبل الجهات املستفيدة ، نسخة 
من عقد تأســــــــيس الشــــــــركة ، نســــــــخة من شهادة تأسيس الشركة ، نسخة نافذة لهوية تصنيف املقاولني او غرفة التجارة وحسب ما مثبت ضمن شروط املناقصة ، نسخة من الحسابات السنوية الخر 

سنتني ماليتني على ان تكون رابحة ، نسخة التسجيل او الهوية الضريبية وللشركات املحلية تقديم حجب البطاقة التموينية).
٣- رسالة تخويل للشخص املخول بتقديم العطاءات على نموذج الشركة مع ختم الشركة وتوقيع املدير ونسخة هوية الشخص املخول.

٤- تقديم تامينات اولية لالشتراك باملناقصة بشكل خطاب ضمان بنكي نافذ اوبموجب صك مصدق من احد املصارف العراقية املعتمدة لدى شركة نفط البصرة بقيمة  ١% الى ٣% من سعر العطاء 
التجاري او الكلفة التخمينية.

٥- يجب ان تكون مدة نفاذ العرض التجاري للعطاء نافذة ملدة ٩٠ يوم من غلق املناقصة وكفالة ضمان االشتراك نافذة ملدة ٢٨ يوما اضافيا الى مدة نفاذ العطاء.
٦- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية ، يعتبر اليوم الذي يليه هو موعد غلق املناقصة.

٧- على املشــــــــاركني تقديم ٤ مغلفات منفصلة مغلقة ومختومة (مغلف العرض الفني نســــــــختني ورقية اصلية والكترونية ، مغلف العرض التجاري نســــــــختني ورقية اصلية والكترونية ، مغلف وثائق 
الشركة والشهادات نسختني ورقية والكترونية ، مغلف التامينات االولية نسخة واصل ورقية ونسختني الكترونية مع ارفاق السفتجة). 

٨- يكتب على كل مغلف رقم وعنوان املناقصة , محتوى املغلف , اسم الشركة , رقم هاتف والعنوان االلكتروني ملقدم العطاء).
٩- جهــــــــة التعاقــــــــد غيــــــــر ملزمــــــــة بقبــــــــول اوطــــــــأ العطــــــــاءات.

١٠- يحق لجهة التعاقد بناء على اسباب مبررة الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة دون تعويض املشاركني باملناقصة.
١١- اليجوز اي حك او شطب في اي بند من بنود وثائق املناقصة او التعديل عليها.

١٢- ســــــــيتم مصادرة مبلغ التامينات االولية باملناقصة للشــــــــركة التي تحال عليها املناقصة عند امتناعها عن توقيع العقد (املقاول الناكل) بعد التبليغ باالحالة او عند ســــــــحبها العطاء خالل فترة 
نفاذ العرض التجاري بعد غلق املناقصة ويتحمل مبلغ فرق البدل وتنطبق على املقاول الفائز الثاني وهكذا.

١٣- على الشركات االجنبية ان تقدم ما يثبت ان لديهم مكتب مسجل في العراق.
١٤- تقدم جميع املعلومات في املغلفات املغلقة االربعة بشكل ورقي والكتروني بنسختني متكافئتني.

١٥- بســــــــبب جائحة كورونا وقيود املواصالت ُيســــــــمح للمشــــــــتركني باملناقصة بتقديم عروضهم الفنية والتجارية مشــــــــفرة بكلمة سر الكترونيا بفايالت ارشــــــــيف zip / rar. وعلى ان تكون كلمة الســـر 
للعرض التجاري والعرض الفني مختلفة.

shashkovsn@bashneft.ru SABahjat@bash- ١١ آب ٢٠٢٠ إلى عناويــن البـريد اإللكتروني التالية  ققدم العــروض الفنية من الســــــــاعة التاســــــــعة صـباحا والى الساعة الثانية عشــــــــر ظــهرا بتاريخ اإلغالق
neft.ru  Samer.eng.soc@hotmail.com  shmakovaNA@bashneft.ru  Fadiamh73@icloud.com  ويجب إرســــــــال كلمة الســــــــر لفتح العروض الفنية في وقت واحد إلى عناوين البريد اإللكتروني التالية 

shashkovsn@bashneft.ru  SABahjat@bashneft.ru  Samer.eng.soc@hotmail.com  عن طريق رسالة منفصلة على البريد إلكتروني بني الساعة 12:00 إلى 12:30 ظهرًا بتاريخ اإلغالق ١١ آب ٢٠٢٠ .
Fadiamh73@icloud.com    shmakovaNA@ تقدم العروض التجارية من الساعة التاسعة صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ اإلغالق ١١ آب ٢٠٢٠ على عناوين البريد اإللكتروني التالية
Fadi-  وترسل في رسالة واحدة إلى العنوانني التاليني  shmakovaNA@bashneft.ru يجب إرسال كلمة السر لفتح العرض التجاري عبر رسالة بريد إلكتروني منفصلة بعدما تطلب من  bashneft.ru

amh73@icloud.com   shmakovaNA@bashneft.ru  ومن املتوقع أن يكون طلب كلمة السـر للعرض التجاري بتاريخ ١١ أو ١٢  آب ٢٠٢٠
إذا اختار املشــــــــترك باملناقصة تقديم نســــــــخة إلكترونية ، فيجب تقديم النســــــــخ الورقية بعد ذلك ألغراض األرشيف ويجب أن تكون متطابقة لاللكترونية وسيتم رفض النسخة الورقية عند اختالفها 

عن النسخة اإللكترونية.
يتم تنظيم املناقصة من قبل شركة باشنيفت الدولية بي في 

عنوان شركة باشنيفت الدولية : العراق ، بغداد – الجادرية ، حي الجامعة ، محلة ٩١٣ زقاق ٢٦ رقم الدار ٤٨
,shashkovsn@bashneft.ru, shmakovaNA@bashneft.ru , 0079152108117 :الهاتف والبريد االلكتروني

اسم مسؤول املناقصات واملشتريات: ناديزدا  شماكوفا
اسم الزبون: شركة باشـنيفت الدولية بي في 

مكان تقديم العطاءات : مكتب شركة باشنيفت الدولية في بغداد
تاريخ تقديم العطاءات : ١١ آب ٢٠٢٠ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الـثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد.

مكان وتاريخ فتح العطاءات : مكتب شركة باشنيفت الدولية في بغداد ١١ آب ٢٠٢٠  الساعة الـثانية عشر والنصف ظهرا.
  http://zakupki.rosneft.ru/node/574923 :للحصول على الوثائق وشروط املناقصة يرجى التحميل من املوقع التالـــي

سيتم نشر نتائج املناقصة على نفس املوقع املذكور اعاله وسيتم كذلك ارسالها بالبريد االلكتروني لجميع املشاركني . 
فترة دراسة العطاءات (٣ - ٤) اسابيع من تاريخ فتح العطاءات.

 بـــغـــداد عــلــى اعــــــادة بعض 
ُ
وافـــقـــت مــحــافــظــة

الصالحيات االداريــة ملديري مديريات التربية 
الست بالعاصمة لتقليل الروتني االداري، معلنة 
الستحصال  الـــــوزراء  مجلس  امــانــة  مفاتحة 
املــوافــقــة عــلــى تــعــيــني املــحــاضــريــن املــجــانــيــني 

وسد النقص بالقطاع التربوي.
في  العطا  جــابــر  بــغــداد محمد  وقـــال محافظ 
حديث خاص ادلى به لـ "الصباح": ان املحافظة 
ــــرأي الــتــربــويــة املــؤلــفــة  عــقــدت اجــتــمــاع هــيــئــة ال

الــســت بجانبي  التربية  مــن مــديــري مــديــريــات 
استعداداتها  بحث  اجل  من  والرصافة  الكرخ 
وطلبة  املنتهية  للمراحل  النهائية  لالمتحانات 

االمتحان الخارجي.
التاكيد خــالل االجتماع على  تــم  انــه  واضـــاف 
جملة من االجراءات الوقائية الخاصة بفيروس 
االجتماعي  الــتــبــاعــد  تحقيق  اهــمــهــا  كـــورونـــا، 
االمتحانات  اثــنــاء  والــكــفــوف  الكمامة  وارتــــداء 
ــــى الــتــنــســيــق مـــع وزارتـــــــي الــصــحــة  اضـــافـــة ال
والــكــهــربــاء مــن اجـــل تــوفــيــر جــمــيــع الــخــدمــات 
الــــضــــروريــــة الـــــالزمـــــة لـــلـــمـــراكـــز االمــتــحــانــيــة 

 تجنبا لــحــدوث اي اصــابــة بــفــيــروس كــورونــا
 املستجد.

 في السياق نفسه، افصح العطا عن انه اوعز 
بــاالســتــمــرار بتصويب  التربية  مــديــريــات  الــى 
الجدد  للمتعينني  الــديــوانــيــة واالداريــــة  االوامـــر 
واكــمــالــهــا بــأســرع وقـــت، فــضــال عــن مناقشة 
الجدد  للمتعينني  االحتياط  درجــات  موضوع 
وتــهــيــئــتــهــا الصـــــدار املـــوافـــقـــة قــبــل بــــدء الــعــام 
الدراسي الجديد، مشددا على ضرورة اتخاذ 
جــمــيــع االجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحـــق املــخــلــني 
بــــشــــروط الــتــعــيــني مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اهــمــيــة 
موضوع احتساب الخدمة الجامعية والشهادة.

ونوه بانه تقرر خالل االجتماع منح املديرين 
العامني بعض الصالحيات التي سحبت منهم 
والسرعة  االداري  الروتني  من  للتقليل  سابقا 
في اكمال املعامالت، الى جانب مناقشة ملف 
املــحــاضــريــن بــاملــجــان، الفــتــا الــى ان املحافظة 
فــاتــحــت امــانــة مــجــلــس الــــــوزراء بــشــأن تعيني 
النقص  لعام 2020 لسد  باملجان  محاضرين 
الحاصل فــي الــقــطــاع، بيد انــه لــم تــرد اإلجــابــة 
باملالك  نقص  وجـــود  على  منبها  االن،  حتى 
التدريسي، مبينا ان املحافظة ستصدر اوامر 
امــانــة  مــوافــقــة  ورود  حـــال  بتعيينهم  اداريــــــة 

مجلس الوزراء.

أعــلــنــت دائـــــرة زراعـــــة صـــالح الــديــن 
التسويقي ملحصول  املوسم  انتهاء 
الــــحــــنــــطــــة فــــــي املــــحــــافــــظــــة بــكــمــيــة 

تجاوزت 700 الف طن.
وذكـــــر مـــديـــر زراعــــــة صــــالح الــديــن 
سعد كامل تركي بتصريح خاص 
ادلــى بــه لـــ"الــصــبــاح": انــه تــم االنتهاء 
مـــن املـــوســـم الــتــســويــقــي ملــحــصــول 
الحنطة في املحافظة الذي بدأ من الـ 
أيــار املاضي، وانتهى  13 من شهر 
مليون  بــمــســاحــة  االول،  امـــس  يـــوم 

و61 الفا و526 دونما.
وبــــني ان املــحــافــظــة حـــــازت املــركــز 
الـــثـــانـــي بــعــد مــحــافــظــة نــيــنــوى في 
تــســويــق املــحــصــول عــلــى مستوى 
االف   703 بـــلـــغـــت  بــكــمــيــة  الــــبــــالد 
و958 طنا، اكثر من 90 باملئة منها 
ملعايير  وفقا  اولــى  كدرجة  صنفت 
مبالغ  بـــان  مــنــوهــا  ــتــجــارة،  ال وزارة 
التسويق لهذا املوسم الواجب دفعها 

مـــن الــحــكــومــة املــركــزيــة تــبــلــغ 407 
مليارات و258 مليون دينار.

املاضي شهد  العام  ان  تركي  واكــد 
العمل الــدؤوب من حملة االستزراع 
لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل الـــســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن 

مــــحــــصــــولــــي الــــحــــنــــطــــة والـــشـــعـــيـــر 
وتــقــديــم الـــدعـــم واالســـنـــاد مـــن قبل 
مـــالك مــديــريــة زراعــــة صـــالح الــديــن 
في العمل الحقلي امليداني لخدمة ما 

يقرب من 20 الف فالح ومزارع.

{                   }{                    
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أظهرْت دراسة شملت 10 دول أوروبية، أنه لم يسبق أن وجد 
في سجون القارة هذا العدد من املساجني على خلفية قضايا 
كـ"حاضنة  السجن  على  الــضــوء  مسلطة  بــاإلرهــاب،  تتعلق 

للتطرف".
ووفق هذا البحث الذي أنجزه املركز الدولي لدراسة التطرف 
التابع لجامعة "كينغ" في لندن وساهم فيه خبراء معروفون 
فــي املــجــال، فإنه "لــم يوجد سابقا هــذا الــعــدد مــن املساجني 
املـــدانـــني عــلــى خلفية جــرائــم مــرتــبــطــة بـــاإلرهـــاب مــنــذ بــدايــة 

األلفية".
من  كثيرا  ويشملون  متنوعون  املساجني  أن  التحليل  وبــني 
النساء وكذلك عدد متزايد من نشطاء اليمني املتطرف، وهي 
نفسه  للمركز  دراســـة  إليه  مــا خلصت  مــع  تتماشى  نتيجة 
عام 2010، ويمثل "اإلرهابيون – الجهاديون" 82 باملئة من 

إجمالي املساجني املعنيني.
بثلثي املساجني (549  الــدول  وتأتي فرنسا على رأس هذه 
من إجمالي 1405) تليها إسبانيا (329) ثم بريطانيا (238) 
وبلجيكا (136)، أما بقية الدول ففيها أعداد من رقمني فقط 
(الــســويــد وهــولــنــدا والــنــرويــج والــدنــمــارك) أو ال تــوجــد فيها 

إحصائيات مكتملة (مثل أملانيا واليونان)، وأقرت هذه الدول 
ثنايا  فــي  مــا يحدث فعال  فــي معرفة  تــواجــه صعوبة  بأنها 

السجون لديها.
بالتطرف  الــخــاصــة  الــتــهــديــدات  تقييم  "أدوات  بـــأن  وأفـــــادت 
الــدراســة"،  التي شملتها  الـــدول  أغلب  فــي  صــارت مستعملة 
لــحــداثــة  تقييمها  يــمــكــن  ال  األدوات  بــعــض  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
"الوعي بأن إنفاق املال على السجون مسألة  عهدها، ورغم 
الباحثون الحكومات والرأي  ال تحظى بشعبية كبيرة"، دعا 
النظام واألمــن في السجن  الحفاظ على  أن  إلــى "تفّهم  العام 

يمثالن استثمارا مهما ملكافحة الجريمة واإلرهاب".

وكــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، مايك 
تشكيل  املــتــحــدة  الـــواليـــات  عـــزم  بومبيوعن 
تــحــالــف جــديــد مـــع الـــــدول األخـــــرى ملــواجــهــة 
الـــصـــني بـــالـــقـــوة االقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة 
مكتبة  في  ألقاها  كلمة  في  وقــال  املشتركة، 
الــرئــيــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون: إن "ضــمــان 
حــريــاتــنــا مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
هـــــي مـــهـــمـــة عــــصــــرنــــا"، ووصـــــــف الـــرئـــيـــس 
مخلص  "تــابــع  بأنه  جينبينغ  شــي  الصيني 

إليديولوجية شمولية مفلسة".
وأضــــاف بــومــبــيــو، "ال يمكننا مــواجــهــة هــذا 
الوقت ملجموعة  ربما حــان  التحدي وحــدنــا، 
جديدة من الدول ذات التفكير املماثل، تحالف 

جديد للديمقراطيات".
وصرح بومبيو، ردا على سؤال حول إمكانية 
انــضــمــام روســـيـــا إلــــى مــثــل هــــذا الــتــحــالــف: 
"أعــتــقــد أن هـــذا أمـــر مــمــكــن، وهـــو نــاجــم عن 
هناك  والصني،  بني روسيا  العالقات  طبيعة 
قضايا يجب علينا العمل مع روسيا لحلها".

فــي املــقــابــل، أعــربــت املــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، مــاريــا زاخـــاروفـــا، في 
بومبيو،  دعـــوة  على  تعليقا  صحفي،  بــيــان 
املــســتــفــزة"، الفتة  "نــبــرتــه  عــن دهشتها مــن 
إلى أن تصريحاته ضمت "فظاظة أصبحت 
عادية بالنسبة للخطاب السياسي الخارجي 
الشعبية  الجمهورية  حول  املتحدة  للواليات 
السياسي  االجــتــمــاعــي  ونــظــامــهــا  الصينية 

وقيادة البالد".
ــتــوتــر الــــذي تحدثه  وأضـــافـــت زاخــــاروفــــا: "ال
واشــنــطــن فـــي عــالقــاتــهــا مـــع بــكــني ال تضر 
الواليات املتحدة والصني فحسب وإنما تزيد 
الدولية  األوضـــاع  مــن صعوبة  كبير  بشكل 

بصورة عامة".
الــروســيــة تعتبر  الخارجية  أن  إلــى  وأشـــارت 
تـــصـــريـــحـــات بـــومـــبـــيـــو حـــــول احـــتـــمـــال جــر 
مـــوســـكـــو فــــي الــحــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة املـــعـــاديـــة 
الــشــراكــة  لتعقيد  ســاذجــة  "مــحــاولــة  للصني 
الروسية الصينية ودق اإلسفني في العالقات 

الودية بني روسيا والصني".
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، غـــــــــــــادرت مـــجـــمـــوعـــة 
القنصلية  مبنى  الصينيني،  الدبلوماسيني 
الـــعـــامـــة الــصــيــنــيــة فـــي هــيــوســنت بـــالـــواليـــات 
املتحدة، التي تم إغالقها بقرار من السلطات 

األميركية.
وقــالــت صحيفة "هــيــوســنت كــرونــيــكــل"، إنــه 
البعثة  يــغــادر موظفو  أن  املفترض  مــن  كــان 
عصرًا  الــرابــعــة  الساعة  املبنى  الدبلوماسية 
يـــوم الــجــمــعــة بــالــتــوقــيــت املــحــلــي، وقــبــل ذلــك 
ـــشـــرطـــة املــنــطــقــة  بـــوقـــت قـــصـــيـــر، أغـــلـــقـــت ال
الوقت  بعض  مــرور  وبعد  للمبنى،  املــجــاورة 
غــــــــادرت ثـــــالث شـــاحـــنـــات صـــغـــيـــرة مــبــنــى 

القنصلية، اثنتان منها بأرقام دبلوماسية.
ووفقا للصحيفة، إنه بعد مغادرة الصينيني، 
دخل العديد من األشخاص املبنى من الباب 

الخلفي، وكان من بينهم، مسؤول في وزارة 
الخارجية األميركية.

وفــي وقــت سابق، ذكــرت وكالة "رويــتــرز" أن 
يــكــونــوا من  أن  األشـــخـــاص، يحتمل  بــعــض 
بالقوة  حاولوا  األميركية،  الحكومة  موظفي 
ـــبـــاب الــخــلــفــي لــلــقــنــصــلــيــة الــصــيــنــيــة،  فــتــح ال
وذكـــــرت الــوكــالــة أن أشــخــاصــا يـــبـــدوا أنــهــم 
بــأدوات  مسؤولون أميركيون وهم مــزودون 
إلــكــتــرونــيــة وعــتــالت اســتــخــدمــوهــا فــي خلع 

الباب الخلفي للقنصلية.
املتحدة  الــواليــات  حكومة  أعلنت  أن  وســبــق 
أنـــهـــا طــالــبــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بــإغــالق 
قنصليتها في هيوسنت، قائلة إن هذا القرار، 
لـــذي تــم تطبيقه فــي وقـــت ســابــق مــن أمــس 
امللكية  "لحماية  اتخاذه  الجمعة، جرى  األول 
الشخصية  ــبــيــانــات  وال األمــيــركــيــة  الــفــكــريــة 

لألميرييني".
وردا على هذه الخطوة أعلنت وزارة الخارجية 
األمــيــركــيــة لدى  الــســفــارة  إبــالغــهــا  الصينية 
بكني بضرورة إغالق قنصليتها في مدينة 

تشنغدو بجنوب غرب الصني.  
وتــشــهــد الـــعـــالقـــات بـــني الـــصـــني والــــواليــــات 
املتحدة توترا مستمرا، تصاعد في األشهر 
املــاضــيــة عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا عـــديـــدة على 
وموضوع  كــورونــا،  فيروس  جائحة  رأسها 
هــونــغ كــونــغ، والــخــالفــات الــتــجــاريــة، وقضية 
حــقــول الــطــاقــة فـــي بــحــر الــصــني الــجــنــوبــي، 

ـــة حــــقــــوق اإلنـــــســـــان فــــي األراضـــــــي  ومـــســـأل
الــصــيــنــيــة، خـــاصـــة مــنــطــقــة ســنــجــان ذاتــيــة 

الحكم.
إلى ذلــك، زار رئيس هيئة األركــان املشتركة 
الــجــنــرال مــارك  لــلــقــوات املسلحة األمــيــركــيــة 
مــيــلــي إســـرائـــيـــل، حــيــث نـــاقـــش مـــع رئــيــس 
وقــادة عسكريني،  نتنياهو  بنيامني  الـــوزراء 

قضايا أمنية ومواجهة إيران في املنطقة.
الـــجـــنـــرال األمـــيـــركـــي قـــاعـــدة "نــقــاتــيــم"  وزار 
الـــجـــويـــة، وأجـــــرى لــقــاء عـــن بــعــد مـــع رئــيــس 
الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو بمشاركة رئيس 
األركان اإلسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، 
لــبــحــث مــوضــوع إيــــران والــتــحــديــات األمــنــيــة 
فــي املــنــطــقــة، كــمــا الــتــقــى ميلي وزيـــر الــدفــاع 
"املوساد"  اإلسرائيلي بيني غانتس ورئيس 

يوسي كوهني.
وقـــال غــانــتــس: إن "الـــزيـــارة فــي هـــذه الفترة 
من تفشي الوباء العاملي هي إثبات للتعاون 
الــعــمــيــق، والـــعـــالقـــات املـــمـــتـــازة بـــني أجــهــزة 
والجيش  اإلسرائيلي  الــدفــاع  وجيش  األمـــن، 
األمــيــركــي الــلــذيــن يــشــكــالن حــجــر األســـاس 

لألمن اإلسرائيلي".
الضغط  "أهمية مواصلة  وأكد غانتس مليلي 
االستقرار  تهدد  التي  وتبعاتها  إيـــران  على 
الحفاظ على  إلى جانب  والعالم،  املنطقة  في 
الــعــالقــات والــتــعــاون مــع الــقــوى املــعــتــدلــة في 

املنطقة، وتعزيزها"، على حد زعمه.

كان يسألني عن حدود إيران في منطقة الشرق األوسط ؟ قلت: وماذا 
عن حدود تركيا؟ وأضفت: وما هي حدود "اسرائيل"؟ حديث طويل فيه 
نوع من التهكم، وبعض العتب، وكثير من الحسرة علی ما وصلت اليه 
دول املنطقة التي تبحث فيها عن حدود، جمعني مع مسؤول كبير في 

وزارة خارجية دولة عربية! .
املــســؤول الــعــربــي الــصــديــق كــان متضايقًا جــدًا مــن الـــدور الـــذي تلعبه 
ايـــران فــي املنطقة والـــذي " نــزع ســالح محبيها مــن الــدفــاع عنها" ، في 
الوقت الذي لم يخف انزجاره وانزعاجه من الدور التركي املتعاظم في 
منطقة الشرق االوسط، والذي امتد الی شمال افريقيا، ليلعب في املجال 

الحيوي العربي. 
سألته عن تصوره بشأن حدود "اسرائيل" سواء النظرية منها او العملية، 
 : العربية؟ فقال  الــدول  الحاصل مع بعض  التقارب  خصوصًا في ظل 
يجب أال يزايد علينا أحد في مجال دعم القضية الفلسطينية، ألن الدول 
العربية أعطت الكثير من املال والسياسة والجهود، وخاضت الحروب 
خالل العقود السبعة املاضية من اجل التصدي للمشروع "االسرائيلي" 
. قلت: وماذا االن ؟ قال: لقد اختلط الحابل بالنابل فأصبحنا نلوذ بهذا 
ونتوسل بذاك من اجل اطفاء نار هذا البلد وتصحيح مسار بلد آخر. 
وأينما ذهبنا ال نرى اال اليد االيرانية هنا والتركية هناك و"االسرائيلية" 
تتحرك في ما بيننا، انحسار في السياسة، وتراجع في الفعل السياسي 
حــتــی صــرنــا كــالــبــقــرة الــحــلــوب ننفق عــســی ان يــأتــي الــوقــت املناسب 
ايــران  للنهوض، لكن – والــكــالم مـــازال لصديقنا – ان اصــدقــاءنــا فــي 
ليصطادوا  العربية  اوضاعنا  استغلوا  ألنهم  ذكــاء  اكثر  كانوا  وتركيا 
في املياه العكرة والرمال املتحركة، خدمة ملصالحهم القومية والوطنية 
واالقليمية وحتی الدولية، وفي أحيان كثيرة على حساب مصالحنا في 

الدول العربية . 
مع  مرتفع،  بــصــوت  يفكر  كــان  صديقي 
تــرقــب لــســمــاع وجــهــة نــظــري ومـــا احمله 
عندما  معه  واضحًا  كنت  معلومات،  من 
ـــه تــــطــــورات الــــظــــروف ومــــآالت  شـــرحـــت ل
املستقبل، إن علی صعيد النظام االقليمي 
لــقــد خلقت   . الــــدولــــي  الــصــعــيــد  او عــلــی 
ظروف تفكك االتحاد السوفياتي وانهيار 
، واقعًا جديدًا  الباردة عام 1991  الحرب 
فــي الــشــرق األوســــط، اســهــم فــي سقوط 
ونـــشـــوب  عـــــام 2003  ـــعـــراقـــي  ال الـــنـــظـــام 
العربي" وتهاوي االنظمة  الربيع   " ثــورات 
ما  االخــر، حيث  بعد  الواحد  الدكتاتورية 
زالــــت  تــداعــيــات هـــذه الــحــالــة مــاثــلــة امــام 
االنظمة  مــن  العديد  تدفع  والـــذي  الجميع 
الــســيــاســيــة فــــاتــــورة اســتــحــقــاقــات هــذه 
الذي  االمني  النظام  سقوط  بعد  املرحلة 

كان يسود املنطقة اّبان الحرب الباردة .
لقد خلقت ظروف العوملة وما بعد العوملة 
واقعا جديدا يحتاج الى اعادة صياغة مصطلحات " املصالح الوطنية" 
و " االمن القومي" ؛ إذ إن بقاء الــدول العربية على االدبيات السياسية 
القديمة لن يجعلها في مأمن من مخاطر املستقبل ، كما ان القفز على 
املشكالت الرئيسة التي تواجه " األمن العربي " لن يحل املشكلة ، بمعنى 
االمن   " لن يعززا حالة  "اسرائيل"  العالقة مع  اقامة  او  التطبيع  ان  آخر 
العربي"، ألن الدول العربية يجب ان تقتنع بأن قيام "اسرائيل" عام 1947 
كان منسجما مع الحرب الباردة ، وانها كانت آلية من آليات هذه الحرب 
التي كانت قائمة آنــذاك، وان قوة "اسرائيل" لم تكن كما كانت في تلك 
الحقبة، صحيح ان اللوبي اليهودي في الواليات املتحدة ما زال يضغط 
من اجــل دعــم "اســرائــيــل" .. لكن الصحيح ايضا ان "اســرائــيــل" لم تعد 
كما كانت في السابق ، والكل شاهد على آلية تعاطي الرئيس االمريكي 
السابق باراك اوباما مع رئيس الحكومة «االسرائيلية» ننت ياهو ، حتى 
عندما اراد التوصل لالتفاق النووي مع ايران لم يرضخ للضغوط التي 

مارستها «اسرائيل» إللغاء االتفاق . 
لطموحات  امتالكهما  الــبــعــض  يصفهما  الــلــتــان  وتــركــيــا  ايــــران  تبقى 
الطريق  فــي  ذهــبــت  العربية  الـــدول  فبعض   . املنطقة  فــي  جيوسياسية 
الصعب عندما أيقنت أن التحالف مع "اسرائيل" يخلق حالة من التوازن 
االمــنــي فــي املــنــطــقــة، وبــذلــك حــاولــت اســتــبــدال الــتــقــرب مــن هـــذه الـــدول 
من  بالتقرب   ، سياسية  اقــتــصــاديــة  امنية  لترتيبات  معها  والــتــوصــل 

"اسرائيل ". 
ان التوصل لتصورات مشتركة مع ايران وتركيا ، وإن كان صعبًا، هو 
افضل بكثير من الجلوس في الحضن "االسرائيلي" الذي ال ُيسمن وال 

يغني من جوع . 

{ }

قــدمــِت األحـــــزاب الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة فــي تــونــس مرشحيها إلــى 
الرئيس قيس سعّيد، لخالفة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي 

استقال على خلفية شبهات تضارب مصالح.
طالته  إثــر شبهات  الحالي  تموز   15 فــي  استقالته  الفخفاخ  وقــدم 
األحــزاب  إثرها مشاورات بني  انطلقت  في ملف تضارب مصالح، 
قيس سعيد  الرئيس  يعني  أن  على  املرشحني  الختيار  السياسية 

شخصية ويكلفها بتشكيل الحكومة.
للتصويت  الــبــرملــان  على  الــجــديــد  الحكومي  التشكيل  وســيــعــرض 
الحكومة غالبية 109 أصوات  املقبل، ويجب أن تنال  أيلول  بحلول 
(من أصل 217)، وإن رفضها البرملان فستنتقل البالد مباشرة إلى 

انتخابات برملانية مبكرة بعد أن يحل الرئيس البرملان.
وقدمت األحــزاب املمثلة في البرملان في آجــال انتهت ليل الخميس 
- الجمعة، قائماتها التي ضمت مرشحني من املستقلني والتابعني 
ألحــــــزاب، عــلــمــا أن الــرئــيــس الــتــونــســي ســيــعــلــن الــشــخــصــيــة الــتــي 

سيختارها اليوم األحد.
ورشح "حزب النهضة" أكبر األحزاب تمثيال في البرملان دون غالبية 
(54 نائبا)، كال من وزير التنمية األسبق فاضل عبد الكافي واملحلل 
املــالــي واالقــتــصــادي ومــؤســس العديد مــن الــشــركــات املتخصصة 
في املالية، خيام التركي، كما رشح حزب "قلب تونس" (27 نائبا) 
هاتني الشخصيتني، وظهر في املدة األخيرة توافق بني "قلب تونس" 

ومؤسسه رجل األعمال نبيل القروي و"حزب النهضة".
بــــدوره طـــرح حـــزب "تــحــيــا تــونــس" الــــذي أســســه رئــيــس الحكومة 
األســبــق يوسف الــشــاهــد، إضــافــة إلــى خيام التركي وفــاضــل عبد 
الــكــافــي، أســمــاء وزيـــر املــالــيــة األســبــق حكيم بــن حــمــودة ووزيـــرة 
الصحة السابقة سنية بالشيخ ورئيس االتحاد التونسي لكرة القدم 
وديع الجريء، ورفض كل من "الحزب الدستوري الحر" و"ائتالف 

الكرامة" طرح مرشحني.
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التفاوض  الظواهري، عضو لجنة  ردَّ عالء 
عــــن ســــد "الــــنــــهــــضــــة"، عـــلـــى تــصــريــحــات 
الـــخـــارجـــيـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة بــــشــــأن الــــوصــــول 
التفاق غير ملزم حــول السد، قائال إنــه ال 
يــجــد تــفــســيــرا "لــحــالــة االنـــقـــالب الــشــديــدة" 
الخارجية  "تصريحات  إن  وأضـــاف،  هــذه، 
في  متسائال  ومستفزة"،  غريبة  اإلثيوبية 
"هــل يرغبون في دفــع مصر  نبرة تعجب: 

لالنسحاب من املفاوضات؟".
وأشـــــار إلـــى أنـــه "كــلــمــا تـــم تــشــكــيــل اتــفــاق 
بشأن سد النهضة، سعى الجانب اإلثيوبي 
إلـــى هــدمــه فــي آخـــر لــحــظــة"، ولــفــت إلـــى أن 
فـــريـــق الــــتــــفــــاوض املــــصــــري كـــــان يــنــتــظــر 
مخاطبة االتحاد اإلفريقي بشأن استئناف 
املفاوضات في أطر جديدة، معقًبا: "الجانب 
اإلثيوبي يهدم األسس التي كنا سنبدأ بها 

املفاوضات".
وعن مدى مصداقية تصريحات الخارجية 
اإلثيوبية وإمكانية أن تكون غير حقيقية، 
قال عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة: 
أن  أستبعد  ال  بــاإلثــيــوبــيــني،  معرفتي  "مــن 
يــكــون هــذا الــكــالم قــد قــيــل"، وعــن تصريح 
لنا"، عقب  "النيل  اإلثيوبي  الخارجية  وزير 
الــظــواهــري: "كـــالم ال يــقــال مــن ســيــاســي"، 
ـــى أن الــجــانــب اإلثــيــوبــي دائـــمـــا ما  الفــتــا إل
يعطي وعـــودا وهمية فــي مــفــاوضــات سد 

النهضة.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة، أمـــس األول 
الــجــمــعــة، أن إديـــس أبــابــا تــرغــب فــي اتــفــاق 
غــيــر مـــلـــزم حــــول ســـد الــنــهــضــة، مضيفة 

 أنــــهــــا "ال تــــريــــد اتــــفــــاًقــــا يــكــبــلــهــا ويــقــيــد 

حركتها".
بدوره، قال أستاذ األراضي واملياه بجامعة 
القاهرة، نادر نور الدين: إن خصم إثيوبيا 
مـــن مــيــاه الــنــيــل لــتــعــبــئــة ســـد الــنــهــضــة قد 
 يــصــل هـــذه الــســنــة، إلـــى 10 مــلــيــارات متر 

مكعب.
وأضـــــاف، إن "إثــيــوبــيــا خــزنــت 5 مــلــيــارات 

أن  السنة، غير  هــذه  السد  فــي  متر مكعب 
وبداية  حزيران  قبل  الكمية ستتبخر  هذه 
موسم األمطار من العام القادم، ألن منطقة 
بني شنجول التي ُشيد فيها السد شديدة 
الـــــحـــــرارة صــيــفــا وقــلــيــلــة األمـــــطـــــار، لــذلــك 
يتبخر  ما  تعويض  في  إثيوبيا  ستستمر 
ــكــمــيــة طــــــوال مـــوســـم األمـــطـــار  مــــن هـــــذه ال
الحالي وحتى تشرين الثاني وكانون األول، 

خصما من مياه مصر والسودان، لتحافظ 
مكعب من  متر  مــلــيــارات   5 على مستوى 

دون نقص".
ــــــى أنــــــه "بــــإضــــافــــة عـــــوامـــــل مــثــل  ولــــفــــت إل
البحيرة  قاع  من  العميق  والتسرب  التبخر 
والـــــرشـــــح، فـــــإن الـــخـــصـــم مــــن مـــيـــاه الــنــيــل 
 هــذا الــعــام قــد يصل إلــى 10 مــلــيــارات متر 

مكعب".

حرب التصريحات

سد النهضة
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لها  ُروج  التي  الخالقة؟،  الفوضى  نظرية  تبقى من  الــذي  ما 
هذه  فكانت  عامليا،  االرهـــاب  ظاهرة  تفاقم  مع  تزامنا  كثيرا 
اآللية التي أريد لها أن تشكل املواجهة الفكرية املضادة، بما 

لالرهاب من عقيدة مستلهمة من موروث قديم،..
فاملنهج االميركي يرى أن هناك حاضنة ومناخا وأدوات قديمة، 
مستخدمة في البلدان االسالمية تستقبل االرهاب بسهولة، 
منها املناهج املدرسية، ووسائل الثقافة ومؤسساتها، ناهيك 
عن واقع التخلف االقتصادي والتقني اللذين يمثالن عناصر 
التي  الرؤية االميركية  جذب لهذه األفكار املتطرفة، ولذا فإن 
بـــدت مــتــبــلــورة فــي مــشــروع (الــفــوضــى الــخــالقــة) ذي البعد 
املقاومة  االيديولوجية  البرامج  يمثل  ما  وهــو  الستراتيجي، 
املنتج حصرا، من صميم  االرهــاب  فالقضاء على  للتكفير، 
الى  يحتاج  الخالقة)  الفوضى  (حسب  االسالمية  السلفية 
عقود طويلة من السنني، وبعمل دؤوب على مستوى الخطاب 
والواقع، وربما يحق لنا أن نعتقد أن مخرجات هذا البرنامج 
هــو مسلسل (الــربــيــع الــعــربــي) الــفــاجــع بــتــطــوراتــه الــدرامــيــة 
الخطاب  الرمادي، فبعد سنوات من فعاليات هذا  اللون  ذات 
ووقائعه املْاساوية (اذا ما أهملنا األصابع األجنبية)، سوف 
تفتحت  لتطلعات شباب  ارهاصات جديدة  أنه من  لنا  يبدو 
بها  طفح  األجــيــال  فهذه  االيديولوجيات،  عن  بعيدا  عيونهم 
ت، وبــاتــت غير 

ْ
الــكــيــل وبــــدت مــســتــاءة ونـــابـــذة ألنــظــمــة تـــهـــرأ

(ايــديــولــوجــيــا وتــقــنــيــَا)، وبتحصيل  الــعــصــر  مــالئــمــة ملنطق 
حاصل، ملعايير احتساب النتائج نجد أن غضب وتضحيات 
تــيــارات دينية  قــد جيرت لصالح  الشباب،  وإنــجــازات هــؤالء 
سلفية أشد سوءَا من األنظمة القديمة،          وبتمعن بسيط 

في خارطة التغيير نلحظ أن النتائج هي بخالف اآلمال تماما، 
التي زعمتها برامج (الفوضى الخالقة)، فلم نلمس بشائرا، 
إنما زيادة في رقعة التكفير، وتكاد تكون اآلن أكثر عرضة 
قوية  دول  وتــدهــورت  هيمنتها،  تحت  او  إرهــابــيــة  لضربات 
وباتت على حافة الفشل، بعد أن كانت توصف بكونها دوال 
نـــاهـــضـــة،        واذا كــانــت قــد استشاطت غضبا، وانتجت 
ثير طلبان والقاعدة 

ْ
موديالت ستراتيجية ايديولوجية تحت تأ

(مع أنهما من منتجات املاكنة الفكرية االميركية)، عند لحظة 
تحتمها البراغماتية السياسية املجردة من االخالق، استمر 
بمرارة  ممزوجا  بالستراتيجيات  املولع  االميركي  الهاجس 
خيبة آماله، فالوباء التكفيري انتشر في مساحات جغرافية 
واســعــة فــي الــشــرق األوســـط خصوصا، ولــم يكتِف بضرب 
املــصــالــح األميركية فــي أي مــكــان بــل حتى فــي عقر دارهـــا، 
كما حصل في أيلول 2001 في عملية ضرب مركز التجارة 
الــعــاملــي، إنــمــا تفاقم األمـــر الــى حــد وصــلــت دولـــة (اإلرهــــاب) 
 ،!!! لبريطانيا  الجغرافية  املساحة  الى عمق جغرافي يماثل 
يسمى (داعـــش)، ليس هــذا فحسب إنما فصائل في مصر 
التي  الخالقة  االفريقي، فالفوضى  بالعمق  وليبيا، مع توغل 
وتحت  الكهوف  في  ومنظمات  ارهــاب  مكافحة  تنوي  كانت 

األرض، أصبحت قبالة دولة.
لقي بعض االستجابة  الخالقة قد  الفوضى  كــان خطاب  اذا 
والصدى في بعض الشرائح في بلدان العالم االسالمي، فماذا 
ــل الــجــســم اإلســالمــي  ــذي بـــات يــتــمــدد داخـ نسمي الــعــنــف  الـ
ذاته وداخل املنظومة ذاتها وفق بؤر عديدة، جميعها تدعي 
الجهاد؟، وكلها تدعي الحقيقة، وتتقاطع مع اآلخر في صراع 

الــتــاريــخ مــن قبل،  دمــوي عبر مــوجــات وحشية لــم يشهدها 
مثلما يحصل في ليبيا اليوم. وما معنى مقولة املستشرق 
االميركي  (برنارد لويس) واملهتم بشؤون العالم االسالمي 
لــفــكــرة  املــبــتــدع االول  يــعــد  قــبــيــل وفـــاتـــه فـــي 2014، والـــــذي 
الفوضى الخالقة والناصح ملراكز القرار االميركي التباعها، 
بأن العالم االسالمي منكفئ على نفسه في صــراع داخلي، 
االسرائيلية،  الصحف  إحــدى  في  املقولة  لهذه  ونجد صــدى 
العالم   هـــذا   بــأن  والــســخــريــة  التشفي  مــن  وبمنطق ال يخلو 
بـ (مجزرة ذاتية)، عندما طرحت (كونداليزا رايز)  يمر اآلن 
للخارجية  وزيــــرة  كــانــت حينها  الــخــالقــة،  الــفــوضــى  فــكــرة 
االميركية، بعد مرور أكثر من عام على االحتالل االميركي 
للعراق، نظر الكثيرون كونها مزحة، لكن الواقع مضى، ومع 
مضي الوقت أثبتت أنها حقيقة، وان كان للوهلة االولــى، ما 
كان أحد يصدقها يوما، فألنها جزء من الخيال السياسي 
يبدو هو  الــعــراق  كــان  اعتاد عليه.  قد  العالم  يكن  لم  الجديد 
األنموذج الذي طبقت نظرية (الفوضى الخالقة) عليه، واثبتت 
نجاحها، لقد صار ذلك البلد عبارة عن متاهة ال يملك أحد 
ــه الكثيرة،   خــارطــة الــخــروج مــنــهــا. الــفــاســدون أغــرتــهــم أمــوال
والفقراء صاروا يفكرون بأمر اخر املعبد، فبعد ان تم تدويل 
ــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، صـــار كل  ــ االزمـ
شيء مقبوضا عليه من قبل قوى خفية، فإن انتظار الحل 
ننتظر،  دعونا  مظلمة،  غرفة  في  أشباح  بمطاردة  أشبه  هو 
الطريق  هي  التظاهرات  افرزتها  التي  النتائج  ستكون  ربما 
(الفوضى متاهة  مــن  الــخــروج  اتــجــاه  فــي  والشائكة   الطويلة 

 الخالقة). 

كل مــن قــرأ كتــاب جوليــان بانــدا "خيانة املثقفني" ســيتذكر وهو يقــرأ هذا املقال، أن 
ثمة خيانات كبرى في تاريخ املعرفة، ال خيانة واحدة. ليس ألن األمر يأتي من باب 
االلتبــاس، وليــس ألن موجهــات تلــك املعرفــة التــي تقــود الــى الثقافــة خيارًا ُمــّرًا، إنما 
ألن الخيانــة الثقافيــة أو املعرفيــة ســتتمثل بالنزعــة االنفصاميــة بني انكشــاف زيف 
املعــارف عندمــا تقــف – ولــو قليــال – أمــام نزعــة العصبيــة القبائليــة التــي تجــاوزت 
األطروحــة اإللهيــة فــي التعــارف والتمايــز، الــى فســحة الخيــال الــذي يوحــي بتعالــي 
نســب علــى نســب أخــرى. وهــو مخيــال يقتــرب مــن الشــوفينية التي يدينهــا املثقف 
ليــًال ونهــارًا فــي اســتعراضه الدائــم ملعرفتــه وكالئــش ثقافتــه املنغلقــة وهــي تدعــي 
االنفتــاح علــى اآلخــر مثلمــا تدعــي أن اإلنســانية مفهــوم مقــدس فــي بنيــة الســالم 

والعدالة االجتماعية.
تنفصــم شــخصية املثقــف وبياناتــه فــي املعرفــة والتنظيــر علــى الدوام، فهــو الرجل 
املهــووس بانتمائــه العرقــي املتفــوق دائمــا، وهــو نفســه املنــزوع الــى تمثــالت املعرفــة 
وتعبرهــا  التمثــالت  هــذه  بحــدود  تعتــرف  التــي ال  والثقافــة 
الــى الكونــي واإلنســاني.. ومــن ثــم فنحــن أمــام شــخصيتني 
تتصارعــان فــي جســد واحــد وفكــرة واحــدة، لكنهمــا – اي 
الجســد والفكرة – ســتوحيان بالفشــل الذريع في النظرة الى 
الكــون والطبيعــة واملجتمعــات. وهــي ذروة النفــاق االجتماعي 
وهــو  مناســبة  دون  ومــن  بمناســبة  املثقــف  يشــيعه  الــذي 
النزعــة ونتائجهــا  تلــك  قــاع  الــى  يستســلم بطريقــة مروعــة 
الكارثيــة علــى أهميــة الثقافــة فــي ترويــض النزعــة العصبيــة 
وتفســير أهميــة أن يكــون املــرء إنســانا بالدرجــة االولــى، وان 
الصفات التي نسبغها عليه ما هي إال اضافات شكلية تأتي 

على وفق ضرورات ما ينجزه في الحياة من جهد وعطاء. 
إن وجود معنى "القبيلة" بوصفها حصنا على سبيل املثال، 
سيسخر من معنى ووجود املواطنة والدولة، ومن ثم سيهدم 
الطريقــة الحديثــة فــي تكوين املجتمعــات التي تدعمها الثقافة 
ويفككهــا النفاق الشــوفيني، وفــي كليهما تلعب الثقافة دورا 
فــي تذويــب تلــك التصنيفــات لصالــح اإلنســان وحــده، ســواء 
كان أقليــة او كان متســعا وواســعا ومســاهما فــي صناعــة 
بنزعــة  يعتــرف  ال  الــذي  والراســخ  القــار  بمفهومهــا  "األمــة" 
التقســيم العرقي او الديني او الطائفي. الثقافة على وفق هذا 
النسق ستعبر الى آفاق اإلنسان وروحه املتطلعة الى الحرية 

واالنعتاق من التبعية.
ال عالقــة لهــذا املقــال بـــ "خيانــة املثقفــني" لجوليــان بانــدا ســوى بالتنــاص بمفهــوم 
الخيانــة، وســنعارضه عندمــا يصــر علــى أن املثقــف هــو أثمــن ما تمتلكــه األمم، في 
نظــرة تهويليــة تبــّرئ املثقــف مــن خياناتــه ومــن دوره الكبير فــي أن يكون محرضًا 
على العنف والجريمة وســوء اســتخدام املعرفة، حتى وإن أدان املثقف في خيانات 
بيــع املوقــف، مثلمــا يبــرر لــه شــرط نجاحه الثقافــي واملعرفي عندما ينشــأ في بيئة 
حرة ونقية ال تعاني من ارهاصات الجدل الهوياتي والديني والطائفي. ما يهمنا في 
هــذا املقــال، هــو التركيــز علــى أن خيانة املثقف بتقديري الشــخصي تبدأ من موقفه 
حيال الوضع العنصري والعرقي الذي يختبر نفسه فيه على أساس معايير العدالة 
واإلنســانية، ويناقش بمنطق املعرفة والثقافة الحرة نزعاته الروحية والعقلية بذلك 
املختبــر الــذي ينبغــي لــه أن يكــون منصفــا وعــادال ويحقــق النتائــج النافعــة ال التــي 
تدفــع بــه الــى مزيــد مــن العصبيــة املتحجرة التي تتســتر وراء اســتعراض النظريات 

الشاسعة التي يغيب من ورائها أفق املعرفة اإلنسانية العظيمة.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ــألـــت صـــديـــقـــا عــــن جــــدوى  ــــرة سـ أتــــذكــــر، مـ
ودوافع أن ُيعّير اإلنسان إنسانا آخر.. وجاء 
السؤال في سياق حوار عن أســرار النفس 
والقبيحة  الجميلة  ومــدفــونــاتــهــا  الــبــشــريــة 
مـــعـــا.. أجــابــنــي الــصــديــق فـــي حــيــنــه؛ (لــكــي 
يضع املقابل في وزنه الحقيقي)! بصراحة 
لم أجد هذه االجابة شافية، ألن دوافــع هذا 
الذي  أن  السلوك، حسب وجهة نظري، هي 
يعّير خصمه، يريد أن يعطيه الصورة التي 
يرسمها له في لحظة انفعاله وغضبه منه، 
وحتى لو وجــدت في إجابة الصديق شيئا 
مـــن الــصــحــة، يــبــقــى املـــؤكـــد أنـــه لــيــس وزنـــه 
الحقيقي، بل الذي يقدره هو له ... أتذكر ذلك 
الحوار الذي مّر عليه أكثر من ثالثة عقود، 
لكنه بات يحضرني بقوة مؤخرا، وأنا أرى 
بعض العراقيني، يعّيرون شعبهم وبطريقة 
قاسية، عندما يتحدثون عن تاريخ بالدهم، 
إذ يــــأتــــي بـــطـــريـــقـــة شـــتـــم وتـــســـفـــيـــه أغــلــب 
التي مــرت بها،  الكبيرة  املحطات واألحـــداث 
فمن يتابع آراء هذا البعض، السيما بعد أن 
للجميع،  متاحة  الفيسبوك  أصبحت خدمة 
وبات كل إنسان يعبر عما يجول في ذهنه 
من دون عوائق، سيجد أن هناك مازوخية 
يتصدى  أن  ويجب  علنا،  تــمــارس  حقيقية 
ــــذي يــنــبــغــي ان يــكــون  لــهــا عــلــم االجــتــمــاع ال

دوره فاعال اآلن، بسبب هول األحداث التي 
مرت بالعراق وانعكاسها على مزاج الناس 
واســقــاطــاتــهــم الــنــفــســيــة.فــمــثــال، هــنــاك من 
بطريقة  العشرين) ويشتمها  (ثــورة  يسّفه 
قاسية، بعد أن يخرج بعض التفاصيل التي 
رافــقــتــهــا مــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي ويسقط 
عليها ثقافة الحاضر، وهذا بال أدنى شك، 
في  املــرحــلــة،  تلك  إنــســان  تعسفا، ألن  يعد 
العراق وكل العالم، ليس كما هو اآلن، ثقافة 
عليه  تقف  بما  نفسها،  ــا  اوربـ وان  ووعــيــا، 
من ركام ثقافي كبير، وقتذاك، جّرت عليها 
الويالت  املتنفذة  ونخبها  حكامها  سياسة 
لكنها  مختلفة،  بعني  اآلن  اليها  تنظر  التي 
ــادة مــن تــجــارب  عــني نــقــديــة تــهــدف الـــى اإلفــ
ــي لــتــضــيء بــهــا املــســتــقــبــل، وهــكــذا  ــاضـ املـ
يتجسد جدل الحياة املستمر ... لم يتوقف 
هؤالء عند (ثورة العشرين) بل يشمل أيضا 
(حــركــة مــايــس) الــعــام 1941 ومـــن ثــم (14 
تموز) والجيش العراقي والقوى السياسية 
املختلفة، واحداث أخرى تمر ذكراها، وياليت 
األمر يأتي بصيغة النقد البّناء الذي يجلي 
ويتوقف  األحـــداث  تلك  عــن  الحقائق  بعض 
عند األخطاء التي حصلت فيها، بقصد أن 
تكون دروسا، حتى اذا كانت قاسية، وإنما 
فقط للشتم والتسفيه الذي تستدعيه نزعة 

وتنطع!   ســذاجــة  مــن  التخلو  استعراضية، 
من يقرأ تاريخ الدول، املتقدمة واملتخلفة معا، 
وما قامت به جيوشها والصراع الدموي بني 
نخبها وقواها السياسية، وطبيعة األحداث 
التي مــرت بها، يجد أن الــعــراق كــان يعيش 
العقود  باستثناء  بكثير،  أفضل  في وضــع 
ــدول تــســتــخــلــص من  ــ األخـــيـــرة، لــكــن تــلــك الـ
ــراه مــفــيــدا ومــشــرقــا للتأكيد  األحــــداث مــا تـ
ــروح  ــ ــده، بــقــصــد بـــث ال ــنـ عــلــيــه والـــتـــوقـــف عـ
ذلك  وتــثــّبــت  نــفــوس شعوبها،  فــي  الوطنية 
فــي كتب الــتــاريــخ لــديــهــا.. الــثــورة الفرنسية 
ومارافقها من أهوال مخزية، مثاال ..  ولدّي 
مــن الــشــواهــد املــعــاصــرة األخـــرى ماتضيق 
بــه هــذه املــســاحــة، ومـــرد هــذا االحــتــفــاء، هو 
أن الشعوب التي بال ذاكــرة وطنية تضعف 
البشرية  ديــدن  وهــذا  الوطنية.  الـــروح  لديها 

منذ القدم. 
لها  العالم، تصنع  كل  في  القبائل  كانت  إذ 
أســاطــيــر وتـــرويـــهـــا لــألجــيــال مـــن أبــنــائــهــا، 
وتتحدث عن مناقبها ورجاالتها الحقيقيني 
والوهميني! لتجعل ابن القبيلة يعتز بقبيلته، 
وظل هذا األمــر مستمرا الى اليوم، إذ تقيم 
لوقائعها  والتماثيل  النصب  الحديثة  الــدول 
ــا وتــحــتــفــل بـــأحـــداث حــصــلــت في  ــوزهـ ورمـ
ــوال، لكي  ــ أزمــنــة غــابــرة، وتــنــفــق عليها األمـ

بتاريخها وتديم جــذوة حب  تذّكر األجيال 
الوطن في نفوس مواطنيها. 

ثقافي  بمستوى  كلهم  ليسوا  الــنــاس  كــون 
راٍق، فالنخب املثقفة واملتمثلة لفكرة وحدة 
االنسانية التي التحتاج لهذه (االرشــادات)، 
تمثل األقلية في كل الشعوب، وان األغلبية 
ــن تـــتـــوجـــه الـــيـــهـــم تـــلـــك الـــنـــخـــب فــي  ــ ــم مـ ــ هـ
لترتقي  والــثــقــافــي  واألدبــــي  الفني  خطابها 
الدولة  مؤسسات  إليهم  تتوجه  مثلما  بهم، 
بخطاب إنساني مفترض وبمسحة محلية 
تــســتــحــضــر الـــتـــاريـــخ الــوطــنــي وتــســتــثــمــره 
لشحذ الروح الوطنية وإشباع غريزة الفخر 
التي تولد مــع اإلنــســان، ولعل هــذه األخيرة 
تطورت كمفهوم وممارسة، وباتت تستفرغ 
والفن  كالرياضة  الجمالية،  املمارسات  في 
والعلوم والثقافة وحتى السياسة، بوصفها 
مــيــدانــا، بـــات دولــيــا، يستدعي أبــنــاء الـــدول 
ــافـــل الـــعـــاملـــيـــة الـــكـــبـــرى.  ــادة املـــحـ ــيـ ــقـ كـــافـــة لـ
أنفسنا  نــجــد  تــأتــي مناسبة عــراقــيــة،  مــتــى 
منها  الجيد  لنستخلص  بشأنها  نتحاور 
ونــنــبــذ الـــســـيء بـــحـــوار مــوضــوعــي، يــهــدف 
الـــى اإلفـــــادة مـــن تــجــاربــنــا بـــدال مـــن تعيير 
على  نعمل  وكأننا  تاريخه،  وشتم  شعبنا 
ــرة الــوطــنــيــة بــشــكــل مــبــرمــج ...  ــذاكـ  مــســخ الـ

متى؟! 

في  االنتعاش  هــذا  بــوادر  أّول  وكانت  العشرين"،  أو  "السبعة 
عودة سّلم مبيعات النفط في االرتفاع إلى ما فوق األربعني 
االرتفاع بسبب تخفيض  الواحد، وجــاء هذا  للبرميل  دوالرا 
الروسي- الخالف  الرغم من  االوبـــك، وعلى  اإلنــتــاج في دول 

السعودي بشأن تخفيض االنتاج،
تشير  العاملية  النفط  في ســوق  املتفائلة  التوقعات  أّن   حتى 
إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى "150" دوالرا نهاية العام 
لــن يخّفف من  أّن كــّل ذلــك  الــجــديــد، إّال  الــعــام  الحالي ومطلع 
إلــى حرب  التي بــدأت في إطــار وبائي لترتفع  أصــل املشكلة 
اقتصادية، أّولها لفظي، وآخرها عقوباتي، ولم تقتصر على 
القطبني األميركي والصيني، وإّنما توّسعت لتدخل فيها دول 
أوربية أخرى، السيما في منع "هــواوي" في استثمار الجيل 
الخامس في لندن، وهو القرار الذي يسبق زيارة ترامب إلى 
املوقف من  أميركي في  بريطاني  بطاقة تضامن  لندن كأنه 

الصني.
أخــذ يشّد  الــذي  الطرف اآلخــر  املوقف من  املقابل، هناك  في 
العالقات  الحبال املشدودة في  املتراخية ويرخي  الحبال  كّل 
الدولية للجانب، إذ أخذت الصني نهجًا بعيدًا عن التشنج في 
رّد االّتهامات األميركية، السّيما بعد أن أوقفت أميركا دعمها 
ملنظمة الصحة العاملية وأخبرت الكونغرس بهذا القرار، فإذا 
كان الصراع الوبائي في جوهره صراعًا اقتصاديا، فإّن تلك 
الدول ذهبت في معالجة األزمة إلى التحالفات الكبرى إلدارة 
األزمات الناتجة، سواء األزمات االقتصادية أو أزمات النفوذ 

واالستحواذ والهيمنة على مصادر الطاقة في العالم.
تــّوا من  إلــى بريطانيا الخارجة  فــإذا كانت أميركا قد ذهبت 
االّتــحــاد األوربـــي، فــإّن االّتــحــاد األوربـــي دعــا إلــى قمة جديدة 
تسّببت  ومــا  الوبائية  الجائحة  تــداعــيــات  لــدراســة  للعشرين 
بــه مــن أضـــرار لــلــدول الفقيرة األكــثــر تــضــررًا، لــذلــك تسعى 
الـــدول،  الــدولــي" ملساعدة تلك  التعافي  إنــشــاء "صــنــدوق  إلــى 
أولــيــة لدعم هذا  يــورو مساهمة  مــلــيــارات   "3" أملانيا  وقــّدمــت 
الصندوق، فيما ذهبت الصني إلى العودة للتحالف مع الحليف 
األميركي  التحالف  مواجهة  في  القديم روسيا  االيديولوجي 
املقابل ذهبت  للصني، وفــي  إعــالن عدائه  الــذي اليتوانى في 
أال  األميركي  الجانب  استفزت  جــديــدة  تحالفات  فــي  الصني 
هو التحالف االقتصادي مع إيران التي تعاني من العقوبات 
ــران بعيدا  ــ االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة، وفـــي املــقــابــل ذهــبــت إيـ
فنزويال  على  املــفــروضــة  األميركية  للعقوبات  تحّديها  فــي 
وأرسلت خمس ناقالت نفط في موقف تضامني معها نكاية 

باملوقف األميركي.
لكن هل نحن في منأى عن حرائق أو نار هذه التحالفات التي 
يبدو ظاهرها اقتصاديًا، وباطنها يحمل أهدافًا كبرى وبعيدة 
مدركة آنيًا، كأهداف قريبة، ومستقبليًا كأهداف بعيدة، تبدأ 
من إنهاك اقتصاديات الدول األحادية الريع التي تعتمد على 
صــــادرات الــنــفــط، والــتــي تــعــّد دوًال مــتــمــردة أو مــارقــة وغير 
الكبرى، لذلك ال بّد من استنزاف  الــدول  خاضعة لسياسات 

طاقات تلك الدول بالفنت الداخلية والصراعات الخارجية.

وال يمكن للعراق أن يكون في منأى عن الصراع الدولي، وإّنما 
كان واليــزال في قلب هذا الصراع إن لم يكن نقطة االرتكاز 
ــدور الــذي  والـــتـــوازن فــيــه، ومــن هنا ال بــّد مــن إدراك أهمية الـ
واملحاور  والتضاّدات  التحالفات  خضّم  في  يلعبه  أن  يمكن 
املتقاطعة في أن "يكون أو اليكون"، وهذا هو السؤال الصعب 
ــتــي لـــم تــتــجــاوز شهرها  الــــذي يـــواجـــه الــحــكــومــة الــســابــعــة ال
الثالث بعد، وتصاعدت األزمات الداخلية والخارجية وأخذت 
ألغامها تتفجر هنا وهناك، بدأت بحرب الكاتيوشا والتغلغل 
الــتــركــي وســيــطــرة حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عــلــى مناطق 
الحدودية،  واملنافذ  الكهرباء  الخدمات السّيما  وأزمة  عراقية 
وإذا كانت تلك األزمات متراكمة وليست مسؤولية الحكومة 
ــات، إال  ــ ــّل األزمــ ــإّن هـــذه الــحــكــومــة ســاعــيــة فــي حـ الــســابــعــة فــ
داعما  ظــاهــريــا  يــبــدو  كــان  وإن  الــعــام،  السياسي  املشهد  أّن 
ــــالح، فـــي بــعــض املـــواقـــف والــتــصــريــحــات نــرى  لــخــطــى اإلصــ
الــوســط، وهــنــاك مــن يلعب  أّن هــنــاك مــن يمسك العصا مــن 
ولذلك  الــدولــة،  مفاصل  على  تهيمن  التي  العميقة  القوة  دور 
تجّددت التحالفات من النخب السياسية ذاتها في مسميات 
أخــرى تحالفات جديدة عابرة  أطــراف  جــديــدة، فيما شّكلت 
لــلــطــوائــف، وكــــلٌّ مـــن هـــذه الــتــحــالــفــات تــدعــي وصــــًال بليلى 
وهــي تــريــد إعــاقــتــهــا، ولــكــن هــل نبقى فــي دائـــرة التحالفات 
والتحالفات املضادة؟ وهل يبقى تغليب املصلحة الشخصية 
البالد  تــقــّدم  فــي  نفّكر جميعا  الــوطــن؟ ومتى   على مصلحة 

وازدهارها؟

من أين نبدأ؟ ســؤال كبير وواســع جدا إذا ما فكرنا بكل شيء في وقت واحد. 
البداية تكون من األساسيات، سواء كخدمات اقتصادية او اجتماعية او سياسية.. 
فهذه االساسيات اذا ما نجحنا بتثبيها وإنجازها بصورة صحيحة ستفتح لنا 
أبواب القضايا األخرى وهكذا ستتراكم املنجزات لتتشكل مالمح دولة عصرية 
التكوين وال  الكبرى ألننا بلد قديم  الكبرى، وأقــول  بالتوازي مع نظيراتها  تقف 

يليق بنا أن نكون متخلفني عن العالم. 
في التاسع عشر من هذا الشهر أطلقت دولة االمارات العربية املتحدة من قاعدة في 
اليابان مسبار (األمل) للمريخ، بعد جهود 7 أعوام لبناء مركز فضائي بمالكات 
أسهموا  اماراتي  وفني  وتفني  مهندس  قرابة 200  امارتية، 
بإنجاز فعلي بنسبة %66 من املشروع، شاءت االمــارات أن 
تــبــدأ مــن القمة للحاق بــركــب مــن يـــدرس غــالف املــريــخ الــذي 
تدور حوله اآلن انجازات خمس دول كبرى، بعضها حطت 

على أرضه.
مفاصل  بتأميم  نبدأ  باختصار،  الــصــورة؟  هــذه  نقرأ  كيف 
االقتصاد العراقي من مافيات الفساد وكل من يقف خلفها، 
وقد بدأت الدولة بذلك ونأمل أن تستمر بقوة في هذا الطريق. 
لنبدأ باستقطاب ما وصل اليه العالم، ونؤسس على سبيل 
نفرح  وال   ،5G تقنية  تستخدم  نــقــال  هــاتــف  لشركة  املــثــال 
باستخدام تقنيات 4G التي يستخدمها العالم منذ سنوات 
في العام املقبل، كما وعدت إحدى الشركات العاملة بالعراق 
وهي مطلوبة وغيرها من شركات الهاتف النقال منذ سنوات 
تقدم خدمة محترمة  ولــم  للعراقيني  الـــدوالرت  مئات ماليني 
لها مع استحصال  الــجــدل، هل نجدد  لنكف عن  تليق بهم. 
الديون التي بذمتها من عدمه، ولنطلب ان تسدد ديونها وتبدأ 
من االن على وضع سقف زمني قصير ومحدد للعمل على 
النشاء  املــجــال  فسح  او  الجديد  الجيل  تقنيات  استحضار 

شركة وطنية لهذا العمل ونحسم االمر.
 يجب أن يعي املــســؤول الــعــراقــي، أننا كــدولــة فــي آخــر ُسلم 
تقنيات العالم الحديثة،  وال وقت لدينا  للترقيع او املجاملة او 
البحث عن الكومشن، علينا زج مالكاتنا العراقية في سباق 
التقنيات الحديثة. يجب أن نستثمر الربط الكهربائي مع دول 
الجافة وجعل مساراتها  القناة  لبناء  اآلن  ونبدأ من  الجوار، 
سياسي  ــوازن  تــ وعــامــل  لــلــعــراق  العليا  للمصلحة  تخضع 
ــم،  ــعــال واقـــتـــصـــادي عــاملــيــني عــبــر االنـــفـــتـــاح عــلــى اوروبــــــا وال
ويتعامل  مختلفني  وفكر  بعيون  الــعــراق  ســُيــرى  وبالتاكيد 
معه كقوة اقتصادية وعامل استقرار للمنطقة والعالم، بهذه 
تقليل  أرادت  اذا ما  مــرة  ألــف  الطريقة سنجعل تركيا تفكر 
حصتنا املائية او اختراق حدودنا.. كذلك الحال مع السياحة 

التاريخية والدينية وغيرها الكثير.
 واآلن تعني اآلن فعًال، فالعالم واملنطقة في تحول كبير، وعصبه االقتصاد، وعلى 
املسؤول العراقي أن يجعل من اقتصاده ركيزة مهمة وجزءا فعاال من اقتصاد 
األمــور  نترك  نفكر، وال  أن  كثيرًا، هكذا يجب  النفط  دور  ان ضعف  بعد  العالم، 

للتساهيل كما يقولون.
 ميناء الفاو الكبير هدف ستراتيجي ومفصلي للنهوض بالعراق، يجب أن نبدأ 
به اآلن، ملواجهة تحديات مشاريع عمالقة مشابهة اقل كفاءة منه ولكنها تمتلك 
نرسم  أن  يجب  املناصب،  او  األدوار  يمنح  ال  العالم  لتنفيذها.  السياسي  الــقــرار 

دورنا وطريقنا على خارطة العالم الجديد.



* نــــشــــرت نـــصـــك الــــــســــــردي (املــــهــــرج 
فــي  عـــــام 1966  الــــــســــــوداء)  واالمـــــيـــــرة 
 مــلــحــق جــريــدة الــجــمــهــوريــة األســبــوعــي 

األدبي. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــيــز ذلـــك الــنــص إال 
أنـــه لــم يـــدرج ضــمــن مجموعتك الــرائــدة 
(اململكة السوداء) وال ضمن مجموعاتك 

الالحقة. هل من تفسير؟ 
 ــــــ  قــصــة (املـــهـــرج واألمــــيــــرة الـــســـوداء) 
واحــــدة مــن عـــدة قــصــص آثــــرت تأجيل 
ـــتـــعـــديـــل واإلضـــــافـــــة.  نـــشـــرهـــا بـــغـــيـــة ال
للتعديل  ثــالث  او  قصتان  فاستجابت 
بــيــنــمــا اســتــعــصــت األخــــريــــات فــفــاتــهــا 
الــذي أدخلني تجربة أخــرى غير  الزمن 

تلك األولى.
*  بعيدا عــن ذلــك كــلــه، دعــنــا نــغــور في 
تـــضـــاعـــيـــف تـــلـــك الـــقـــصـــة الـــتـــي تــحــمــل 
العديد من سماتك التي ميزت أسلوبك. 
االنتهاء من  اثــر  الــقــارئ يجد نفسه  إن 
إحـــــــدى قـــــــــراءات الــــنــــص أمـــــــام شـــفـــرات 
مــتــمــثــلــة  ســــايــــكــــولــــوجــــي  طـــــابـــــع  ذات 
 فــــي صـــلـــة عــــــازف املــــزمــــار (جـــيـــجـــان) 

بأمه. 
تــــرى هـــل يــتــســع الـــنـــص أليــــة تـــأويـــالت 
هذه  مقتربات  وما  حقا؟  سايكولوجية 

التأويالت إن وجدت؟ 
األولى  ــ  معظم شخصيات مجموعتي 
ذات أصـــــول اجــتــمــاعــيــة قـــويـــة وقــريــبــة 
تومان  وشخصية  الــكــاتــب.  تجربة  مــن 
ــنــاي واحــــدة من  (او جــيــجــان) عـــازف ال
الشخصيات املؤثرة في وعي شاب من 

ذلك الوقت. 
أمـــــــــــــا عـــــــالقـــــــتـــــــه املـــــــفـــــــتـــــــرضـــــــة بـــــأمـــــه 
ــــــضــــــيــــــة عــــن  ــــــعــــــوي ــــــالقــــــــــة ت فــــــــهــــــــي عــــ
 ســــــلــــــوك مـــــنـــــحـــــرف عـــــــــرف بـــــهـــــا ذلـــــك 

الشخص. 
فهي إذن محاولة  سيكولوجية يضاف 
إلــيــهــا حــبــه لــألمــيــرة عــلــى الــشــاشــة. أي 
إســقــاط الــخــيــال الــرومــانــســي على واقــع 
عاطفته  يستلب  كــان  بــائــس  اجتماعي 

ويحرمه من حب طببعي.

ــــخــــط الـــــعـــــام لـــلـــنـــص، مــن  *  ضـــمـــن ال
الواضح أن اختيارك لشخصية جيجان 
ألفتها  شعبية  شخصية  على  مؤسس 
ــــــى أي مـــدى  الــــبــــصــــرة أيـــــــام زمـــــــــان؟ ال
 تـــقـــتـــرب الــشــخــصــيــتــان إحـــداهـــمـــا مــن

األخرى؟ 
ــــ  كــمــا أشــــرت هــنــاك نـــمـــاذج بشرية  ـ

اعتبارها  الفطن  الــقــارئ  يغفل  ال 
أســـــاســـــا لـــبـــنـــاء شــخــصــيــات 

الحني  ذلك  القصص. وفي 
كان هذا االلتباس قويا، 

فـــأحـــيـــانـــا ُنـــســـّمـــي 
شــــــخــــــصــــــيــــــات 

الـــــــقـــــــصـــــــص 
ئها  سما با
الــحــقــيــقــيــة 

تـــــــشـــــــديـــــــدا 
لــــــــلــــــــصــــــــالت 

الــــــــــــقــــــــــــويــــــــــــة بـــــني 
األصلي.  وواقعها  القصص 

وأذكـــــــــــــر أنـــــــــك نــــفــــســــك اســـتـــعـــمـــلـــت 
اســـــــم (مـــــــــــاري) فـــــي قــــصــــة لـــــــك، وهــــي 

شــخــصــيــة حــقــيــقــيــة كــانــت تــديــر حــانــة 
ــــوطــــنــــي الــــشــــهــــيــــر. لــكــن  فـــــي شــــــــارع ال
الحقيقة  بني  التطابق  هــذا  مثل  خطورة 
لــقــراءة  تــتــضــاءل كلما تهيأ  واألنـــمـــوذج 
ــــقــــصــــص قــــــــــارئ بــــعــــيــــد، عـــــربـــــي أو  ال

أجنبي.
ــــى إشــكــالــيــتــّي الــســرد   *  لـــو جــئــنــا ال
والـــــــحـــــــوار نــــجــــد الـــــــحـــــــوار، فـــــي بــعــض 
الــنــمــاذج، يــتــقــدم مــعــرفــيــا، عــلــى املــســار 
املــرآة العاكسة  السردي فيكون  بمثابة 
او  املفارقة،  وهي  الكاتب،  نظر  لوجهات 
بـــاألحـــرى االخـــتـــالل الــــذي يــتــضــح حني 
الــشــخــصــيــات  الــشــخــصــيــة او  تــنــتــمــي 
التتقن  مبسطة  اجتماعية  شــرائــح  الــى 
ــتــأمــل املــعــرفــي املــعــمــق، والــعــكــس   فـــن ال

صحيح.. 
ـــــ نـــعـــم، الـــــحـــــوار فــــي الـــقـــصـــة عــنــصــر   ـ
ـــــى وجـــــــــــــــوده حـــــدَّ   مـــــهـــــم أحــــــــافــــــــظ عـــــل
الحوار  لغة  وقــد حافظت على  اإلفــــراط. 

ـــــفـــــصـــــيـــــحـــــة  ال
بــــــقــــــدر مـــن 

التحوير 

أفكر في  العامية ألنني  الترجمة عن  او 
األولـــى. وال  بالدرجة  قــارئ غير عراقي 
على  كثيرا  يعلو  الــحــوار  أظــن مستوى 
ثقافة الشخصية ومنشئها االجتماعي 

إال ما ندر.
 * لو افترضنا أنك أنجزت هذا النص في 
أيامنا هذه، ما املشاهد التي ستحذفها 
منه، وما االضافات املتوقعة، إن وجدت؟ 
ـ ـ ال أستطيع أن أحذف شيئا من قصص 

املرحلة األولى.
لــكــنــي كــمــا أجـــبـــت عـــن ســـؤالـــك االول، 
القصص  (لــغــة) بعض  فــي  فإني عدلت 
وأعددتها للنشر بحلة جديدة من دون 

اإلخالل بأفكارها وثيماتها األصلية.

استدراكان
ـــى  *  عـــدا نــصــه الــفــائــز بــالــجــائــزة األول
األسبوعي  االدبـــي  امللحق  مسابقة  فــي 
(البطات  واملــوســوم  الجمهورية  لجريدة 
الـــبـــحـــريـــة)، فــــإن مــحــمــد خــضــيــر نشر 
نــــصــــوصــــا أخــــــــــرى فــــــي املــــلــــحــــق هــي 
(صـــــفـــــيـــــة) و(املــــــئــــــذنــــــة) 
و(املهرج واألميرة 
الـــــــســـــــوداء) قــبــل 
للنشر  انــتــقــالــه 
فـــــــــــي مــــــجــــــالت 
ــكــلــمــة  أخــــــــرى كــال
واآلداب   واألقـــــــــــــالم 

اللبنانية.
** للكاتب محمد خضير 
ذاكرة خضراء وهو يذكرني 
بــالــشــخــصــيــة  املـــحـــوريـــة فــي 
قصتي (فرح أسود) التي نشرت 
حينها في  مجلة (األديب املعاصر) 
ع3ـ 1973 وكانت تدعى (مــاري) وهو 
االسم الذي استخدمته في النص غير 
أنـــنـــي كــنــت أقـــصـــد شــخــصــيــة أخـــرى 
من شخصيات شارع املالهي، علمت 
ولذلك  (ماتيلدا).  اسمها  أن  بعد  فيما 
الخلط الطريف حكاية أخرى ال يتسع 

لها املجال.
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امـــــرأة تــمــّر عــلــى مــهــل مـــن أمـــام 
تــمــثــال نــحــت فــي الــرمــل يــصــّور 
واقية  أقنعة  يــرتــدون  أشخاصًا 
ـــة كـــتـــب عــلــيــهــا:  لـــلـــوجـــه بـــرســـال
ــــا)  (مــــحــــاربــــة فــــيــــروس كــــورون
ـــهـــنـــدي ســـــودارســـــان  لـــلـــفـــنـــان ال
في  بــوري  باتنايك على شاطئ 

بوري.
هـــكـــذا يـــقـــول الـــخـــبـــر املــقــتــضــب 
لفهم  مــهــمــا  مـــدخـــال  أراه  الـــــذي 
مــوجــة الــحــداثــة الــفــنــيــة الــجــديــدة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت عـــــبـــــارة "تـــنـــّفـــس 
بـــكـــمـــامـــة"، وكــــــأن عـــالقـــة الـــــذات 
أبستمولوجيا  بــاتــت  اآلخـــر  مــع 
بالتنفس..  مــا  بــشــكــل  مــرتــبــطــة 

التنفس فقط!
ترتكز الرسالة إذن على الكمامة، 
بوصفها الحاجز الذي يجب أن 
يغطي الفم واألنف لنصون الذات 
ونــحــافــظ عــلــيــهــا كــمــا ُيــفــتــرض 
ـــــرذاذ املمتلئ  ال انــتــقــال  لــتــفــادي 
التنّفس  عبر  كــورونــا  بفيروس 
مـــــن شــــخــــص آلخــــــــــر.. رســــالــــة 
ـــبـــدو ســهــلــة ولــكــنــهــا  عــمــيــقــة وت
تـــحـــمـــل تـــحـــت طـــبـــقـــة الــــحــــروف 
الــواضــحــة.. رســائــل أكــثــر عمقا 

وتعقيدا وغموضا. 
على  أو وجودها  الكمامة  غياب 
الـــوجـــه إذن هـــو الـــحـــد الــفــاصــل 

هنا ما بني (املوت والحياة) هذه 
الــثــنــائــيــة الــضــديــة الــتــي تــأّســس 
عــلــيــهــا الــــوجــــود عــبــر ثــنــائــيــات 
الــفــارق  شّكلت  أخـــرى  مشابهة 
ونقيضه..  الشيء  بني  ما  دائما 
منذ بداية تشّكل الوعي البشري 
لكن الكمامة اليوم هي بؤرة هذه 
الثانية مع ما تحمله من دالالت 
كثيرة (حاجز.. صمت.. تنقية.. 
إضافة) خاصة عندما نكتشف 
أن وجـــودهـــا -أقـــصـــد الــكــمــامــة- 
يــعــود إلـــى الــقــرن الــســادس قبل 
امليالد. إذ تّم العثور على بعض 
صور األشخاص الذين يرتدون 
القماش فوق أفواههم على أبواب 

املقابر.
الـــرمـــلـــي إذن  الـــتـــمـــثـــال   فــــكــــرة 
دال جــــدا على  مـــؤشـــر حـــداثـــي 
دخولنا في عهد جديد، ولننتبه 
أنـــــه مــــن الـــــرمـــــل.. الــــرمــــل الـــهـــّش 
الــــــذي يــتــشــّكــل دائــــمــــا بــحــســب 
الرسالة  نقرأ  فكيف  الــريــاح..!!، 
وفــلــســفــتــهــا ونـــحـــن نـــحـــاول أن 
نــجــد ذواتـــنـــا فـــي هــــذه الــرســالــة 
بــهــا بيٍد  الــرمــلــيــة: (إذا أمــســكــت 
مـــرتـــخـــيـــة ومـــنـــبـــســـطـــة ســتــظــل 
الــرمــال بني يــديــك.. وإذا قبضت 
يـــــدك وضـــغـــطـــت عــلــيــهــا بــشــدة 
لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــــرمـــــال ســالــت 
مــــن بــــني أصـــابـــعـــك وقـــــد يــبــقــى 
 مـــنـــهـــا شـــــيء فــــي يـــــدك ولــكــنــك 

ستفقد معظمها).
 إّن اإلمساك باليد من ممارسة 
سلطة الجسد على اآلخر لتقييد 
ذاته، ولكن الرمل أيضًا هنا يلعب 
دوره في ذلك.. هو من يرسم لنا 
الـــيـــوم اإلشـــــــارة.. هـــو مـــن يــقــول 
مــن نعومته  الــرغــم  إنــه على  لنا 
وهشاشته.. فهو األكثر صالبة 

في توصيل.. فكرة صادمة.
أحــيــانــًا تـــحـــاول ســلــطــة الجسد 
مــخــالــفــة ســلــطــة الـــــذات والــتــمــرد 
عليها، واستعمال األقنعة يغاير 
صياغات كثيرة كنا نستعملها 
فـــي الــثــقــافــة أو الـــفـــن.. إذ تــغــدو 
عـــالقـــة الــقــنــاع هــنــا أو الــكــمــامــة 
صياغة جديدة لتمرد ضروري 
بــل ال غــنــى عــنــه إذ يــرتــبــط هنا 
مع اآلخر الذي صار لزاما عليه 
أن (يـــتـــكـــّمـــم) هــــو أيــــضــــا.. فــي 
إلى  تدعو  ثقافية جديدة  جدلية 
الــتــأمــل فـــي هـــذا الـــجـــزء الــجــديــد 
الــذي أضيف إلــى الــزي البشري 

املألوف.
وعلى  أنها  أعتقد  التي  الكمامة 
ــــــرغــــــم مــــــن كــــــــّل الـــتـــقـــلـــيـــعـــات  ال
والتسويغات التي ظهرت مؤخرًا 
لــتــحــبــيــب ارتـــدائـــهـــا مــثــل "هـــوت 
كـــــوتـــــور" هـــــي تـــكـــبـــيـــل الــجــســد 
بـــضـــرورة جــديــدة تــشــبــه تماما 
لحظة ظهور املالبس في التأريخ 

البشري.
هـــــذه الـــكـــمـــامـــة الـــتـــي افـــتـــنت بــهــا 
الـــفـــنـــان الـــهـــنـــدي (ســــودارســــان 
بــــاتــــنــــايــــك) وجـــعـــلـــهـــا مــرتــبــطــة 
تقول  الــحــيــاة).  (املــــوت-  بثنائية 
الكثير، ولعل تخصيب رسالتها 
أن جعلها على الرمل أضاف إلى 
بعدها الرمزي مدى آخر.. الرمل 
والهواء والتنّفس.. إنها فانتازيا 
بالحاجز  االســتــعــانــة  تــكــون  أن 
أقصد بارتداء الكمامة لساعات.. 
نتنفس..  لكي  الوحيد  حلنا  هو 
رملي  بتمثال  بــدأت  إنها رسالة 
الفن  أروقـــة  إلــى  لكنها ستدخل 
 مــــن أبـــــــواب أكـــثـــر صـــالبـــة كــمــا 

أظن.

أرواحنا وغادرنا  ترك غيمة عطره تنث علينا مطرا دافئا بلل 
إلــى مستقره األخــيــر، تاركا أحــزانــا وأوجــاعــا وذكريات  هادئا 
التنسى، إنه القاص والروائي العراقي حميد الربيعي الذي ارتبط 
املغلف  واإلبـــداع  والسالم  املحبة  قوامه  مقدسا  رباطا  بالقلوب 
بالوجع والرحيل، (بيوم آخر، التستتر وال تكتمل غيمة عطر 
في متاهة، متاهة مال قنبر، إال عند رواٍس وسواحل، ستظهر 
آخــرون، حيث يتجمعون،......  العاشر ويراها  اليوم  في صباح 
املكثفة  الكلمات  بــهــذه  هــو يلخص رحــلــة غيمته  هــا  الـــســـارد)، 
الدالة من خالل ثريا العناوين كمداخل إلى قصصه في متوالية 
فــي شــكــل نصوص  الــقــصــيــرة  الـــروايـــة  روح  تمتلك  قصصية 
ارتبطت فــي فــكــرة مركزية واحـــدة، القصة األولـــى (يـــوم آخــر) 
يــكــون املــعــري عــالمــة دالـــة على عمق ســيــرورة الــتــاريــخ، تاريخ 
إلــى اآلخـــرة، حميد هنا وفي  املعرفة والــغــور في سياحة تقود 
مع  يتماس  الفكرة حني  هــذه  يغادر  لم  تقريبًا  معظم قصصه 
النهايات التي تقترب منه في لحظات خيانة 
الــجــســد وهـــو يــتــهــاوى أمــــام مـــرض عــضــال، 
في قصة (التستتر) يفضح املستور املقبل 
من عمق عفن التاريخ ليفضح األسرار التي 
اســتــلــهــا مـــن بــطــون الــكــتــب مـــن خــلــفــاء بني 
العباس واملتوكل الذي كان يحب أغنية جده 
األجـــرب)،  الكلب  أيها  (أنــت  الشهيرة  األكــبــر 
وفـــي قــصــة (التــكــتــمــل) يــكــون فــهــرســت ابــن 
الــنــديــم شــاهــدا على حكايا وأســــرار عسس 
الخليفة الذين احتجزوا (ابن النديم) لوقاحته 
فــي خــلــق شــخــصــيــات مــتــمــردة، وفـــي قصة 
(عطر) وأمــام زرقــة األفــق والشعور بالخيبة 
البحث عــن حــيــاة ثانية  إلــى  الــســارد  يسعى 
ــعــرافــة الــعــجــوز صـــار يهفو  مــنــذ أن قــابــل ال
ليتشارك معها  الجمال  رائعة  فتاة  لقاء  إلــى 
فــي صــنــع حــيــاة جــديــدة بــعــيــدا عــن االوجـــاع 
بعد أن يشفى مــن الــســرطــان، ثــم فــي قصة 
(غـــيـــمـــة) يــحــضــر (ابــــــن عــــربــــي) لــيــعــلــن أن 
الحروف ذوات وتتكرر االماني ذاتها بلقاء فتاة عامرة الصدر 
قــد انــتــظــرهــا زمــنــا وركـــض وراءهــــا تــابــعــا الــعــرافــة ذاتــهــا التي 
نهدها  تالمس  ان  ما  فتاة ستمنحك حياة جديدة  (ثمة  تقول 
حيث يزول املرض عنك) ص46، وفي قصة (متاهة) يعود إلى 
السابقة هناك، رغم  الحياة  نــور  هــاالت من  البصرة مستذكرا 
أنــه ال يدعي الشرود او زوغــان البصر لكنه يعيش مع أسماء 
لرموز األدب والثقافة البصرية مثل محمد خضير ولؤي حمزة 
عــبــاس ومــحــمــود عــبــد الـــوهـــاب، وهـــو وفــــاء نــــادر حــني يوظف 
 هذه األسماء القريبة إلى القلب في نص مرهف وعميق وبلغة 
الربيعي عن هذه  الراحل حميد  السارد  أخــاذة، يقول  شاعرية 
الرئيسة  الثيمة  يمثل  والـــذي  طرحته  الـــذي  الــســؤال  املجموعة: 
للمجموعة، هل يموت الشعب اذا ركن إلى السكوت، فقد توالى 
الناس  والـــذي جعل  النتنة  رائــحــتــه  يبعث  الـــذي  الــتــاريــخ  علينا 
ملعرفة  شخصيات  التاريخ  من  استضفت  فقد  وتركد،  تخمد 
أسئلة  واقعهم...  أكثر في  انبثقت  والتي  أو خمدوا؟  هل ركنوا 
الحديث عن تجنيسها  أسئلة في متوالية قصصية كثر  تولد 
 وهــــل هـــي جــنــس أدبـــــي مــعــتــرف بــــه؟ ظــلــت كـــل هــــذه األســئــلــة 
تــتــرى فــي األذهـــــان تــلــك الــتــي شغلها حــمــيــد الــربــيــعــي ورحــل 

سريعا.

[I]
الجسدي،  الصعيد  على  إلــغــاٌء  إلــغــاٌء.  االغتيال 
ِاغتيال،  كــل  الفكر.  مستوى  عند  تثبيت  وهــو 
ــســاؤل عنه نــحــو، وفي  والــحــال هـــذي، يفتح الــتَّ
وامليتافيزيك].  [الــفــيــزيــك-  ة  ُثنائيَّ إلــى  الــطــريــق 
ة، في املستوى املجتمعّي  ويمكن فهُم هذه الُثناِئيَّ
ة [الــواقــع-  ِانــطــالقــًا مــن ُثنائيَّ الــذي مــن شأنها، 
والفكر]. وعوضًا عن الفصل اواِالنفصال بني 
ة، ال ُبدَّ من أْن نفهم كل طرف  َطَرَفْي هذه الُثناِئيَّ
ى نستطيع  من الطرفني داخل الطرف اآلخر، حتَّ

أن نتساءل عن فعل اإللغاء. وما يترتب عليه.

[II]
الــطــرف األول فــي الطرف  ُن وضــع  مــاذا يتضمَّ
ة؟ وبأية معاٍن يمكن أن نفهم  اني من الُثناِئيَّ الثَّ

ذلك؟ 
إّال بقدر ما نحن نحيا، فإننا ال  نا ال نموت  إنَّ
ة أن نموت.  نحيا إّال بقدر ما نتوفر على إمكانيَّ
في هذا الفناء، والشرط األصلّي إلمكانه، تحدث 
الحياة فينا، بقدر ما نقع فيها. وهكذا، ملجرد 
[َبْعَد-  ُيصبح،  الفكَر  ُن  يتضمَّ الواقع  يكون  أن 
حــٍني]، الواقَع الــذي كان الفكُر قد وضع أسسًا 
له. أي الواقع اليوتوبي الذي يأتي من املستقبل، 

قريبًا أو بعيدًا ال فرق. 
ما هو يوتوبيا الفكر.  إنَّ [الفكَر- في- الواقع] إنَّ
وهـــذي األخــيــرة تــقــوم على تــحــديــدات املفهوم، 
والتساؤل، والتفكير العلمّي- الفلسفي العميق. 
حــيــنــمــا تــكــون الــيــوتــوبــيــا ضــربــًا مـــن ضـــروب 
املستقبل، نصطدم  مــن  يــأتــي  لــواقــع  الــتــحــديــد 
اصـــطـــدامـــًا عــنــيــفــًا بــالــديــســتــوبــيــا، أي الـــواقـــع 
ــا يــريــده  املــجــتــمــعــّي الــــذي يــقــع عــلــى الــضــد مــمَّ

الفكر.

[III]
الطرف  اني في  الثَّ الطرف  ُن وضع  ماذا يتضمَّ
ة؟ وبأية معاٍن يمكن أن نفهم  الُثناِئيَّ األول من 

ذلك؟
داخــل  الفكر  ط  بتوسُّ الحقيقة  تقع  الــواقــع،  فــي 
الفكر.  من صناعة  الواقع  يكون  حينما  الواقع 
أي حــيــنــمــا يــــكــــون الـــــواقـــــع قــــد صــــــار الـــفـــكـــَر 

إّال  أن نحيا  نا ال نستطيع  إنَّ دًا.  مجسَّ
ى  الفكر يتجلَّ بقدر ما نحن نفكر. في 

ٍة  الــواقــع، بخاصَّ عــقــَل  اإلنــســان بوصفه 
حينما يكون الــواقــع قد أتــى إلــى مستوى 

إلــى ذاتـــه بوصفه واقعًا  الــفــكــر، وعـــاَد منه 
رًا به.  مفكَّ

[IV]
الواقع  ُن  يتضمَّ الفكر  يكون  أن  ملجرد  وهــكــذا، 
ُيصبح، [َبْعَد- حٍني]، الفكَر الذي كان الواقُع قد 
الــذي  الــواقــع اآليديولوجي  لــه. أي  وضــع أسسًا 
يأتي من [وحدة- املاضي- والحاضر]، قريبًا أو 
ما هو  بعيدًا ال فرق. إنَّ [الواقَع- في- الفكر] إنَّ

[آيديولوجيا- الفكر]. 
وهـــذي األخــيــرة تــقــوم على تــحــديــدات املفهوم، 
ــــتــــســــاؤل، والـــتـــفـــكـــيـــر الـــعـــلـــمـــّي- الــفــلــســفــي  وال
الــعــمــيــق. حــيــنــمــا تــكــون اآليــديــولــوجــيــا ضــربــًا 
مــن ضــروب التحديد لــواقــع يأتي مــن [وحــدة- 
املاضي- والحاضر]، نصطدم اصطدامًا عنيفًا 
الذي يقع على  الواقع املجتمعّي  باليوتوبيا، أي 

ا يريده الواقع املجتمعّي. الضد ممَّ

[V]
ــــة مـــصـــادر مــعــرفــيــة يــقــوم هــذا  ولـــكـــن، عــلــى أيَّ
الــــضــــرب مــــن ضــــــروب اِالصـــــطـــــدام الــعــنــيــف؟ 
ــة الــتــي من  وكــيــف يمكن فــهــم الـــحـــدود الــنــظــريَّ

شأنه؟ 
ديالكتيك  على  والــواقــع  الفكر  ديالكتيك  يقوم 
الفكرة- واملالحظة. كما تقوم الفكرة على الَقْبليِّ  
Poste- الــَبــْعــديِّ  على  املــالحــظــة  تــقــوم   ،Priori
ة لهذا  riori. وهكذا نكون أمام املصادر املعرفيَّ

ساؤل-  التَّ أجل  اِالصطدام، حينما نتوقف، من 
ة اآلتية:  والتفكير- والفهم، عند املصادر املعرفيَّ
ــــراث ومــعــنــاه  I -  الـــصـــراع املـــعـــرفـــّي حــــول الــــتُّ

ة.  ووظيفته املجتمعيَّ
II  -  الصراع حول معنى ومضمون املاضي، 
وحضوره في الحاضر واملستقبل املجتمعّي. 

املــجــتــمــعــّي حــــول اِالخـــتـــالف  الــــصــــراع    - III
د املــجــتــمــعــّي، وغــيــاب ضابط  ــتــنــوع والــتــعــدُّ وال
النظرّي-  ومنظوره  اِالخــتــالف  ملضمون  معنيِّ 

اإلجرائي. 
السلطة،  الفكري حــول مفهوم  الــصــراع    -  IV
يـــــن، وكــيــف  ـــــدِّ ومـــمـــارســـتـــهـــا، ِانــــطــــالقــــًا مــــن ال

حضوره في ِبنَية السياسة. 

[VI]
ومــــن ثـــم حــيــنــمــا نـــقـــول إنَّ فــلــســفــة اِالغــتــيــال 
بذلك  نشير  فإننا  الفلسفة،  ِاغتيال  على  تقوم 
ــتــنــوع واِالخـــتـــالف على  د وال ــتــعــدُّ إلـــى مــعــنــى ال
واإلجرائية،  ة-  النظريَّ املضامني  تحديد  صعيد 
ة- واإلجرائية التي من شأن  واملنظورات النظريَّ
ة التي ُتحدد، في كلِّ مرة، معنى  املصادر املعرفيَّ
ه  ِة اِالختالف فيه. ألنَّ الوجود املجتمعّي، وكيفيَّ
يستحيل أن نتساءل عن هذا األخير من دون 

ساؤل عن إمكان وجوده. التَّ

{ }

ــــخــــط الـــــعـــــام لـــلـــنـــص، مــن  مـــن ال
أن اختيارك لشخصية جيجان  ح
ألفتها  شعبية  شخصية  على  س 
ــــــى أي مـــدى  رة أيـــــــام زمـــــــــان؟ ال
ب الــشــخــصــيــتــان إحـــداهـــمـــا مــن

؟
أشــــرت هــنــاك نـــمـــاذج بشرية 

اعتبارها  الفطن  الــقــارئ  ل 
لـــبـــنـــاء شــخــصــيــات  ـــا

الحني  ذلك  ص. وفي 
ا االلتباس قويا، 

ـــــــســـّمـــي  ــــانـــا ُن ُ
صــــــيــــــات 

صـــــــص 
ئها 
قــيــة 

يـــــــدا 
الالـــالت  ـــ ــصــــ

نينيــني ـــ ــويــــــــــــة بــ
األصلي. وواقعها  ص

ر أنـــــــــك نــــفــــســــك اســـتـــعـــمـــلـــت 
ي

مـــــــــــاري) فـــــي قــــصــــة لـــــــك، وهــــي 

الحوار  لغة  على  وقــد حافظت  اإلفــــراط. 
الـــــفـــــصـــــيـــــحـــــة 

ــــــقــــــدر مـــن  ب
التحوير 

وا الجمهورية  لجريدة 
الـــبـــحـــريـــة)، فــــإن مــحــم
نــــصــــوصــــا أخــــــــــرى ف
(صـــــفـــــي
و

أ
واأل
اللبنان
** للكات
ذاكرة خض
بــالــشــخــصــي

قصتي (فرح أس
حينها في  مجلة (

ي

 وكانت تد
ي

1973 ع3ـ
االسم الذي استخدم

أنـــنـــي كــنــت أقـــصـــد ش
يي

من شخصيات شار
اسمها أن  بعد  فيما 
الخلط الطريف حكاي

لها املجال.

إّال أن نحيا  نا ال نستطيع  إنَّ نندًا.  َّ ددمجسَّ
ى الفكر يتجلَّ ىىبقدر ما نحن نفكر. في 

ٍة بخاصَّ الــواقــع، ةة  َّ عــقــل إلنــســان بوصفه 
حينما يكون الــواقــع قد أتــى إلــى مستوى 

إلــى ذاتـــه بوصفه واقعًا  منه 
ى إ ى ع

َلــفــكــر، وعـــاد
رًا به.  ررمفكَّ َّ



األصح
طبيبة االسرة واملجتمع الدكتورة تمارة كاشف 
الغطاء، اشــــــــارت الى أنَّ الخوف من انتشار هذا 
الوباء القاتل دفع افراد املجتمع الى ســــــــلوكيات 
واجراءات غير صحية باستخدام مواد التعقيم 
، فهنــــــــاك من يغســــــــل املشــــــــتريات خصوصًا 
الفاكهــــــــة والخضار بمادة الكلــــــــور املعقمة ظنًا 
منه ان هذا الســــــــبيل الوحيد لقتل الفيروسات، 
في حني ان الطريقة االصح هي غســــــــلها باملاء 
الجــــــــاري وتركهــــــــا لبضــــــــع دقائق، ثــــــــم خزنها 

بطريقة سليمة للحفاظ عليها من التلف.

مخاطر
املواقــــــــع االلكترونية نشــــــــرت تقاريــــــــر عدة عن 
الطرق الصحيحة في اســــــــتخدام مواد التعقيم 
، كان الهــــــــدف منهــــــــا لفت انتباه املســــــــتهلكني، 
وشرح الطرق الصحيحة للتعقيم ، ولكنها في 
الوقت نفسه وضعت مجموعة من التحذيرات 
،منهــــــــا مــــــــا اشــــــــارت لــــــــه ادارة الغــــــــذاء والــــــــدواء 
االميركية، اذ نشــــــــرت تقريرًا عن مجموعة من 
املعقمات التي تســــــــببت بوفاة اشخاص ونقل 
آخرين الى املستشفى بعد استخدامها بطرق 
غير مناسبة، حيث احتوت احداها على نسبة 
تصل الى 81 باملئة من تركيز امليثانول، وكذلك 
مادة ايثيل الكحول وتعرف ايضًا باسم ايثانول 
وهي االكثر شيوعًا واستخدامًا لتعقيم االيدي، 
وبينت فحوصات ادارة الغذاء والدواء االميركية 
ان هذه املادة تسبب تسممًا في حال ابتالعها 
او استنشــــــــاقها، وما زالت الدراسات مستمرة 
للتعرف على تأثيرات االيثانول املتعددة ولذلك 
ال بــــــــدَّ من التحلي بالوعي لدى اســــــــتخدام هذه 
املادة ومعرفة الطريقة الصحيحة الستخدامها 
في الوقاية وتعقيم املنازل واالغراض املختلفة 

األخرى.

اجتهادات مغلوطة
تلجأ االربعينية وفاء قاسم الى تعقيم منزلها 
باستمرار، وتضع انواعًا متعددة من املعقمات 
كي تحافظ علــــــــى نظافة املنزل ، وتعترف وفاء 
باصابتها بالوســــــــواس القهري منذ انتشــــــــار 
وبــــــــاء كورونا في العالــــــــم، اذ تقول: خوفي على 
اوالدي دفعنــــــــي الى ابتكار طــــــــرق متعددة في 
التنظيــــــــف والتعقيــــــــم، ففي احــــــــدى املرات قمت 
بخلــــــــط مادة الكلــــــــور مع مزيل الدهــــــــون ومادة 
معقمة اخرى، ما تســــــــبب بانبعاث رائحة قوية 
فــــــــي ارجاء املنزل ونوبات مــــــــن العطاس الفراد 
اســــــــرتي، وبالتأكيــــــــد هذا تصــــــــرف خاطئ الن 
خلط مــــــــواد التعقيم دون معرفــــــــة حقيقية من 

شأنه التســــــــبب بمشكالت صحية 
ال تعد وال تحصى.

تحذيرات
 املتخصصــــــــون بالكيمياء حذروا 

مــــــــن خطورة خلط مــــــــادة الكلور مع 
امليثانــــــــول او االيثانــــــــول، حيث ان 

مادة امليثانول اذا ما المســــــــت 
العــــــــني فهــــــــي ســــــــتؤثر علــــــــى 
الشبكية واحيانًا تسبب فقدان 
البصر بشكل نهائي، وممنوع 

استخدامها كمادة 
معقمة الن 

تراكمها 
فــــــــي 

الجســــــــد قد يســــــــبب تليفــــــــًا في الكبــــــــد والكلى 
واملعقــــــــم الوحيــــــــد غيــــــــر املــــــــؤذي هــــــــو ايثانول 
بتركيــــــــز 70باملئة، كما منــــــــع الخبراء من خلط 
مواد التنظيف مــــــــع بعضها خصوصًا الكلور 
الن هــــــــذا ســــــــيولد مادة ســــــــمية قد تــــــــؤدي الى 

مشــــــــكالت صحية كثيرة وقد تصل الى الوفاة 
احيانــــــــًا، ونصحوا باالبتعاد بشــــــــكل كلي عن 
خلط مــــــــادة الكلور والديتول الن ذلك يؤدي الى 

انبعاث غاز الكلور السام.

تعقيم
لفــــــــت نظــــــــر الثالثينيــــــــة دينــــــــا يوســــــــف منظر 
الحد اصحاب الســــــــوبر ماركــــــــت في منطقتها 
الســــــــكنية، وهــــــــو يقــــــــوم بتعقيم النقــــــــود التي 
يســــــــتلمها من الزبائن بطريقة سريعة وذكية، 
فهو يقوم بــــــــرش الكحول على االوراق النقدية، 
وتشــــــــير دينا الــــــــى ان هذه اآللية لــــــــم تعد محط 
اســــــــتغراب وتعجب، الن الدراسات اكدت قدرة 
فيروس كورونا على التعلق باالوراق واالسطح 
املختلفة ولعدة ساعات، لذلك يفضل اصحاب 
املحال واالســــــــواق وحتــــــــى املختبــــــــرات الطبية 
تعقيم النقــــــــود حال تســــــــلمها وتركها لدقائق 
معــــــــدودة لكي تجــــــــف. وتوضح دينــــــــا الى انها 
فــــــــي الصباح الباكر مــــــــن كل يوم تبدأ بتنظيف 
املنــــــــزل، مرتديــــــــة القفــــــــازات لتنظيــــــــف وتعقيم 
االسطح، وبعد االنتهاء تتخلص منها ثم تقوم 
بمســــــــح االرضيات بمواد معقمة مصرح بها، 
وتجفيفهــــــــا كــــــــي ال تكون بيئة مناســــــــبة لنمو 
بعض الفيروسات والبكتريا، وتعمل على اتباع 

االرشادات الصحية قدر املستطاع.

وسائل آمنة
 الدراســــــــات الطبيــــــــة اشــــــــارت الــــــــى أن 
الطريقــــــــة املثلــــــــى هــــــــي ليســــــــت 

بتعقيــــــــم النقــــــــود بــــــــل بغســــــــل اليديــــــــن باملاء 
والصابون وملدة زمنية قصيــــــــرة، وان اللجوء 
للمعقمــــــــات ال يتم اال في حــــــــال التواجد خارج 
املنزل او العمــــــــل، الن الصابون قادر على قتل 

الفيروس بصورة اكبر من املعقمات.

محلول
عــــــــدد من االطبــــــــاء تولوا توعيــــــــة املواطنني عن 
طريــــــــق مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي وعبر 
اســــــــتعرضوا  الشــــــــخصية، حيث  صفحاتهم 
وطــــــــرق  الطبيــــــــة  املعقمــــــــات  مــــــــن  مجموعــــــــة 
اســــــــتخدامها الصحيحة، فعلى ســــــــبيل املثال 
يوجــــــــد محلــــــــول البوفيــــــــدون ايوديــــــــن الــــــــذي 
اجريــــــــت عليه مجموعة من الدراســــــــات الطبية 
التــــــــي اعــــــــدت من قبــــــــل جهات صحيــــــــة عاملية 

رصينة، وبينت تلك الدراســــــــات ان استخدامه 
مــــــــن قبل املصاب بالفيروس او املالمســــــــني له 
من شــــــــأنه التقليــــــــل من االصابــــــــة وفي احيان 
كثيرة يحمي املالمســــــــني من الفيروس ، اذ بدأ 
اســــــــتعماله كبخاخ لالنف وغرغرة للفم ايضًا، 
ولكن هذا املحلول ال بــــــــد من تخفيفه من قبل 
مختصني كــــــــي يحقــــــــق الهدف املنشــــــــود في 
التعقيم والحماية، وبحســــــــب الدراســــــــات فان 
اغلــــــــب املــــــــالكات الصحية وخــــــــط الصد االول 
اصبحوا يستخدمونه بشكل اكبر، خصوصًا 
انه ال يســــــــبب اي ضرر باستثناء االشخاص 
املصابني بالتحسس من املادة نفسها، فضًال 

عن النساء الحوامل.

تعقيم الكمامات
وفقًا ملا ذكرته تقارير طبية، فإن رش الكمامة 
بالكحول أو املعقم يــــــــؤدي إلى تآكل الطبقتني 
األولــــــــى واألخيرة منهــــــــا، ويجعلهــــــــا متهالكة، 
كما أنــــــــه يفقدهــــــــا فعاليتها فــــــــي االبتعاد عن 
توصيل اي رذاذ قد يحمل العدوى، وأشــــــــارت 
هــــــــذه التقاريــــــــر إلــــــــى أن الكمامات التــــــــي أعيد 
تعقيمهــــــــا تكمــــــــن خطورتهــــــــا فــــــــي أن التلــــــــف 
الناتج عن هذا االمر، ال يتمكن املســــــــتخدم من 
مالحظتــــــــه بســــــــهولة، فيرتديها مجــــــــددًا وهو 
يظن أنها مازالت بالفعالية نفســــــــها، وبالتالي 
تزداد مخاطــــــــر إصابته بالفيروس، ونصحت 
التقارير عند شــــــــراء الكمامة الطبية بضرورة 
االلتــــــــزام بضوابط محددة فــــــــي التعامل معها، 
مثــــــــل عدم تطهيرهــــــــا أو تعقيمهــــــــا بأي معقم 
يحتوي علــــــــى كحول، وكذلك عدم اســــــــتخدام 
الكمامة ذات االســــــــتخدام الواحد أكثر من مرة، 
ألنهــــــــا تصبــــــــح تالفــــــــة وتفقد فعاليتهــــــــا، وفي 
حال تعرضهــــــــا للبلل أو التلف، من الضروري 
التخلــــــــص منها على الفور، مع غســــــــل اليدين 
جيدًا باســــــــتخدام املاء والصابــــــــون قبل ارتداء 
الكمامــــــــة . وبينت التقارير الطريقة الصحيحة 
الرتــــــــداء الكمامــــــــة الطبية عن طريــــــــق األطراف 
الخارجيــــــــة لها، مع تجنب مالمســــــــة الســــــــطح 
الخارجــــــــي، الفتة إلى ضــــــــرورة التخلص منها 
في القمامة بعد خلعها ثم غســــــــل اليدين جيدًا 
باملاء والصابون، كما حذرت من ارتداء كمامة 
شــــــــخص آخر، وكذلك عدم ملسها من املنطقة 
التــــــــي تغطي الفم واألنــــــــف لتجنب نقل العدوى 

من اليدين إلى الكمامة.
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عاشت املدن لقرون عديدة ازمات 
دوريــــة؛ فــقــد قــتــل الــوبــاء الكبير 
نــحــو ســبــعــني الـــفـــًا مـــن ســكــان 
لندن، وفر الباقون الى خارجها، 
انــتــقــل املــلــك «تـــشـــارلـــز الــثــانــي» 
«هامبتون  الى قصر  وحاشيته 
كـــــــورت»، وانـــتـــقـــل الـــبـــرملـــان الــى 
اوكسفورد، و توقفت التعامالت 
الـــتـــجـــاريـــة بــــني لــــنــــدن وجــمــيــع 
املـــدن االخــــرى املــبــتــالة بــالــوبــاء، 
اسكتلندا،  مــع  الــحــدود  واغلقت 
ولــم يختلف الــحــال فــي اوروبـــا؛ 
فقد ارسل «لويس الرابع عشر» 
مــلــك فــرنــســا املــقــبــل بــعــيــدًا عن 
بــاريــس الـــى فــرســاي فــــرارًا من 
وبـــــــاء الـــــجـــــدري، وبــــعــــد قـــــرون، 
نــصــح االطــــبــــاء مــلــك بــريــطــانــيــا 
الصحة  (ذو  الخامس»  «جـــورج 
املــتــداعــيــة) بــمــغــادرة الــعــاصــمــة 
والسكن في برايتون؛ ليستفيد 
من هواء البحر؛ وهو امر انتهجه 
الــقــوم. وفــي العصر  بــعــده علية 
ملــغــادرة  البعض  الــحــديــث خطط 
املـــــدن نــحــو الـــريـــف فـــي ازمــــات 
لندن  وتفجيرات  ايلول   11 مثل 
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بشراء العقارات في الريف، تلك 
الــتــحــركــات كــانــت دائــمــًا مؤقتة؛ 
والتعليم  والــثــراء  العمل  ففرص 
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا املـــــــدن تــجــتــذب 
الشباب.. ولكن ماذا  ٔاجــيــاًال من 
عـــن عـــالـــم مـــا بــعــد «كــــورونــــا»؟ 
التكنولوجيا  تــوافــر  يعني  وهــل 
الحديثة وامكانية العمل عن ُبعد 
املدن  الرحيل عن  أن  املنازل  من 

سيكون دائميًا؟

فيروس من املدينة
كورونا  فيروس  انتشار  ارتبط 
بحياة املــدن؛ فقد بدأ من مدينة 
االحــــد  ذات  الــصــيــنــيــة  ووهـــــــان 
عــشــر مــلــيــونــًا، ورغــــم أن أعـــداد 
الوفيات عامليًا لم تكن أعلى في 
املـــــدن مــنــهــا فـــي املـــنـــاطـــق االقـــل 
اكتظاظًا (مع ان الفقر لعب دورًا 
الكثافة  مــن  الخسائر  فــي  اكــبــر 
ـــــدراســـــات  الـــســـكـــانـــيـــة)؛ لـــكـــن ال
تشير الى أن املدن كانت االكثر 
تضررًا ، ففي بريطانيا اظهرت 
العامة  الصحة  احصاءات دوائر 
ان الوفيات في لندن كانت االعلى 
مــــن بــــني املـــقـــاطـــعـــات االخـــــــرى، 

كــــــذلــــــك اتـــــضـــــحـــــت صــــعــــوبــــات 
بفعل  املــــدن  فــي  للعيش  اخــــرى 
شروط الحجر الصحي؛ ومنها- 

ــــعــــيــــش فــــــي وحــــــــدات  ال
ســكــنــيــة صــغــيــرة وقــلــة 
امـــــكـــــانـــــيـــــة الــــــوصــــــول 
لــــلــــحــــدائــــق (نــــحــــو 21 
لندن  باملئة من سكان 
ال يــمــلــكــون حــديــقــة)، 
وتـــضـــخـــم االيــــجــــارات 
(االيجارات بلندن هي 
االعـــلـــى فـــي اوروبــــــا)، 
وكــــــثــــــافــــــة الــــــتــــــراكــــــم 
الــبــشــري الـــــذي يــزيــد 
التباعد  مــن صــعــوبــة 
واذ  االجــــــتــــــمــــــاعــــــي. 
تــقــل اهــمــيــة الــتــواجــد 
الـــفـــعـــلـــي فـــــي مـــكـــان 
الــــعــــمــــل وتـــتـــنـــاقـــص 
امكانيات االستفادة 
الغذائية  املــنــافــع  مــن 
تصبح  والـــثـــقـــافـــيـــة؛ 
ــــعــــيــــش  مــــــبــــــاهــــــج ال
الــــــــحــــــــضــــــــري أقـــــــل 

وضوحًا.
ُيــــفــــكــــر بــــيــــتــــر دي 

(26 سنة،  جــونــســون  غـــرافـــت- 
لندن  بترك  وسينمائي)  شاعر 
واالنـــتـــقـــال لــلــعــيــش فـــي الــريــف، 
بعد ست سنوات في العاصمة. 
والنــه كــان ضمن مناطق عالية 
االنـــتـــشـــار بــالــجــائــحــة؛ اضــطــر 
لــقــضــاء ثــالثــة اشــهــر فـــي عــزلــة 
للمدينة  جـــاء جــونــســون  تـــامـــة، 
لـــيـــكـــون جــــــزءًا مــــن الــفــعــالــيــات 
لكنه  نــظــراءه؛  ويلتقي  الثقافية 
(ورغـــــم اشـــتـــراكـــه بــالــعــديــد من 
املــنــاســبــات الــثــقــافــيــة الــنــاجــحــة) 
ــلــعــودة الـــى مــقــاطــعــتــه،  يــخــطــط ل
الـــعـــديـــد من  قــــائــــًال: «اعـــتـــقـــد ان 
الــشــبــاب يــفــكــرون بــتــرك املـــدن؛ 

الن الــجــائــحــة اعــطــتــهــم الـــدوافـــع 
ـــــضـــــوء عــــلــــى عــــدم  وســــلــــطــــت ال
املــــســــاواة.. شــرطــة عــنــصــريــون 
وقلة  املعيشة  تكاليف  وارتــفــاع 

املساكن اآلمنة واملتيسرة». 
(28 ســـنـــة،  بــــــول  غــــريــــس  امــــــا 
مــحــررة) عاشت فــي لندن ست 
ســنــوات، فــقــد اســتــعــدت للعودة 
«كنت»  بمقاطعة  والديها  ملنزل 
بــعــد انــتــهــاء عــقــد ايــجــارهــا، وال 
بعد  للمدينة  ستعود  انها  تــرى 
الجائحة، قائلة: «اشعر باالمتنان 
الني اصبحت من سكان املدينة؛ 
لــكــنــي ارغــــب بـــشـــراء مــنــزل وال 

يمكنني ذلك في لندن. 
اعــــــمــــــل 

ــــــــــــــــيــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن املــــــــســــــــكــــــــن   ال
ـــعـــيـــش فــي  بـــال ـــــي  ل وال حــــاجــــة 

املدينة». 
قــــادت الــجــائــحــة «بـــــول» العــــادة 
تــقــيــيــم خـــيـــاراتـــهـــا الـــحـــيـــاتـــيـــة؛ 
لـلوسي  بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك 
مــــــــوس وزوجـــــــهـــــــا «ســــــاشــــــا»؛ 
اللذين جعلتهما تجربة االغالق 
للعيش مع  آخــر  بنمط  يــفــكــران 

اطفالهما.. خارج املدينة. 
تقول موس: «لم نضطر للتفكير 
ابقتنا  فقد  الجائحة؛  قبل  هكذا 
املـــديـــنـــة مــنــشــغــلــني. ولـــكـــن االن 
املدينة شيء؛ وادركنا  ليس في 
رغبتنا بالعيش قرب اصدقائنا 

واسرتنا».

دورة التنقل البشري
لـــم تــكــن الــرغــبــة بــمــغــادرة املـــدن 
نحو الريف وليدة زمن الجائحة؛ 
فـــقـــد كـــشـــف مـــكـــتـــب الـــبـــيـــانـــات 
 “ONS» الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــوطـــنـــي 
ازديـــــــــــاد اعــــــــــداد الـــبـــريـــطـــانـــيـــني 
الــذيــن هــجــروا املـــدن فــي السنني 
االخــــــــــيــــــــــرة، يــــــشــــــرح انــــتــــونــــي 
جـــامـــبـــيـــون اســــتــــاذ الــجــغــرافــيــة 
الــســكــانــيــة بــجــامــعــة نــيــوكــاســل 
نـــمـــوذج ”الــتــصــعــيــد االقــلــيــمــي“ 
قـــــائـــــًال: ”الــــشــــبــــاب هـــــم االكـــثـــر 
الضواحي  من  لالنتقال  توجهًا 
تــقــدم مهني  لتحقيق  املـــدن  الـــى 
في  تحقيقه  يمكن  مــمــا  ســريــع 
مــوطــنــهــم، وفــــي مـــراحـــل الحــقــة 
من اعمارهم يبيعون مساكنهم 
املـــديـــنـــيـــة عـــالـــيـــة الـــثـــمـــن (بــفــعــل 
الــتــضــخــم) ويــتــركــون املــــدن؛ امــا 
خــــالل مــرحــلــة تــأســيــس االســـر 
او الحقًا  االطفال)  انجاب  (قبل 

قبل التقاعد“.
 لكن احصاءات ما بعد الجائحة 
ـــيـــوم  ال يــــجــــري  تـــكـــشـــف ان مـــــا 
لــيــس الــنــمــط املــألــوف مــن حركة 
تضاعف  فقد  الــبــشــري؛  التنقل 
عـــدد الــبــاحــثــني عــن عــمــل خــارج 
العاصمة مقارنة بالعام املاضي، 
مؤخرًا  أجـــري  استفتاء  واظــهــر 
مــخــتــلــف  مــــــن  اشـــــخـــــاصـــــًا  ان 
ـــكـــو  االعــــــــمــــــــار (بــــعــــضــــهــــم مـــال
مستأجرون)  وبعضهم  منازل 
يخططون ملغادرة العاصمة بعد 
انـــتـــفـــاء ضــــــرورة الــســكــن قــرب 
مـــوقـــع الـــعـــمـــل، كـــذلـــك تــضــاعــف 
عـــــــــدد الـــــبـــــاحـــــثـــــني عـــــــن ســـكـــن 
فــــي الـــضـــواحـــي واملـــــــدن خــــارج 
العاصمة، وكذلك كان الحال في 
الكبرى  البريطانية  املــدن  بعض 
وبرمنغهام)  مانشستر  (مــثــل 
طبقًا لبيانات الوكاالت العقارية. 
وكــــشــــفــــت االســـــتـــــطـــــالعـــــات ان 
اربـــــعـــــة مـــــن كـــــل عــــشــــرة يـــــرون 
جاذبية،  أكثر  القروية  املساكن 
الشباب  باملئة من  وان نحو 71 
يـــرغـــبـــون بـــاملـــزيـــد مـــن االمـــاكـــن 
االمــر  لكن  والــحــدائــق،  املفتوحة 
املــنــزل،  امــتــالك  ال يقتصر على 
بل نمط الحياة؛ وهذا ما كشفت 
عــنــه ظــــروف انــتــشــار الــجــائــحــة 
وصعوبة العيش باملدينة في ظل 

ظروف االغالق. 
ــتــكــنــولــوجــيــا  كــــمــــا  ســــاعــــدت ال
تقييم  باعادة  الكثيرين  الحديثة 
اعلن  بعدما  خاصة  خياراتهم؛ 
الـــعـــديـــد مـــن اصـــحـــاب االعـــمـــال 
اعـــــــطـــــــاء الـــــحـــــريـــــة ملـــوظـــفـــيـــهـــم 
ـــعـــمـــل مـــــن املــــنــــزل،  بـــاخـــتـــيـــار ال
ان  منهم  باملئة   13 نحو  واعــلــن 
ذلـــك الــخــيــار قــد يــصــبــح الــعــرف 
ـــــب؛ مـــــا قــد  ــــســــائــــد عــــمــــا قـــــري ال
يـــؤجـــج بــالــفــعــل طـــفـــرة عــقــاريــة 
فــي الــضــواحــي وهــجــر املساكن 
السكن  كــان  وســـواء  الحضرية. 
في الضواحي مجرد حلم سببه 
زحام املدينة او استمرارًا لدورة 
قديمة من التنقل البشري (يأتي 
املــدن ويرحل عنها  الــى  الشباب 
الــشــيــوخ)؛ فــان جائحة كــورونــا 
كــشــفــت ســلــبــيــات الـــعـــيـــش فــي 
املـــــدن، وفــتــحــت بـــابـــًا، لـــن تــكــون 

الحياة بعده كما كانت قبله.

صحيفة االندبندنت البريطانية

 
قـــــد تــــكــــون تـــربـــيـــة االطـــــفـــــال مــرهــقــة 
لالمهات ، ولكن تربية أطفال من ذوي 
االحــتــيــاجــات الخاصة قــد تــكــون أكثر 
الكثير من  لبنان هنالك  ، وفــي  ارهاقًا 
القصص االنسانية المهات صاحبات 
هـــمـــم،  قـــدمـــن عـــطـــاء بـــال حـــــدود رغــم 
املــــرض واالعــــاقــــة املـــالزمـــة الطــفــالــهــن 
ورغــــــم تـــنـــّمـــر املـــجـــتـــمـــع، فـــهـــن امـــهـــات 
الـــصـــالبـــة  مــــحــــاربــــات ال تـــنـــقـــصـــهـــن 
والــعــزيــمــة، اســتــطــعــن تـــجـــاوز صــدمــة 
عن مرض  املوجعة  واالخبار  البدايات 
، فضًال عن تحملهن  اكبادهن  فلذات 

نظرات الشفقة في أعني اآلخرين.
 

 تنّمر املجتمع
املــــصــــريــــة االم  املـــغـــتـــربـــة  تـــخـــرجـــت   
نــــورا خــلــف احــمــد فــي كــلــيــة الــتــجــارة، 
الــوحــيــدة  وانــجــبــت طفلتها  وتـــزوجـــت 
مــن  شــــهــــرًا  عــــشــــريــــن  وبــــعــــد   ، ورد 
والدتها بدأت تالحظ أن ابنتها ليست 
طبيعية مــثــل بــاقــي االطــفــال مــمــن هم 
فــي عــمــرهــا وتــعــانــي مــن صــعــوبــة في 
التواصل الكالمي وغير الكالمي وفي 
التفاعل االجتماعي وفي اللعب واللهو 

والنشاط.
اذ قالت: «خالل مراجعتي الطبيب، اكد 
ولكن  بالتوحد  مصابة  طفلتي  ان  لي 
على الــرغــم مــن عــبء املــســؤولــيــة التي 
املــي  بــقــدر  تثقلني  لــم  لكنها  حملتها 
مـــن ســخــريــة وتــنــّمــر املــجــتــمــع، حيث 

يــســمــعــونــنــي كــلــمــات جـــارحـــة بــانــهــا 
بنت معاقة وستكون عبئًا علّي وعلى 

اسرتي باملستقبل «.
وكم اتمنى أن يقف الجميع مع امهات 
االطــفــال ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، 
بدال من اتباع اسلوب سلبي تجاههن».

  
أمومة مجروحة 

اللبنانية رنــدا ديــاب 51  بينت املواطنة 

عـــامـــًا مـــن مــنــطــقــة فــــــردان وأم لــشــاب 
داون:  مــتــالزمــة  مــن  يــعــانــي  عشريني 
«خـــــــالل مــــــدة حـــمـــلـــي حــــني خــضــعــت 
ابني  ان  طبيبتي  واخبرتني  للسونار 
«أنس « ليس على ما يرام ال انكر انني 
قدومه  انــتــظــرت  ولكني  كثيرًا  حــزنــت 
نصيحة  رغــم  كبيرين  وشــغــف  بحب 
اخضع  بــأن  اهــلــي وصديقاتي  بعض 
لـــالجـــهـــاض اال انـــنـــي رفـــضـــت بــــدون 

تفكير النــنــي تــأملــت عليه كــونــه روحــًا 
من الله.

 واضافت دياب « خالل تربيتي البني 
لــم اعــــان مــنــه رغـــم صــعــوبــات التربية 
عانيت  ولكنني  والــجــســديــة  النفسية 
كـــثـــيـــرًا مــــن تـــنـــّمـــر الــــنــــاس وتــطــفــلــهــم 
وشفقتهم  واستفساراتهم  واسئلتهم 
املــــبــــالــــغ فـــيـــهـــا حـــتـــى صــــــــارت بــعــض 
يــكــررن على مسمعي  العمل  زمــيــالت 

أمر  لطفل معاق  أمــًا  «أن تكوني  دائمًا 
صعب للغاية، الله يعينك».

انني منزعجة  قــال لهن   «ومــن 
ً
متابعة

مـــنـــه لـــالســـف تــعــاطــفــهــم املـــبـــالـــغ فــيــه 
مجروحة  امــومــتــي  ان  اشــعــر  جعلني 
واتمنى  الوقت  طــوال  الحزن  وينتابني 
مــن الــنــاس ان تكف عــن جــرح شعور 
االمـــهـــات والــنــظــر الــــى اطــفــالــهــن على 
فــي هذا  تٔاثير وحــاجــة  لهم  ليس  انهم 
املختلفني  االطــفــال  مــن  فكم  املجتمع، 
وحققوا  ومــوهــوبــني  مميزين  تجدهم 
الــطــفــل السليم  لـــم يــســتــطــع  انــــجــــازات 

تحقيقها»..
  

مساندة
 بينما توضح املغتربة العراقية سوسن 
الــشــّيــاح  حــســني 39 عــامــًا مــن منطقة 
وهي الجئة لدى االمم املتحدة وام لطفل 
يــعــانــي مـــن اعـــاقـــة ذهــنــيــة: «مــعــانــاتــنــا 
شديدة وال توصف نحن امهات ذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، فــاملــســؤولــيــة 
اننا  كــبــيــرة نفسيًا وعــاطــفــيــًا خــاصــة 
نعاني من مشكالت اقتصادية كبيرة 
مــؤيــد  الـــصـــغـــيـــر  طـــفـــلـــي  ان  اذ  جـــــــدًا، 
الى  يحتاج  الصحية  ظــروفــه  وبسبب 
رعـــايـــة صــحــيــة خــاصــة ويــتــطــلــب ذلــك 
مبالغ مادية باهظة ولــوال مكتب االمم 
املــتــحــدة لــشــؤون الــالجــئــني فــي لبنان 
الذي يساعدني بني مدة واخرى ماديًا، 
ملا استطعت مواصلة شراء الدواء له».

مشيرة الى أن: «التحديات كثيرة جدًا، 
فــلــم اجـــد مــســانــدة كــافــيــة مـــن زوجـــي 
الذي تخلى عن اطفاله الثالثة من بينهم 

املعيشة  الى جانب غالء  طفل مريض 
في لبنان ولوال ظروف حياتي القاسية 
فـــي بـــغـــداد لــكــنــت اول الـــعـــائـــديـــن الــى 
بلدي على االقل هناك الحياة رخيصة 
والــطــبــابــة فـــي املــســتــشــفــيــات ارخـــص 
الــخــاصــة تمنعني من  ولــكــن ظــروفــي 

العودة ».
 امــــا املـــواطـــنـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــيــا كــمــال، 
40ســـنـــة ، الـــتـــي تــعــيــش فـــي ضــاحــيــة 
بــيــروت فــقــالــت «الــحــقــيــقــة هــي انـــه من 
الــصــعــب لــلــغــايــة أن تــكــونــي امـــًا لطفل 
لديه حاجة خاصة مثل اضطراب فرط 
الــحــركــة ونــقــص االنــتــبــاه او الــتــوحــد، 
ويـــتـــعـــني عــلــيــك تــحــمــل تـــنـــّمـــر الـــنـــاس 
بأنني  اشعر  وبصراحة  وسخريتهم 
اكثر ضعفًا من طفلي املتوحد بسبب 
ابدًا  يتعبني  لم  فهو  بي  يحيطون  من 
النــنــي احــبــه كــبــاقــي اخــوتــه االســويــاء، 
ولـــكـــنـــي بـــحـــاجـــة الــــــى رفــــــع مــســتــوى 
فحياتي  املجتمع،  قبل  من  معنوياتي 
آخر  عبئًا  تكونوا  ال  يكفي  بما  شاقة 

وآالمًا أخرى تضاف لحياتنا».  

تصرفات محرجة  
ـــت عــطــيــات، 66  املــغــتــربــة املــصــريــة دول
لبنان منذ 30  فــي  التي تعيش   ، سنة 
عــامــًا تــقــول إن ابــنــي دريــــد 27 عــامــًا 
يــعــانــي مــن مــتــالزمــة داون ،ورغــــم ان 
الـــتـــعـــامـــل مــــع حـــقـــائـــق حـــالـــتـــه صــعــب 
لــلــغــايــة، لــكــن االصـــعـــب بــالــنــســبــة لي 
فهم  يصادفونه  الذين  الغرباء  تعامل 
يعتقدون انه مجرد شاب سيئ منبوذ 

وال داعي لوجوده في هذه الحياة».
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عــــــــادت رياضة العالم إلى الدوران مجــــــــددًا وأنهت العديد من البلدان 
دورياتهــــــــا الكروية وبطــــــــوالت الكأس، وتترقب االوســــــــاط االوروبية 
انطــــــــالق مــــــــا تبقى من لقــــــــاءات دوري االبطــــــــال في الشــــــــهر املقبل، 
واقترب العد العكســــــــي للتصفيات املزدوجة االسيوية واملونديالية، 
واعلنت اكثر من دولة الســــــــماح للجماهير بدخول املالعب وتشجيع 
فرقها باحتياطات صحية تماشيا مع اجراءات السالمة من جائحة 

كورونا .
في االفق الرياضي ملفات بحاجة الى اضافات نوعية وملسات تعيد 
لها صورتها املعهودة وتطلق شــــــــارة البدء النشطة تعطلت السباب 
شتى ومنها املسابقة املحلية للعبة الشعبية االولى وبقية الفعاليات 
والدعوة النجاز الهيئــــــــة العامة التحاد الكرة واللجنة التطبيعية التي 
تدير العمل مؤقتا بعض املتطلبات وبلوغ عتبة 
االنتخابات املقبلة برؤية اكثر اتســــــــاعا من ذي 

قبل .
النظام الداخلي لالتحاد املرسل من قبل الفيفا 
للمصادقة عليــــــــه كان موضع جدل ونقاش لم 
ينته بعد عن توصيف الهيئة العامة والشهادة 
الدراســــــــية وعدد انديــــــــة الدرجة االولــــــــى املمثلة 
في الهيئــــــــة العامة ورفع املنضويــــــــن لها الى ما 
يقرب الضعف عن حجمها الســــــــابق وغير ذلك 
مــــــــن اراء حظيت بحوارات ســــــــتصل الى حلول 
واقعية وتطلعات مشــــــــروعة قــــــــد ينتهي اوارها 

في اجتماع الجمعية العمومية .
اجندة اخــــــــرى على طاولة البحــــــــث وانهاء اخر 
خيوطهــــــــا املتشــــــــابكة منها ما يخــــــــص املكتب 
التنفيذي للجنــــــــة االوملبية الوطنية اثر الوصول 
الــــــــى قناعــــــــات دوليــــــــة بضــــــــرورة اللجــــــــوء الى 
انتخابــــــــات تؤســــــــس ملرحلــــــــة جديــــــــدة واغالق 
الجدل السابق عن شــــــــرعية عملها وعدها من 
الكيانات املنحلة وغير ذلك من تأويالت شهدت 
تفســــــــيرات مثيرة وقرارات ربطــــــــت االتحادات 
الرياضية بلجنــــــــة القرار 140 املنضوية لوزارة الشــــــــباب ثم نقلتها 
الى لجنة اخرى ومنحــــــــت االتحادات بعض الخصوصية والجدل لم 

ينته بعد .
اصــــــــرار الكابنت عدنــــــــان درجال علــــــــى االهتمام بقضايا الشــــــــباب 
وهمومهــــــــم، وتقليــــــــص الفجوة مع العمل االوملبــــــــي وتداعيات االزمة 
السابقة في عهد الدكتور احمد العبيدي وحل العديد من االشكاالت 
الرياضيــــــــة ســــــــيضع الكــــــــرة في مرمــــــــى اللجنــــــــة االوملبيــــــــة املطالبة 
بانتخابات ســــــــريعة تعيد لها شــــــــرعيتها في ظــــــــل اتفاق الرؤى بني 

خيمتها الدولية والقوانني الوطنية .
لقــــــــد غادر العمل االوملبي الــــــــى دار حقه العديد مــــــــن اعضاء املكتب 
التنفيذي ورؤســــــــاء اتحادات رياضية وهم بشــــــــار مصطفى وعبد 
الكريــــــــم حميد الزعيــــــــم وزاهد نوري، وشــــــــابت مفاصــــــــل رياضية 
لفعاليات متنوعة خالفات حادة نتجت عنها اختيار ادارتني في كل 
نشاط ومشــــــــكالت اخرى اعاقت الجهد املحلي ومشاركاته الدولية، 
وحري بهذا القطاع الحيوي ان يركن الى معالجات فاعلة تضمن له 
الريادة والعودة الى املنافسات بقوة وكسب الضوء االخضر قبل ان 
يعــــــــاد النظر بالكثير من االجراءات التي فرضتها التزامات الجائحة 
العاملية واالســــــــتعداد االمثل الوملبيــــــــاد طوكيو في العام املقبل اليس 

كذلك ؟.

املنتخب  مــــــــدرب  وقال 
قحطــــــــان جثيــــــــر فــــــــي 
بــــــــه  خــــــــص  تصريــــــــح 
الرياضي)  (الصبــــــــاح 
ان  املؤمــــــــل  "مــــــــن  إن   :

تنطلــــــــق  اليــــــــوم تدريبات 
املنتخب الشــــــــبابي في احد  

مالعب العاصمــــــــة بغداد بعد 
التنســــــــيق مع  الجهات املسؤولة 

الختيــــــــار احد ملعبــــــــني للتدريبات اما 
ملعب البرج ضمن منشــــــــآت جامعــــــــة بغداد او 

ملعب وزارة الشباب " .
واضاف ان "االدارة الفنية ستبدأ بتحضير بسيط لالعبي 
العاصمة ابتداء من اليوم ويستمر السبوعني بعدها يلتئم 
بقية العبي املحافظات بعد اجــــــــراء الفحوصات لهم بعد 
الحصول على الضوء االخضر من خلية االزمة الصحية 
بمعاودة التدريبــــــــات الروتينية"، مبينا ان " الجهاز الطبي 
شــــــــرع باجراء فحوصات لالعبي بغداد من اجل ضمان 
ســــــــالمتهم من وباء كورونا في الطب الرياضي، على ان 
تســــــــتكمل باقي فحوصات العبي املحافظات بعد عطلة 

عيد االضحى املبارك ".
وبــــــــني ان "ادارة املنتخــــــــب اكملــــــــت 
تحضيراتها بشأن اقامة معسكر 
العاشــــــــر  خارجــــــــي في قطــــــــر في 
من الشــــــــهر املقبــــــــل، تتخللــــــــه عدد 
مــــــــن املباريات التجريبيــــــــة مع االندية 
القطرية، وننتظــــــــر فقط موافقة الجانب 

القطري على استضافة بعثة املنتخب ".
ومضى جثير بالقول: "وضعنا منهاجا جيدا 
مــــــــن اجل تحضير امثــــــــل للمنتخب خــــــــالل الفترة 
املقبلــــــــة اال ان هــــــــذا املنهاج  اصطدم بعدد مــــــــن املعوقات، 
فضال عن الظروف التي منعت من املضي قدمًا باملنهاج 
الــــــــذي وضعناه بالتعاون مع الهيئة التطبيعية، اذ كان من 
املفترض ان نبدأ االســــــــتعدادات مطلع تموز الحالي اسوة 
بفرق مجموعتنــــــــا التي تضم كوريــــــــا الجنوبية واليابان 
والبحرين، اال ان التوقف االجباري بسبب جائحة كورونا 
وقرارات خليــــــــة االزمة اضطرتنا الــــــــى التأجيل حتى هذا 

الوقت ". 
وبشــــــــأن دعوة الالعبــــــــني املحترفني الذين ينشــــــــطون في 
دول املهجــــــــر واالغتراب، حمل جثيــــــــر "عددا من الالعبني 

املغتربني الذين تم اســــــــتدعاؤهم من بينهم علي املوسوي 
املحتــــــــرف في الدنمارك وايســــــــن اســــــــحق في اســــــــتراليا 
والحارس محمد حسن الذي يلعب في الدوري السويدي، 
مســــــــؤولية تأخير عدم حصولهم علــــــــى االوراق الثبوتية 
ومن ثــــــــم اقتناء الجواز العراقي الذي يتيح لهم املشــــــــاركة 
املقبلة" ، الفتا الى ضــــــــرورة "حضورهم الى بغداد لبرهة 
من الوقت من اجل التعاون مع الجهات املســــــــؤولة النجاز 

متعلقاتهم".
وشدد على ان " ابواب املنتخب ستبقى مشرعة لهم لحني 
ارســــــــال القائمة النهائية لالتحاد االسيوي، وسوف يبقى 
املــــــــالك الفني يتابع باهتمام جميع املغتربني الذين وجهت 
الدعوة اليهم ومن بينهم العب سوانزي علي حمادي الذي 
يملك الجواز العراقي وسبق تجريبه في املنتخب االوملبي 
قبل اشــــــــهر، علــــــــى ان يلتحق باملنتخب فــــــــي ايام (الفيفا) 
والبطولة الرسمية" . وفي ختام حديثه طالب مدرب ليوث 
الرافدين " االندية والهيئة التطبيعية ووزارة الشباب  بدعم 
املشــــــــاركة املقبلة عبــــــــر تفريغ الالعبني الشــــــــباب، وتهيئة 
مباريات تجريبيــــــــة مع منتخبات شــــــــبابية قوية، وايضا 
تجهيــــــــر فرق االندية ملواجهــــــــة املنتخب بغية الوصول الى 

اعلى جاهزية قبل ولوج منافسات اسيا " .

وقــــــــال عبد الغني شــــــــهد مدرب الشــــــــرطة في حديث 
خــــــــص به "الصبــــــــاح الرياضي" : إنــــــــه " اختار تونس 
بدال من الدوحة ودبي مكانًا للشــــــــروع بتحضيرات 
الفريق اســــــــتعدادا للموســــــــم املقبل قبل الدخول الى 
منافسات دوري الكرة والتأهب ملسابقة ابطال اسيا 
منتصف ايلول املقبــــــــل" ، مبينا ان " الجهاز اإلداري 
بانتظــــــــار الحصول على ســــــــمات الدخــــــــول الى البلد 
املضيف ومطابقة اجراءات الســــــــفر مع البروتوكول 
الطبــــــــي املتبع هناك باالضافة الــــــــى بعض اإلجراءات 

الروتينية املتعلقة بالتأمينات الصحية ".
واضــــــــاف انه " اكمــــــــل معظم تعاقــــــــدات الالعبني وال 
يزال يتطلع الى استقطاب العبني محترفني (مهاجم 
ومدافــــــــع) وضمهما الــــــــى صفوف الفريــــــــق وقد بدأ 
الجهاز التدريبي منذ أسابيع باالطالع بشكل متأن 
على السير الذاتية ملجموعة من الهدافني عبر تحليل 
قدراتهم الذاتية والفــــــــوارق الفنية التي يحدثونها في 
املباريــــــــات، فضال عــــــــن األدوار الخططية مع أنديتهم 
التي مثلوها خالل املوسمني املاضيني، بغية اختيار 
الذي ينســــــــجم مع الفكر التدريبي لكرة الشرطة، عن 
طريق  االعتماد على البيانات الرقمية واإلحصاءات 
الكمية املتراكمة ومشــــــــاهدة مباريات عديدة لهم تم 

اختيارها بدقة لتوضيح نقاط قوتهم وضعفهم ".
وبشــــــــأن األخبــــــــار األخيرة التي اشــــــــارت إلى اصابة 
مجموعــــــــة من العبي نادي الشــــــــرطة بمرض كوفيد 
19 ســــــــرعان ما تم نفيها وتأكيد ســــــــالمتهم من أي 
داء، أبــــــــدى شــــــــهد امتعاضه الشــــــــديد إزاء االجراءات 
الصحيــــــــة املتبعة في فحص الرياضيــــــــني قائال: "ان 
االمر يدعو الى الحيرة والتعجب والقلق ايضًا لشدة 
التباين الواضــــــــح في نتائج الفحوصات املختبرية اذ 
ال يعقل ان مختبرًا يؤكد اصابة ستة العبني وبعدها 
بســــــــاعات يأتــــــــي مختبر آخر يشــــــــير الى  ســــــــالمة 
خمســــــــة العبني واصابــــــــة العب واحد فقــــــــط، بينما 
يأتي مختبر ثالث يؤكد ســــــــالمة الالعب ( املصاب) 
األخير من  كورونا بعد خضوعه الى جهاز املفراس 

االشعاعي!! ".
وطالب "الجهــــــــات الحكوميــــــــة ذات العالقة بضرورة 
االســــــــتعانة بلجان طبية رصينة محترفة متمرسة 
في اكتشاف مرض كورونا عند فحص الالعبني من 
اجل  ســــــــالمة الجميع وكذلك كــــــــي ال يتحمل الجهاز 
التدريبي املســــــــؤولية الصحية بــــــــل وحتى االخالقية 
الكثــــــــر مــــــــن 35 العبــــــــا ال ســــــــيما اذا كانــــــــت نتائــــــــج 
الفحوصات متباينة ومختلفة من مختبر الى آخر ".

تخوض األندية اإلنكليزية اليوم األحد 
املرحلة الثامنــــــــة والثالثني األخيرة من 
الدوري املمتاز لكــــــــرة القدم، في نهاية 
موسم هو األطول للبطولة، مع تواصل 
الصــــــــراع على التأهل الى املســــــــابقتني 

القاريتني، والبقاء في دوري األضواء.
وتخوض ثالثــــــــة أندية ســــــــباقا محموما 
على حجز البطاقتــــــــني األخيرتني املؤهلتني الى 
مســــــــابقة دوري أبطال أوروبا، هي مانشستر 
يونايتد الثالث (63 نقطة) وتشلسي الرابع (63 

نقطة) وليستر سيتي الخامس (62 نقطة).
وســــــــتكون املعركة األشد في املرحلة التي تقام 
كل مبارياتها عند الساعة السادسة من مساء 
اليوم االحد، بني ليستر وضيفه يونايتد، بينما 
يســــــــتضيف تشلســــــــي وولفرهامبتــــــــون الذي 
يخوض بدوره صراعا علــــــــى مركز مؤهل الى 

مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ".
وفي ذيل الترتيب، ستكون املعركة على أشدها 
أيضــــــــا بني أســــــــتون فيال صاحــــــــب أول مراكز 
األمان، وواتفورد صاحــــــــب أول مراكز الهبوط، 
اذ يتســــــــاويان بالنقاط ويفصــــــــل بينهما فارق 

هدف واحد فقط.
وفشــــــــلت األنديــــــــة الثالثة (تشلســــــــي، يونايتد، 
وليســــــــتر) في حســــــــم الصــــــــراع املتواصل في 
الجولة املاضية، اذ تلقى ليستر خسارة بثالثية 
نظيفة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير األحد، 
بينما سقط الـ"بلوز" أمام البطل املتوج ليفربول 
بنتيجة 3 - 5، واكتفــــــــى يونايتد بالتعادل 1-1 

مع وست هام.

تركت هذه النتائج الباب مفتوحا أمام ليســــــــتر، 
بطــــــــل إنكلتــــــــرا فــــــــي 2016، للعودة الــــــــى دوري 
األبطال للمرة األولى منذ موسم 2016 - 2017، 
بعدمــــــــا حقق في 2019 - 2020 نتائج إيجابية 
بقيــــــــادة مدربــــــــه اإليرلنــــــــدي الشــــــــمالي براندن 
رودجــــــــرز، وبفضل أســــــــاس ملهاجمــــــــه جيمي 
فــــــــاردي متصدر ترتيــــــــب الهدافني مع 23 هدفا 

(ومعها خمس تمريرات حاسمة).
فــــــــي املقابل، كان يونايتد فــــــــي موقع األفضلية 
لحســــــــم تأهله الى دوري األبطال، لكنه خســــــــر 
أربــــــــع نقاط في مبارياته الثــــــــالث األخيرة، التي 

شــــــــهدت تعادله مع ســــــــاوثمبتون ووست هام، 
مقابل فوز وحيد على كريستال باالس.

أما تشلسي بقيادة فرانك المبارد، فيحتاج الى 
نقطة واحدة من مباراتــــــــه ضد وولفرهامبتون 
ليضمن املشــــــــاركة في املوسم املقبل من دوري 

األبطال.
الحصان الخاســــــــر في صــــــــراع املركزين الثالث 
والرابع، ســــــــيضمن املركز الخامس املؤهل الى 
مسابقة "يوروبا ليغ"، ما سيترك الصراع على 
املركز الســــــــادس املؤهل إليهــــــــا أيضا، مفتوحا 

بني وولفرهامبتون وتوتنهام.

من املؤمــــــــل أن تعقــــــــد الهيئة العامــــــــة التحاد 
الكــــــــرة يوم غــــــــد االثنني اجتماعــــــــا يبحث فيه 
فقرات النظام االساســــــــي الــــــــذي بعثته الهيئة 

التطبيعية.
وقال عضــــــــو الهيئة االدارية لنادي الشــــــــرطة  
عالء بحــــــــر العلوم في تصريح لـــــــــ ( الصباح 
الرياضــــــــي ) : ان اجتماعا ســــــــيجمع اعضاء 
الهيئة العامة الـ 53  غدا االثنني للتداول بشأن 
فقرات النظام االساســــــــي الجديد،  متوقعا ان 
يتم التصويت على رفضه واعادته الى الهيئة 

التطبيعية .واضاف بحر العلوم انا شخصيا 
لدي اكثر من 21 نقطة قابلة للنقاش في هذا 
النظــــــــام،  مؤكــــــــدا انه لم يكتــــــــب بأيدي عراقية 
وجاء جاهزا من البحرين والدليل انه وصلنا 
مكتوبا باللغــــــــة االنكليزية .وبــــــــني : ان الهيئة 
التطبيعيــــــــة غــــــــردت منفردة منذ تاسيســــــــها 
ولم تعر اهمية للهيئة العامة ما شــــــــكل فجوة 
كبيــــــــرة بينها وبني اعلى ســــــــلطة في االتحاد 
الكــــــــروي ، مؤكدا انه كان باإلمكان تالفي كل 
هذه االشــــــــكاالت  لو ضمــــــــت لجان التطبيعية 
اعضــــــــاء من انديــــــــة الدوري املمتــــــــاز والدرجة 

االولى وفروع االتحاد في املحافظات .   
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نبوءة الكرملي سنة 1929
وفـــي هــاتــني املــنــاســبــتــني الــســنــوّيــتــني، 
رأيُت أن استذكر الجواهرّي من زاوية 
جديدة غير مطروقة، هي صلة املوّدة 
األدبّية  الصالت  عن  فضًال  العميقة، 
والثقافّية، التي ربطته باألب أنستاس 
 ،(1947  -  1866) ــكــرمــلــي  ال مـــــاري 
 نــــــادرًة بــخــّط 

ً
ـــة مــقــّدمــًا لـــلـــقـــّراء رســـال

الجواهرّي، عمرها 94 عاما ولم يسبق 
التواصل  نشرها من قبل، توّثق هذا 
كان  فقد  بينهما،  والثقافّي  الــروحــّي 
التنويرّي  واملثّقف  اللغوّي  العالم  هذا 
الرائد، وأحد أبرز أعالم نهضة البالد 
ـــعـــشـــريـــن، مــن  ــــقــــرن ال مـــنـــذ مـــطـــلـــع ال
فيه  ورأى  للجواهرّي،  األوائـــل  الــرعــاة 
ببصيرته النقدّية النافذة ما سيكونه، 
ـــفـــّذة، وتـــوّقـــع له  وبــّشــر بــشــاعــرّيــتــه ال
في منتصف سنة 1929، أن يبّز كّل 
شــعــراء عــصــره، حــني قــال عــن ديــوان 
أهدى  الــذي  والعاطفة»،  الشعور  «بــني 
 مــنــه إلــيــه يـــوم 18 

ً
الــجــواهــرّي نــســخــة

تقريٍظ  فــي  نفسه،  الــعــام  مــن  نيسان 
نــشــره بــالــجــزء الـــســـادس مــن املــجــّلــد 
الـــســـابـــع مـــن مــجــّلــتــه الــشــهــيــرة (لــغــة 
العرب) الصادر في حزيران ذلك العام: 
«.. حّتى أّنك ال تقف على قصيدة من 
بما يختلج  كأّنك تشعر  إّال  قصائده 
العوامل واملؤّثرات، وال  في نفسه من 
«إّن مهدّينا  قلنا:  لو  القارُئ  يستبعد 
يكون الهادي إلى أسمى األفكار وأبدع 
حّتى  السنني،  مــن  قليل  بعد  املعاني 
يــبــرز عــلــى جـــّم غــفــيــر مــّمــن يــّدعــون 
الشعر وهم أبعد عنه، ُبعد الثرّيا عن 
الثرى». وهي نبوءة تحّققت فعًال في 
الجواهرّي  أصبح  حــني  سنني،  بضع 
شــاعــر الــعــراق األبـــرز الـــذي تشخص 

إليه األنظار في العالم العربّي كّله.

اهتمام سّجلته مجّلة 
 

(لغة العرب)
لــم تــكــن شــخــصــّيــة بــمــكــانــة الكرملي 
البشارة  هذه  بمثل  لتجازف  العلمّية، 
عــلــى ما  أحــكــامــه  أن تنبني  مــن دون 
يــدعــمــهــا، فــقــبــلــهــا بــســنــتــني كــــان قد 
الرابع  الثامن من املجلد  الجزء  صّدر 
الــعــرب) الــصــادر في  من مجّلته (لغة 
439- ص:   ،1927 شــبــاط  مــن  األّول 
لــلــجــواهــرّي بــعــنــوان  440 بــقــصــيــدة 
”الـــشـــاعـــر»، ونــــّوه فــي الــعــدد الــتــالــي- 
الرابع  املجلد  من  التاسع  الجزء  وهــو 
األّول من آذار 1927: ص -560 بمقالة 
الشيخ،  لقب  عليه  مطلقًا  للجواهرّي، 
األدبّية،  (الحيرة)  مجّلة  في  منشورة 
قــــائــــًال فــــي تـــقـــريـــظـــهـــا: «هــــــذه مــجــّلــة 
ـــهـــا تــبــّشــرنــا  أّن الــحــجــم إالَّ  صــغــيــرة 
ألّن  بـــاهـــر؛  ونـــجـــاح  زاهــــر  بمستقبل 
برودها  وناشري  وشعراءها  كّتابها 
والــــعــــرفــــان،  الـــعـــلـــم  الـــنـــجـــف دار  مــــن 
نهضة  األّول  الــجــزء  محتويات  وبــني 
مهدي  محّمد  للشيخ  النجفّي  األدب 
الــــجــــواهــــري..»، ونــشــر الــكــرمــلــي في 
العاشر  الجزء  الــذي يليه- وهو  العدد 
مــن املجلد الــرابــع، الــصــادر فــي األّول 
 ،570-571 ص   :1927 نــيــســان  مـــن 
اللسان»  «نـــزوات  الجواهري  قصيدَة 
وجاءت الثانية في ترتيب مواّد العدد، 
املـــواّد يخضع  أّن تسلسل  ومــعــروف 

ألهمّيتها، في السابق كما هو اليوم.
ولــــم يــتــوّقــف اهــتــمــام الــكــرمــلــي على 
الـــجـــانـــب الــــشــــعــــرّي مــــن انـــشـــغـــاالت 
ـــى اشــتــغــالــه  الـــجـــواهـــرّي، بـــل تـــعـــّداه إل
الجواهرّي  أصــدر  فحني  بالصحافة، 
ببغداد العدد األّول من جريدته األولى 
ـــفـــرات)، كــتــب الــكــرمــلــّي فــي الــجــزء  (ال
السادس من املجّلد الثامن من مجّلته 
(لــغــة الـــعـــرب)، الـــصـــادر فــي حــزيــران 
1930 ص 464، تعريفًا باملجلة، قال 
عاّمة  يــومــّيــة سياسّية  «جــريــدة  فــيــه: 
محّمد  تحريرها  ورئيس  لصاحبها 
األّول  العدد  الــجــواهــرّي.. ظهر  مهدي 
منها نهار األربعاء 7 مايس من هذه 
السنة.. وّملا منشئها من أبناء العراق 
ُمعسرات  يعالج  أن  فيه  أملنا  الــُغــُيــر، 
األمـــــــور عـــلـــى أحـــســـن وأقـــــــوم طــريــق 

وأسّد أسلوب».

 رسالة الجواهرّي 
ورسالة الكرملي 

ُعرف عن الكرملي بأّنه من أكثر الكّتاب 
العراقّيني ولعًا باملراسالت الثقافّية مع 
مجايليه من األدباء والكّتاب العراقّيني 
والـــــــعـــــــرب واملــــســــتــــشــــرقــــني، لـــكـــثـــرة 
واتساع  وتنّوعها،  الثقافّية  نشاطاته 
دائرة عالقاته وأسفاره، وتعّدد اللغات 
الحّظ  ومــن حسن  يتقنها،  كــان  التي 
كوركيس  الباحثني  تلميذيه  كّلف  أّنه 

آالف  تنظيم  عــــّواد  وميخائيل  عــــّواد 
ــتــي وردتـــــه، وحـــني أكــمــال  الــرســائــل ال
كّل  أهداهما  وجــه  أفضل  على  املهّمة 
ملّفات الرسائل الثمينة، وبذلك حفظ 
األخوان هذا الكنز من التلف والضياع، 
وكــــــان مــــن بــــني مــحــفــوظــاتــه رســـالـــة 
الجواهرّي النادرة، هذه التي ننشرها 
للمّرة األولى اليوم، وهي مدّونة بخط 
الجواهرّي ومؤّلفة من أربع صفحات، 
جوابّية  رسالة  أّنها  للقارى  ويتضح 
ــــجــــواهــــرّي عـــلـــى رســـالـــة  ال رّد فــيــهــا 
أن  الكرملي (عسى  كانت وردتــه من 
تكون ما زالــت محفوظة في أرشيف 

موضوعّيًا  تنقسم  وهـــي  الــشــاعــر)، 
على محورين، األّول نقاش لغوّي رّد 
فيه الجواهري على مالحظات نقدّية 
سّجلها  اللغوّي  الطابع  عليها  يغلب 
«الــشــاعــر»،  قصيدتيه  على  الكرملي 
ـــلـــســـان» الــلــتــني كــــان قد  و«نــــــــزوات ال
الــعــرب)،  (لــغــة  فــي  للنشر  بهما  بعث 
وقد تقّدمت اإلشارة إليهما، واملحور 
الــثــانــي يــتــضــّمــن عـــرضـــًا ملــحــتــويــات 
محفوظة  املــقــّدس  للكتاب  مخطوطة 
بالنجف، طلب الجواهرّي من الكرملي 

بيان مدى نفاستها وقيمتها. 
بحثًا عن تاريخ الرسالة. 

وُيالحظ أن الرسالة مؤّرخة بالتاريخ 
املـــيـــالدّي والــهــجــرّي، ولــكــن مــن دون 
ذكر السنة، على النحو اآلتي: «النجف 
في 24 كانون1 املوافق 20 ُجمادى2»، 
ومــن خــالل ربــط فــحــوى الــرســالــة مع 
في  املنشورتني  الجواهري  قصيدتي 
(لــغــة الـــعـــرب)، وبــالــرجــوع إلـــى الكتب 
املــعــنــّيــة بــتــحــويــل الـــتـــواريـــخ الــهــجــرّيــة 
ـــة، وبـــالـــعـــكـــس، تـــبـــّني لي  ــــى مـــيـــالدّي إل
أّن تـــاريـــخ رســـالـــة الـــجـــواهـــرّي يــعــود 
يــكــاد  إذ  حــــصــــرًا،   1926 ســـنـــة  إلـــــى 
بامليالدّي  والشهر  باليوم  التاريخان 
السنة  تلك  فــي  يتطابقان  والــهــجــرّي 
تحديدًا مــع فـــارق يــومــني، وهــو فــارق 
االخــتــالف في  بسيط، يحدث بسبب 
رؤّيــــة أهــّلــة كـــّل شــهــر قــمــرّي بالعني 
املــجــّردة، عــالوة على ذلــك تبّني لي أن 
تسلسل األحـــداث جــاء كــاآلتــي: بعث 

الـــجـــواهـــرّي بــقــصــيــدتــني مـــن النجف 
الـــعـــرب) قبل  للنشر فــي مــجــلــة (لــغــة 
بــحــدود شهرين،  نــهــايــة ســنــة 1926 
مالحظات  عليهما  الكرملّي  فسّجل 
لـــغـــوّيـــة وعــــروضــــّيــــة، وكـــتـــب رســـالـــة 
في  مالحظاته  بفحوى  الــشــاعــر  إلــى 
األّول 1926 على  مطلع شهر كانون 
الــجــواهــرّي بهذه  األرجــــح، فـــرّد عليه 
األّول 1926،  كانون  يــوم 24  الرسالة 
مدافعًا عن لغة قصيدتيه، ومنسجمًا 
الكرملّي  فدفع  املالحظات،  بعض  مع 
بـــالـــقـــصـــيـــدتـــني لـــلـــنـــشـــر تــــبــــاعــــًا فــي 
ونـــيـــســـان 1927 من  عـــــددي شـــبـــاط 
آثر  ولكّنه  التوثيق،  سبق  كما  املجّلة 
رّد  التي  نفسها  مالحظاته  يضع  أن 
الــجــواهــرّي فــي هــوامــش على  عليها 

القصيدتني.

وثيقة نثرّية مبّكرة
فـــضـــال عـــــن الـــقـــيـــمـــة الـــــذاتـــــّيـــــة لـــهـــذه 
الرسالة- كأنموذج ألدب الرسائل في 
الثلث األّول من القرن العشرين، إبان 
مّدة إقامة الجواهرّي في النجف وقبل 
ذات  انتقالة  وهي  بغداد،  إلى  انتقالته 
تأثير كبير في حياته، وما يمكن أن 
بحسب  منها  الباحثون  يستخلصه 

اختصاصاتهم، فهي تعّد من الوثائق 
الجواهرّي،  حياة  في  املبّكرة  النثرّية 
نظم  فــي  فيها طريقته  يــعــرض  الــتــي 
الشعر وتجاوز عقبات اللغة وأسلوبه 
فـــي مــحــاجــجــة كــبــار الــلــغــوّيــني، كما 
تبّني خصائصه األسلوبّية ناثرًا، كما 
بخّطه  اللغوّية  الــعــثــرات  بعض  تظهر 
الـــشـــخـــصـــّي الــــــذي ال مـــجـــال لــلــدفــاع 
عنه إّال بالقول إّنه جاء عن خطأ في 
القلم» على حّد  الكتابة، «شطحة من 
وصفه، ومثال ذلك في الرسالة قوله: 
«وأزيــــد عليه مــأخــذًا آخـــرًا مــن حيث 
من  املمنوع  (آَخـــر)  فصرف  املعنى»، 

الصرف. 

صراع بني اللغوّي واملبدع
أنــمــوذجــًا ممتازًا  الــرســالــة  كما تــقــّدم 
التعاطي  فــي  الكبير  االخــتــالف  على 
مــع اللغة بــني اللغوّي واملــبــدع، فــاألّول 
مـــتـــزّمـــت فــــي حـــرصـــه عـــلـــى ســالمــة 
اإلحـــالـــة املــعــجــمــّيــة فـــي لــغــة الــشــاعــر 
والــكــاتــب، وعــدم تجاوزها بــأّي حــال، 
فيما يعمد الثاني إلى تثبيت حّقه في 
اجــتــراح دالالت جــديــدة على األلــفــاظ، 
واجــــتــــراح صــيــغ جـــمـــوع مــســتــحــدثــة 
مستفيدًا  املــعــتــاد،  القياس  غير  على 
اللغوّيني من آالف  مّما ورد في كتب 
املــــــــفــــــــردات جــــــاءت 
صــــــــيــــــــغ جــــمــــعــــهــــا 
بــــحــــســــب الــــســــمــــاع 
أو الــتــواتــر فــي كالم 
وإن  ــــــفــــــصــــــحــــــاء  ال
خـــــالـــــفـــــت الـــــقـــــيـــــاس، 
مـــــــعـــــــتـــــــرضـــــــًا عــــلــــى 
الــــــلــــــغــــــوّي اعــــتــــقــــاده 
بــــتــــحــــّجــــر الــــــــــدالالت 
املــعــجــمــّيــة، فـــي وقــت 
الـــلـــغـــة كــائــن  يـــــرى أن 
حّي تتطّور خالياه كّل 
يــــوم، ويــــرى أن تــحــّول 
دالالت الكلمات وتطّور 
معانيها ومبانيها، أمر 
قوانني  تفرضه  محّتم 
الــــحــــيــــاة، وهـــــو وســيــلــة 
ضـــرورّيـــة الســتــمــرارّيــة 
ـــه  الــلــغــة وحــيــوّيــتــهــا، وأّن
يكفي أن يوّظف أديب أو 
شاعر متمّكن من لغته، 
 مـــا فـــي اســتــخــدام 

ً
لــفــظــة

ليضّمها  مــبــتــدع،  مــعــّني 
ـــــلـــــغـــــوّي فــــــي ضــمــن  ال
كـــــلـــــمـــــات املــــعــــجــــم، 
وهــذا االختالف في 
زوايــــــــــا الــــنــــظــــر بــني 
الــــــطــــــرفــــــني، واضــــــح 
الــرســالــة، ويكاد  فــي 
الجواهرّي أن يصّرح 
ـــــكـــــّنـــــه قــصــر  بــــــــه، ول
األمــر على «الــدواويــن 
والقواميس املعتبرة»، 
يــعــطــي  أن  دون  مــــن 
ـــــنـــــفـــــســـــه، بــــوصــــفــــه  ل
مــبــدعــًا مــتــضــّلــعــا من 
لـــغـــتـــه، وســـلـــيـــل أســــرة 
عريقة في العلم واألدب 
ـــــشـــــعـــــر، مــــثــــل هــــذا  وال
الــحــّق، لــكــّن الــجــواهــرّي 
النجفّية  للبيئة  املنتمي 
املــــحــــافــــظــــة، يـــبـــقـــى مــع 
تـــجـــديـــده ضــمــن عــمــود 
تقليدّيًا،  شاعرًا  الشعر، 
وتــــفــــرض عــلــيــه ســلــطــة 
املــعــجــم ســـطـــوًة يصعب 
عليه الفكاك من تبعاتها 
في ذلك العمر املبّكر. فهو 

يقول محاججًا الكرملي: «أّما (امليول) 
العثور على  أيــأس من  فلم  و(النوايا) 
اآلن،  لحّد  األولــى  استعمال  ما يجّوز 
وال أتنّزل إلى ما يأمر به األُب إّال بعد 
الــُقــنــوط مـــن وجـــودهـــا فـــي الـــدواويـــن 
ل  ـــذا فلتؤجَّ املــعــتــبــرة، ول والــقــوامــيــس 
إلـــى مــراجــعــة أخـــرى نــُضــّم إلـــى بيان 
النتيجة عنها شواهَد الشعراء الكبار 
املقبولني من حيث املأخذ الَعُروضّي، 
وأّما الثانية: فمع موافقة األستاذ على 
أّن املعروف من جمعها هو (النّيات)، 
فلتكن بالتأويل الذي أراده لها حضرة 

األستاذ». 

 مخطوطة للكتاب املقّدس 
في النجف

ـــثـــانـــي، يـــقـــّدم  ـــة ال ـــرســـال فــــي مـــحـــور ال
الـــــجـــــواهـــــرّي بـــحـــديـــثـــه املـــســـهـــب عــن 
النسخة املخطوطة من الكتاب املقّدس 
املحفوظة في املدينة وتضّم األناجيل 
األربـــعـــة، دلــيــًال ســاطــعــًا عــلــى انــفــتــاح 
النجف  فــي  السابقة  واألجــيــال  جيله 
على دراسة األديان، والبحث الحّر في 
الكتب املــقــّدســة، وتــداولــهــا فــي سوق 
تلك املدينة ذات الطابع الدينّي املحافظ، 
كـــمـــا يــــــدّل عـــلـــى مــــا تـــضـــّمـــه مــديــنــتــه 
 الــعــريــقــة مـــن تـــــراث زاخــــــر، محتجن 
فــي عــشــرات اآلالف مــن املخطوطات، 
تحتفظ  الكبرى  مكتباتها  زالــت  ومــا 
ـــــــتـــــــوراة   بــــنــــســــخ مــــخــــطــــوطــــة مـــــــن ال
واإلنــجــيــل، كــمــا يــقــول الــشــيــخ محّمد 

الكرباسي. 
ـــة قـــد يـــوحـــي بــدهــاء  وخـــتـــام الـــرســـال
الـــجـــواهـــرّي الـــتـــجـــارّي، فـــي مــحــاولــتــه 
اســـتـــدراج األب الــكــرمــلــي لــشــراء تلك 
املــخــطــوطــة بــســعــر غــــاٍل مـــن دون أن 
يـــعـــرض األمـــــر عــلــيــه مـــبـــاشـــرة، ذلــك 
بعفوّيتها،  الشخصّية  الــرســائــل  أّن 
وحــــــرارتــــــهــــــا، ووظــــيــــفــــتــــهــــا اآلنــــــّيــــــة، 
ــبــًا،  وابـــتـــعـــادهـــا عــــن االصـــطـــنـــاع غــال
واعــتــقــاد كــاتــبــهــا فـــي أوان تــدويــنــهــا 
مهّمتها  بانتهاء  تنتهي  حياتها  أّن 
ــلــحــظــّيــة، ولــــن تــتــحــّول إلــــى وثــيــقــة،  ال
تـــعـــد كـــاشـــفـــة عـــــن ســــمــــات كــاتــبــهــا 
الشخصّية، وتظهره في أكثر األحيان 
من دون تزويق، ولذلك فهي تضيف 
لـــســـيـــرة الـــكـــاتـــب مــــالمــــح وعـــنـــاصـــر 
ويمكن  عـــادًة،  التاريخ  يهملها  مثيرة 
مــن خــاللــهــا تــوظــيــف هـــذه العناصر 
واملــالمــح إعــــادة كــتــابــة ســيــرة األديـــب 
 
ً
أكثر موضوعّية نحو  على  والشاعر 

وصدقًا.
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نّص الرسالة:
محّمد مهدي الجواهري    النجف في 24 كانون1
                                    املوافق 20جمادى2

سّيدي األستاذ العّالمة:
بعد السالم: تلقيُت كتابكم الكريم، فشكرُتكم على ما أبديتموه من العّزة 
أكــون مشموًال  الله على توفيقي ألن  الظّن بكم، وحمدُت  والنخوة كما هو 
بشفقتكم األبوّية، مغمورًا برعايتكم الروحانّية، كما حمدُته وشكرُته على 
أّن قصيدتيَّ لم يكونا معِرضًا ألكثر مّما أخذتموه عليهما، فقد انحصر 
اإلستعمال في  القليل  وفــي  بالتأويل  الجائز  الله- في  األســتــاذ- حفظه  ردُّ 
القواعد النحوّية، ومثله من حيث الَعُرْوض، وينحصر ما أخذه ”األُب“ على 

األولى في: 
أّوًال: لفظة ”يتنّزى على الشراِب حباُب“. فقد قال إّنها في غير موضعها، 
وقد جاءت لفظة ”نزى“ في مّما يحسن استعارُته ملثل هذه املواضع، ويوافق 

ما نريده أو يقاربه قول (الفيروزآبادي): ”نزت الخمرة وثبت من املزاج“. 
الشعر  فــي  خصوصًا  استعمالها  ولكثرة  الــوصــل،  همزة  قطع  فــي  ثانيًا: 

يرتفع قبحها هنا. 
ثالثًا:- استقامة الوزن في البيتني 

البرملاُن صحيٌح            ينقصُه اإلنتخاب
  وفيـــــه قاَم دويٌّ           تجهلـــُه األحزاب

ـــقـــذى) فـــي شــعــر املــخــلــص، وينسى  فـــال أدري كــيــف يــالحــظ األســـتـــاذ (ال
) في شعر غيره من فحول العرب من جاهلّيني وإسالمّيني.

َ
(الَخَشبة

ــــون فــال يــحــَصــْوَن، وأّمـــا اآلخــــرون ففي شعر كــبــارهــم مــن أمثال  أّمـــا األّول
ُيْغَتَفر معه أكثر مــن هــذا، خصوصًا والفّن  تــّمــام) مــا  (الــُبــْحــُتــِري) و(أبـــي 

الَعُروضّي جّوز فوق هذا من دون تقبيح.
 مالحظته على البيت: 

ُ
بقّية

ُه ال اكتــساُب ما أحسَن الشعَر َطْبٌع      يمدُّ
وأزيــد عليه  الشعرّي،  التركيب  اللفظّي من حيث  أوافقه على مأخذه  وهنا 
مأخذًا آخرًا من حيث املعنى، فقد جاء الشبه بصورته هذي (ال اكتساب) 
 من اللسان، فأنا أريد 

ٌ
 من القلم أو طفحة

ٌ
على غير ما أرتئيه، ولعّلها شطحة

الطبَع مع االكتساب: ولهذا أشكُر األستاَذ شكرًا مضاعفًا، وأنزل على إرادته 
في تغيير البيت إلى هكذا: 

ُه اإلكتساُب ُن الشعَر طبٌع       يمدُّ ُيَحسِّ
أّما (امليول) و(النوايا) فلم أيأس من العثور على ما يجّوز استعمال األولى 
الُقنوط من وجودها في  إّال بعد  األُب  إلى ما يأمر به  أتنّزل  لحّد اآلن، وال 
ــل إلـــى مــراجــعــة أخـــرى نــُضــّم  الـــدواويـــن والــقــوامــيــس املــعــتــبــرة. ولـــذا فــلــتــؤجَّ
املأخذ  املقبولني من حيث  الكبار  الشعراء  النتيجة عنها شواهَد  بيان  إلى 

الَعُروضّي.
 وأّما الثانية: فمع موافقة األستاذ على أّن املعروف من جمعها هو (النّيات)، 
لروحانّيته  وألــف شكٍر  األســتــاذ.  لها حضرة  أراده  الــذي  بالتأويل  فلتكن 

والسالم.
مــوالي: يوجد في النجف األشــرف نسخة (الكتاب املقّدس) بقلم الخوري 
منه،  األولــى مفقودة  الصفحة  رًا، وألّن  املعمور) مشروحًا ومفسَّ (يوسف 
فلم ُيعرف صاحُبه اسَمُه. وهو يقع في (560) صحيفة من الورق السميك 
بالَقْطع الكبير. ويرجع عهد كتابته إلى ما يقارب الثالثمئة عام، ويظهر أّنه 

كان في حلب، وهو يضّم األناجيل األربعة، إليكم نبذة من عناوينه:
الثالثِة اإلطناَب واإلســهــاَب في  ّملا كان غــرُض اإلنجيلّيني  إّنــه  ر:  اُملفسِّ قال 
عنها  ُيصمَت  أن  الــالهــوت  فــي  اآلراُء  وأشــرفــت  والتدبير،  السياسة  معنى 
وُيسكت، فحّرك السّيُد املسيُح ليوحّنا على ذلك، وألهَمه تدويَن الِبشارة... 

إلخ.
القّديس يوحّنا اإلنجيلّي، وبعده بست صفحات فصل  فصل من ِبشارة 
من ِبشارة القّديس لوقا اإلنجيلّي، ثّم يأخذ في ِبشارات يوحنا. واألناجيُل 
متداخلة غالب بعضها في بعض وإن ُعنِونت في عناوين ُمْفردة على ِحدة.
وفــي آخــر كــّل إنجيل يقول: ”تّمت قــراءة البشير فــالن بيد فقير عفو الله 

قسيس يوسف املعمور“. 
وفي آخرِه فهارست بتواريخ أّيام السنة وأشُهِرها ووقاِئعها. فهل لكم بأن 
تفيدونا عنه؟ وهل هو بمكاٍن من النفاسِة والِعّزة؟ بحيث يوجب املغاالة في 

قيمته، فإّن صاحَبه ُيبالغ بثمنه وُيباهي فيه كثيرًا. 
ولكم مزيد املّنة والسالم.

املخلص
الجواهري

 من ورقٍة ُوِجَدت أثناء الكتاب.
ً
وفي الضمن تجدون قصاصة
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ويحظى الحجيج برؤية الكعبة بكسوتني األولى عند وصولهم 
الحج،  مناسك  ألداء  الحجة  ذي  مــن  الثامن  قبل  املكرمة  مكة 
والثانية عند افاضتهم من منى للطواف حول الكعبة بقصد 
اتمام أركان الحج، اذ تكون الكعبة قد تزينت بكسوتها املذهبة 
التاسع من ذي الحجة وقــت وقــوف الحجاج في  الجديدة في 

عرفة.
 

{الصباح} في مصنع الكسوة
الدخول الى مصنع كسوة الكعبة املشرفة ليس باألمر السهل، 
الحرم  عــن  بعيدة  جبلية  منطقة  عــرش  على  يتربع  فــاملــكــان 
العاملني  لغير  ولــوجــهــا  يمكن  وال  الــجــود)  ام  تــدعــى(  املــكــي 
الكعبة  ترتديها  اذ  اتمامها،  بعد  اال  عليها،  التعرف  او  فيها 
 املــقــدســة كــل عـــام فــي الــتــاســع مــن ذي الــحــجــة (يــــوم عــرفــة)، 
فخر  بــكــل  الكعبة  وجــــدار  احــجــار  بلمس  الــكــســوة  لتتشرف 

وهيبة. 
لـــذا ومـــن لــطــائــف الــخــالــق كـــان لــي شـــرف الــدخــول هــنــاك بعد 
الــحــاج زاهـــد جــهــاد رئــيــس لجنة  مــوافــقــات رسمية يتقدمهم 
التطوع في الهيئة العليا للحج والعمرة الذي سهل لي أمر زيارة 
للتعرف على مراحل صناعتها وخفاياها   ، الكسوة  مصنع 

الجليلة.

 فرادة الصنع
تمييز  بــاالمــكــان  ليس  املــشــرفــة  الكعبة  حــول  تــطــوف  حينما 
الكلمات املكتوبة على ردائها بيسر، وحينما سألت مسؤول 
العالقات واالعالم في املصنع تركي الشريف عن ذلك اجابني 
النه  الشريفة،  كسوتها  على  املكتوبة  اآليــات  كل  عن  باتقان 
عــمــل فــي املــكــان اعـــوامـــا“ عـــدة وخــبــر كــل حيثيات مراحلها 
املـــعـــقـــدة واملــبــهــجــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــتــحــدثــا عـــن مــراحــل 

صناعتها واعدادها :
املـــلـــك  مـــــن  بـــــأمـــــر  هــــجــــريــــة  الـــــعـــــام 1397  املــــصــــنــــع  اســـــــس 
عبدالعزيزوالذي يقع في منطقة ( أم الجود ) بطريق مكة- جدة 

القديم على مساحة تبلغ أكثر من مئة ألف متر مربع.
الكسوة صناعة فريدة تمتزج فيها التقنيات الحديثة واألدوات 
خيوط  من  والجمالي،  الروحي  واملحلي،  املستورد  التقليدية، 
الحرير والفضة الخالصة اواملطلية بماء الذهب، يستخدم فيها 
الخارجية، واالخضر  الحرير االســود لالجزاء  675 كغم من 
للبطانة الداخلية، و120 كغم من خيوط الفضة الخالصة التي 
تستورد من ايطاليا خصيصا لها، و100 كغم من خيوط الفضة 
املطلية بماء الذهب، هذه الخيوط لتطريز اآليات املكتوبة عليها 
العبارات القرآنية (ال إله إال الله محمد رسول الله)، (سبحان الله 
وبحمده) (سبحان الله العظيم)، (يا حنان يا منان)، (وسورة 

 االخـــــالص)، بتكلفة قــد تــصــل مــابــني 20 - 25 مــلــيــون ريــال 
سعودي.

 الحزام الذهبي
 قسم التطريز هو قلب املصنع، فالعمل فيه يعتمد على الذهن 
العامل تركيزه سيضطر  ان وقع وفقد  الخطأ  والتركيز، ألن 
الى اعادة ما اشتغل  من البداية فالكل مرتبط بالبعض، وبدني 
ايضا ألنه يجلس وقتا طويال منكبا على خيوط الذهب لدقة ما 
يعمل فيه، ورغم صعوبته وما نلمس من متاعب فيه، اال اننا 

نشعر بالفخر والشرف الكبير في اكمال الكسوة الشريفة. 
وهـــنـــا تـــدخـــل الـــخـــبـــرة واالتـــــقـــــان واملـــوهـــبـــة ايــــضــــا، وجــمــيــع 
ـــلـــة  الـــــعـــــامـــــلـــــني فـــــــي املـــــصـــــنـــــع هـــــــم اصـــــــحـــــــاب خــــــبــــــرة طـــوي
واســــاتــــذة فـــي تـــدريـــب املــتــقــدمــني لــلــعــمــل فـــي املــصــنــع، حيث 
ــيــكــونــوا عــمــاال   يــســتــمــرون ملــــدة ســتــة اشـــهـــر فـــي الـــتـــدريـــب ل
مـــاهـــريـــن . وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل فــيــهــا وجـــاهـــزيـــتـــهـــا يــقــام 
احــتــفــال ســنــوي فـــي مــصــنــع كــســوة الــكــعــبــة لتسليمها إلــى 
الكعبة  الحج تستبدل  فريضة  أثناء  وفــي  البيت،  كبير سدنة 
عيد  أيــام  أول  الجديد  ثوبها  في  الحجاج  لتستقبل   كسوتها 
معامل  اوال“  تــدخــل  فيها  املستخدمة  والــخــامــات  األضــحــى. 
للمواصفات  ومطابقتها  جــودتــهــا  مــن  والــتــأكــد  الخــتــبــارهــا 
ايطاليا  الحرير واالصباغ فتستورد من  اما خيوط  املطلوبة، 
املانيا،  مــن  الــذهــب  بــمــاء  الفضة بعضها مطلي  مــن  وخــيــوط 
وكل قطعة مذهبة تضم ثالثة عناوين (مكة املكرمة) و(مكان 

الصنع) و(اسم الخطاط ) والذي خط اول قطعة في الكسوة .
 

أول الخطاطني
انه الشيخ عبد الرحيم امني بخاري رحمه الله واضع خطوط 
وكتابات باب الكعبة وكسوتها بخط الثلث واملعتمد حتى اآلن، 
ولد في مكة املكرمة العام 1335 هجرية 1917 ميالدية ومارس 
هواية الخط والرسم منذ الصغر، التحق بدار الكسوة منذ انشائها 
جميع  على  خاللها  تمرس  هجرية،   1346 العام  في  عامال“ 
االعمال الفنية املتصلة بصناعة الكسوة من صياغة وحياكة 
وخط ورسم وتطريز السيما بعد وفاة الخطاط محمد اديب 
 افندي وتم تعيينه رئيسا“ فنيا“ للعمال الفنيني بدار الكسوة 
واصبح منذ العام 1962 وكيال“ ملصنع الكسوة  ثم احيل على 

التقاعد في العام 1979 وعني مستشارا“ للمصنع .

اهداء مشرف
بهذا  املصنع شعوره  في  التطريز  العاملني على  احــد  يصف 
العمل بالقول: سعيد جدا بعملي، وافتخر به، فهو عمل ليس 
عاديا انها الكسوة الشريفة التي حباها الله سبحانه وتعالى 
الــعــامــلــون سعادتهم  الــكــعــبــة، وكـــذا يــصــف  وشــرفــهــا بلمس 
املــذكــور بكل حــب وبهجة وهــم يطرزون  فــي املصنع  بالعمل 
اآليات القرآنية الشريفة بأيديهم. ومن الجدير بالذكر حسب 
ســؤالــنــا لــتــركــي الــشــريــف عــن مصير الــكــســوة الــقــديــمــة بــني: 
تقطع الى قطع حسب االركان االربعة، وتهدى من قبل العاهل 
 الــســعــودي لــرؤســاء الـــدول والــســلــك الــدبــلــومــاســي، واملتاحف 

العاملية.
 

بعد تاريخي
كست العرب الكعبة املشرفة قبل اإلســالم تشريفًا وتعظيمًا 
لها، وعندما كساها النبي محمد (صلى الله عليه وآلــه) بعد 
للهجرة أصبحت كسوتها واحدة  التاسع  العام  فتح مكة في 
من الشعائر اإلسالمية التي يحرص عليها الخلفاء والحكام 

املسلمون على مر العصور.

عن  املتكررة  وتصريحاته  باألمر  استخفافه  بعد 
عدم قدرة «كورونا» على الفتك به «بسبب ماضي 
الرياضي، لن أقلق إن أصبت بالفيروس، سيكون 
أشــبــه بــأنــفــلــونــزا عـــاديـــة»، أعــلــن مـــؤخـــرًا الــرئــيــس 
هو   «19 «كوفيد  بـ  إصابته  بولسنارو   البرازيلي 
الذي لطاملا قلل من خطورة األمر مع بدء انتشار 
الـــوبـــاء، وحــضــر عـــدة مــنــاســبــات مــن دون ارتــــداء 
كمامة، وقام بممارسات وأصدر قرارات تسبب في 
انتشار كبير للفيروس في بالده، ينطبق األمر ذاته 
جونسون»  «بوريس  بريطانيا  وزراء  رئيس  على 
الذي طالب مواطنيه «أن يستعدوا لفراق أحبتهم»، 
وروج  ملا ُسميَّ «مناعة القطيع»، فأصيب بعدوى 
الفيروس، وخضع للحجر املنزلي والعالج، واضطر 

ملتابعة عمله من املنزل.
ــفــرد مــنــا مــن األحـــاديـــث الــتــي يسوقها  يــتــفــاجــأ ال
أشـــخـــاص مـــن املــفــتــرض أن يــكــون رأيـــهـــم مــؤثــرًا 
عــام، قضاة ومحامني  رأي  قــادة  ليكون  ومؤهلني 
أقــاويــل  مــردديــن  وســواهــم،  ومعلمني  ومهندسني 
يــأنــف األمــــي عــن االتـــيـــان بــهــا «مـــع تحفظي على 
كـــل تــفــريــق بـــني الــبــشــر ســـــواء كــــان عــلــى أســـاس 
العلم أو الجنس أو أي ناحية أخــرى، فلكل ظروفه 
وأوضاعه»، لكن ما يدعوني للتعليق هنا أن «عامة 
أو  املثال مدرسًا  الــنــاس» حني يسمح على سبيل 
محاميًا يقول «مــا في كــورونــا»، وهــي لعبة دولية 
للقضاء على اقتصاد بعض الدول وووو ...ألخ من 
محاولة الســتــدراج حجج واهية ال أســاس لها من 
الصحة، ال تلبث أن تتالشى أمــام أرقــام الضحايا 
إذا  لــن يــصــدق إال  البعض  أّن  يــبــدو  املــتــزايــد، لكن 
أصــيــب شخصيًا أو أحـــد مــن ذويـــه «كــمــا حصل 
مــع بــولــســنــارو»، حينها وبــعــد أن يــطــل الــفــيــروس 
إذا كان  بــوجــوده، وربما ال،  برأسه ربما سيقتنع 
«العنجهية»  عليهم  تسيطر  الذين  األشخاص  من 
كانت  مهما  قناعاتهم  تغيير  ويرفضون  الفارغة، 

النتائج.
بالرغم من الدعوات املتكررة ملنظمة الصحة العاملية 
واملؤسسات املهتمة بالشأن الصحي على مستوى 
بعض  وسلوكيات  لتصرفات  املتابع  فـــإّن  الــعــالــم، 
الذي  ترامب»  األميركي  «الرئيس  مثل  الــدول  قــادة 
يــرفــض حتى الــيــوم ارتـــداء «كــمــامــة» أثــنــاء ظهوره 
املتكرر مؤخرًا، وتسجيل مئات اإلصابات الجديدة 
الــوزراء والنواب وكبار  يوميًا، واألمــر ينطبق على 
العالم،  دول  من  كثير  وفــي  بلداننا  في  املسؤولني 
السلطة كما  يهاب  الفيروس  أّن  هــؤالء  يعتقد  هل 
وأي منطق  يفكرون  بــأي عقل  تهابها شعوبهم؟، 
لهم بتصرفاتهم، وفي أي طريق يسيرون  يوحي 

ويجرون خلفهم بالدًا بأكملها.
اليومية وتنقالتنا  األمر عينه نالحظه في حياتنا 
حني نحتك ونتعامل من أفراد من مستويات عدة، 
لـــو أجــريــنــا نــظــرة ســريــعــة لــتــبــيــان عـــدد أصــحــاب 
املــنــاصــب الــذيــن يــرتــدون «الــكــمــامــة» أثــنــاء عملهم 
واســتــقــبــالــهــم لــلــمــراجــعــني، ســيــكــون عــــددًا بائسًا 

لألسف.
إال  كبير  «ال  الصحي  بالوضع  يتعلق  مــا  كــل  فــي 
لخطر  معرض  والجميع  املثل،  يقول  كما  الجمل» 
اإلصابة بفيروس كورونا أو بغيره من األمراض، 
لكن الخطورة تنبع من انتشار األوبئة املعدية، لذا 
أكــل نصه»، وال تصغوا  لو  الخباز خبزه  «لنعطي 
إال ملا يقوله األطباء واملختصون، وأي كالم دونهم 

سوبرمانية فارغة.

كشفت دراسة اعتمدت عمليات مسح 
ــقــلــوب مـــرضـــى مــصــابــني بـ  اجـــريـــت ل
«كــوفــيــد19-»  عن ان اكثر من نصف 
هــــؤالء كـــان لــديــهــم تــضــرر بــشــكــل او 

بآخر.
شملت الدراسة 1216 راقدًا من بينهم 
813 مشخصون بمرض «كوفيد19-»، 
محتملة،  كــإصــابــات  مــدرجــون  و298 
ينتمى املشاركون في الدراسة الى 69 
بلدًا موزعني بني ست قارات، كل واحد 
القلب،  منهم اجــري له تخطيط صدى 
وهــــي عــمــلــيــة مــســح تــســتــخــدم فيها 
العمل  استغرق  فوق صوتية،  ذبذبات 

فترة امتدت من 3 الى20 نيسان.

العدد الكلي للمشاركني، وهو  من بني 
املــســح وجـــود تشوهات  أظــهــر   ،1216
 55 نــســبــة  (أي  شــخــصــًا   667 لـــــدى 
بـــاملـــئـــة) وكــــانــــت لـــــدى واحــــــد مــــن بــني 
بأنه  الــبــاحــثــون  مــا يصفه  كــل سبعة 
«تشوهات بالغة الشدة»، ورد ذلك في 
ورقة البحث التي نشرتها مجلة القلب 
األوروبـــيـــة «تــصــويــر الــقــلــب واألوعــيــة 

الدموية».
عامًا   62 املشاركني  اعمار  معدل  بلغ 
أجريت  ذكـــور.  منهم  باملئة   70 وكـــان 
60 باملئة من عمليات املسح في ردهات 
الـــطـــوارئ، في  املــركــزة وغـــرف  العناية 
حــني اجـــري الــبــاقــي فــي اوضــــاع طبية 
ــقــلــب والــجــهــاز  عـــامـــة وفــــي ردهــــــات ال
الــتــنــفــســي وردهـــــــــات «كــــوفــــيــــد19-». 
يعانون من حاالت  الذين  بلغت نسبة 

«كوفيد19-» شديدة الوطأة 54 باملئة.
أبــدل  بعد اجـــراء املسح فــوق الصوتي 

نظام املعالجة لثلث املشاركني.
الحـــظ فــريــق الــبــحــث ان «كــوفــيــد19-» 
يـــؤثـــر بـــالـــدرجـــة االســــــاس فـــي الــقــنــاة 
بأن  يوحي  القائم  والبحث  التنفسية، 
بأمراض  املصابني اصــًال  االشــخــاص 
لديهم  أو من  الدموية،  واألوعــيــة  القلب 
االستعداد لنشوء هذه االمراض، كانوا 
اكثر عرضة على ما يبدو للمرض كما 

ان مآل حاالتهم كان اسوأ.
يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور «مــــــارك دويــــك» 
من  بالقلب  املتخصص  االســتــشــاري 
جــامــعــة ادنـــبـــره ومــــن املـــشـــاركـــني في 
الدراسة: «كورونا مرض معقد يشمل 
بتأثيراته عددًا من اجهزة الجسم ومن 
املــمــكــن ان تــكــون لــه آثـــار مــعــقــدة على 
ومــن ضمنها  املختلفة  الجسم  اجـــزاء 
القلب، كثير من االطباء كانوا يترددون 
في طلب اجراء مخطط لقلوب املرضى 
املــصــابــني بــكــورونــا بــاعــتــبــاره إجـــراء 
إضــافــيــا يــتــطــلــب الـــقـــرب مـــن املــريــض 
ومــالمــســتــه، بــيــد ان عــمــلــنــا يــثــبــت أن 
لــهــا أهميتها،  الــفــحــص هـــذه  عــمــلــيــات 
حـــيـــث ســــاعــــدت عـــلـــى تــحــســني نــظــام 

املعالجة لثلث املرضى الذين تلقوها.»
أن  مبينًا  دويــك  البروفيسور  يمضي 
تحدث  معروفة  مسألة  القلب  تــضــرر 
الــشــديــدة ولكن  االنفلونزا  فــي حــاالت 
الباحثني فاجأهم ان يروا كل هذا العدد 
القلب  بتضرر  املصابني  املرضى  من 
جراء «كوفيد19-» وكل هذا العدد من 
املـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون مـــن اخــتــالل 

وظيفي شديد الوطأة. 
يــقــول دويـــــك: «عــلــيــنــا االن ان نــحــاول 
الدقة  الــضــرر على وجــه  آلية هــذا  فهم 
ونرى إن كان قابًال لالصالح وما هي 
الــتــبــعــات طــويــلــة األمـــد ملـــرض كــورونــا 

على القلب.»
تــقــول «ســونــيــا بــابــو نــــارايــــان»، وهــي 
القلب  في مؤسسة  استشارية  طبيبة 
ـــتـــي تــحــمــلــت تــكــالــيــف  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ال
الـــدراســـة: «تــثــبــت هـــذه الـــدراســـة، التي 
إبان  اجريت على نطاق عاملي ونفذت 
ذروة انتشار الجائحة، أن علينا تحري 
حدوث مضاعفات تتعلق بالقلب لدى 
االشـــخـــاص الـــذيـــن يــصــابــون بــمــرض 
كـــــورونـــــا لـــكـــي نــتــمــكــن مــــن تــكــيــيــف 
 صيغة عالج خاص بهم إذا ما تطلب

األمر.» 

عن مجلة نيوزويك

أعلنت وزارة الصحة العامة في إنكلترا 
(الِكمامة)  الوجه  غطاء  ارتـــداء  إلزامية 
فـــي األمــــاكــــن الـــعـــامـــة بـــــدءا مـــن الـــرابـــع 
والعشرين من  تموز الحالي وستكون 
الــتــغــطــيــة إلــزامــيــة فـــي األمـــاكـــن الــعــامــة 
املــغــلــقــة بــمــا فـــي ذلــــك مـــحـــال الــســوبــر 
مــــاركــــت ومــــراكــــز الـــتـــســـوق الــداخــلــيــة 
ــــبــــنــــوك ومـــكـــاتـــب  ـــنـــقـــل وال ومـــــراكـــــز ال
ـــبـــريـــد كـــمـــا يـــجـــب ارتــــــداؤهــــــا ايــضــًا  ال
الجاهز،  الــطــعــام والــشــراب  عند شـــراء 
عـــلـــى أنــــــه مــــن املــــســــمــــوح بــــه إزالـــتـــهـــا 
 فــــي األمـــــاكـــــن املـــخـــصـــصـــة لــلــجــلــوس 

واألكل. 
وقــت سابٍق  فــي  الحكومة  أعلنت  وقــد 
الــى 100 جنيه  أن غــرامــة مالية تصل 
إسترليني تنتظر املخالفني لهذا القرار. 
ليست الغرامة املالية وحدها بل أعلنت 
كلية الــشــرطــة ووفــقــًا إلرشــاداتــهــا أن 
القوة»  «استخدام  على  قــادرة  الشرطة 
الـــعـــمـــالء مـــن املـــتـــاجـــر إذا لم  إلخــــــراج 
يرتدوا أغطية الوجه ، وكذلك منعهم من 
األكاديمية خفف  لكن رئيس  الدخول. 
من وطأة هذي القرارات بقوله: إن قوات 
الشرطة ستطبق القواعد فقط، بما في 
ذلك إصدار الغرامات بقيمة 100 جنيه 
يقوم  ولــن   - أخير  كمالذ   ، استرليني 

الضباط بدوريات مرعبة!
كما تم استثناء األطفال دون سن 11 
، كذلك  الجديدة  القواعد  سنة من هذه 
الصحية  الظروف  أو ذوو  اإلعاقة  ذوو 
الــخــاصــة كــالــذيــن يــعــانــون مــن ضعف 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي الــــــذي يــجــعــل مــن 

الصعب عليهم ارتداء غطاء للوجه.
ــعــامــة في  وحـــــذرت مــنــظــمــة الــصــحــة ال
إنــكــلــتــرا اآلبــــاء مــن عـــدم شــــراء أغطية 
لــألطــفــال الـــرضـــع واألطــــفــــال الــصــغــار 

بسبب خطر االختناق أو املوت.
املحال  الجديدة عمال  القواعد  ُتلزم  لم 
الحكومة  لكن   ، الــوجــه  أغطية  بــارتــداء 
قالت إنها «أوصـــت بــشــدة» بــأن ينظر 
عند  استخدامها  فــي  العمل  أصــحــاب 
االقــتــضــاء، ألن مــن مــســؤولــيــة األفـــراد 

منع تفشي الفايروس. 
أمـــــــا مـــــحـــــال الــــتــــســــوق الــــكــــبــــرى فــي 

فــقــد  وأزدا  ســـنـــزبـــري  مـــثـــل  إنـــكـــلـــتـــرا 
أعــلــنــوا أنــهــم لــن يــفــرضــوا لــبــس غطاء 
الــيــهــا معللني  الـــداخـــلـــني  الـــوجـــه عــلــى 
 بـــــأن ذلـــــك هـــــو( مـــســـؤولـــيـــة الــســلــطــات 

املختصة).
العمالقة  ويــتــروز  أعلنت شركة  بينما 
بــعــض مــوظــفــيــهــا ســيــقــفــون عند  أن 

املدخل لتذكير العمالء بالقاعدة.
ولــن تــكــون «الــِكــمــامــة» أو غــطــاء الوجه 
إلزاميًا في األماكن الداخلية التي توجد 

بها إجراءات أمان أخرى، بما في ذلك:
املطاعم 
الحانات

مصفـفو الشعر وصالونات الحالقة 
الصاالت الرياضية ومراكز الترفيه

الـــحـــفـــالت  وقــــــاعــــــات  الـــســـيـــنـــمـــا  دور 
املوسيقية واملسارح

املتاحف  مثل  لــلــزوار  الــجــذب  مناطق   
وغيرها.

أن  يجب  الغطاء  فــإن  للحكومة،  ووفًقا 
يكون  أن  ويمكن  واألنـــف  الــفــم  يشمل 
التي  الباندانا  أو  الــوشــاح  مثل  بسيطًا 

يمكن وضعها بشكل آمن حول جانب 
الــوجــه دون الــحــاجــة إلـــى وضــعــهــا في 

مكانها.
ال ينطبق شرط ارتداء أغطية الوجه في 
محاور النقل محطات السكك الحديدية 
والحافالت واملطارات واملوانئ البحرية- 
املغلقة بالكامل،  كما  املناطق  إال على 
ُيسمح بــإزالــة غطاء الــوجــه فــي حــاالت 
معينة، على سبيل املثال إلثبات الهوية 
فـــي الـــبـــنـــوك أو عــنــد شـــــراء مــنــتــجــات 

مقيدة بالعمر..
أما في اسكتلندا فقد أصبحت أغطية 
الوجه إلزامية في املتاجر منذ الــ 10من 
فستنتظر  الشمالية  ايرلندا  أما  تموز. 
أن  مــــن آب. ورغـــــــم  الـــعـــشـــريـــن  حـــتـــى 
بالفعل  إجــبــاريــة  أصــبــحــت  التغطيات 
إنكلترا  فــي  الــعــام  النقل  وســائــل  على 
الحافالت  معظم  وكــذلــك   ، واسكتلندا 
ــــعــــبــــارات فــــي أيـــرلـــنـــدا  ــــقــــطــــارات وال وال
في  إلزامية  أنها ستكون  إال  الشمالية 
بــدًءا من  ويلز  العام في  النقل  وسائل 

27 تموز.
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الجزائري قال  لـ"الصباح"، "الفكرة 
جاءت بســــــــبب وقت الفــــــــراغ الذي 
فرضه علينــــــــا الفيروس والحجر 
الصحي وأردت أن أســــــــتغل ذلك 
بشــــــــيء مميز، فقررت عمل هذه 
املصغرات للسفن الخشبية ومن 
مواد بســــــــيطة جدًا وهي"ســــــــعف 
ومادة  النخيل،املعاكس  وعســــــــق 
هيكليــــــــة  رســــــــمت  الغراء"حيــــــــث 
وشكل الســــــــفن بأدق تفاصيلها 
مــــــــن وحــــــــي مخيلتــــــــي، فكونــــــــي 
نحاتًا ورسامًا  استطعت انجاز 
املجســــــــم بنجاح وإيصال الفكرة 

الى الناس".
فــــــــي ذاكرته  يحمــــــــل الجزائــــــــري 
او  الشــــــــراعية  الســــــــفن  صــــــــورة 
ماتســــــــمى بـ"اللنجات" التي كانت 

ترسو في موانئ مدينته البصرة 
محملــــــــة باملــــــــواد والبضائع وقد 
روى لنــــــــا ســــــــبب صناعــــــــة هــــــــذا 
األســــــــطول قائــــــــًال "تمثــــــــل هــــــــذه 
الســــــــفن  تاريخنــــــــا فقــــــــد انتقلت 
الينا من عــــــــدة مناطق منها بالد 
الشام ودول الخليج العربي حيث 
كانت تســــــــتخدم ســــــــابقًا للصيد 
والغوص وفي ما بعد خصصت 
للتجارة وكان موقع تجمعها في 
العراق شــــــــط العــــــــرب أمام حديقة 
األمــــــــة وما زلــــــــت اذكــــــــر منظرها 
الذي يبعث الحياة في ذلك الزمن 
وخوفــــــــًا مــــــــن أن ينتهــــــــي وجود 
"اللنجات" ويمحــــــــى كل تاريخها 
الصــــــــورة  هــــــــذه  أخلــــــــد  ان  أردت 

لألجيال املقبلة".

يحــــــــب الجزائري القيــــــــام بأعماله 
لوحده وبجهوده الذاتية وال يقبل 
أن يساعده أحد فقد صنع الكثير 
وبســــــــتانه  ملنزله  األشــــــــياء  مــــــــن 
الخاص وهو ينوي اقامة معرض 
يضع فيه جميع اعماله وخاصة 

املجســــــــم األخير ملا له من أهمية 
وأثر كبير داخل نفسه.

مــــــــن  رســــــــالة  الجزائــــــــري  وجــــــــه 
وحــــــــي عمله كاســــــــتاذ حيث قال 
قبل  تربويــــــــة  مهنــــــــة  "التدريــــــــس 
أن تكــــــــون تعليميــــــــة اليــــــــوم وبعد 

عملي بأكثر من عشــــــــر مدارس، 
أستطعت أن اترك اثرًا جميًال عند 
الكثير من طلبتــــــــي الذين ما زلوا 
يذكرونني ويكنون لّي الحب وانا 
ايضًا فخور بهم ألنهم اصبحوا 

نماذج ناجحة يحتذى بها".

{ }

{ }

ال أقصد اإلشارة إلى كتاب االقتصادي االسكتلندي املعروف آدم 
ســــــــميث، في كتابه املشــــــــهور «ثروة األمم» بل إلى الباحث والوزير 
التونسي الراحل مصطفى الفياللي، بكتابه القّيم «مجتمع العمل». 
فالفياللــــــــي يذهب إلى أن ثروة األمم تتكّون من العمل، لكن ليس أيُّ 
عمل، بل العمل املثمر: «بالعمل ُتجبى الخيرات، ومن الجهد يحصل 

الرزق، وعلى بذله معاش الفرد وأهله، ومن مأتاه ثروة األمم».
من الوســــــــائل الفضلى للعمل املثمر، ربط العمل اإلنساني بالوقت 
وتثميــــــــر الزمــــــــان، والعناية ببيئة العمل خاصة فــــــــي اإلنتاج وقطاع 
الخدمات، وإال فإهمال البيئة املناسبة يؤّدي إلى هتك حرمة العمل، 
وهدر في انفاق الوقت، وارتفاع كلفة اإلنتاج، وتبديد للثروة الوطنية 
واملال العام، بتعبير مؤلف «مجتمع العمل» هو: «إتالف لزاد الوقت 
الــــــــذي هو أنفس زاد فــــــــي أوطاننا»، لكنه زاد مســــــــتباح باالنحطاط 

والتفاهة، ونعمة مكفورة.
على أن مشكلة العمل والوقت في بالدنا، ليست قيمية وحسب، بل 
هي تنظيمية أيضًا: «وقٌت كثير يضيع على العامل، وهو مباشــــــــر 
لعمله، بسبب سوء النظام أو انعدامه في مكان العمل». من هنا فإن 
تنظيــــــــم العمل ُغنٌم للوقت: «نحن في أوطاننا العربية قوم متالفون 
ألوقــــــــات العمــــــــل، مبــــــــّذرون لثروتها من بــــــــني ما نبّذر مــــــــن ثروات، 
مســــــــتخّفون بشــــــــأنها ال نرى فــــــــي الحصة املتاحة للعمل ســــــــوى 
ســــــــاعات متالحقة، على خط أفقي بعضها من بعض،  وجميعها 

فراغ متاح لإلنفاق والتبديد».
الباحث غيــــــــاب تثمني أوقات  يعّمق 
العمــــــــل، من خــــــــالل مقارنــــــــة الواقع 
عمــــــــل  مجتمعــــــــات  مــــــــن  بنمــــــــاذج 
اآلخرين، ليجــــــــد أن إنتاجية العامل 
العربي تساوي ثلث إنتاجية العامل 
األوروبي في أملانيا أو بلجيكا مثًال، 
وتنحدر إلــــــــى الُخمس بالقياس إلى 
إنتاجية العامل الياباني أو الكوري، 
ومن ثّم فإن األرقام تقول ان العامل 
العربي ال يمأل بالعمل املجدي، أكثر 
من ثلث ســــــــاعات وقتــــــــه، وان البقية 
حضور بــــــــدن وحســــــــب، وان أجره 
الذي يتقاضاه هو غالبًا مكافأة عن 
الحضور في ميــــــــدان العمل، وليس 

لعمل منتج يقّدمه.
وبذلــــــــك تهــــــــدر قوى العمــــــــل العربية 
مــــــــن أوقات العمل يوميًا، بني أربع إلى خمس ســــــــاعات من الثماني 
ســــــــاعات، وتأخذ أجرًا على ما ال تستحّق، وان اإلنتاج الحاصل ال 

يزيد على الثلث.
بحساب بســــــــيط يقّدمه املؤلف انطالقًا من افتراض أن قوى العمل 
فــــــــي العالم العربي هي بــــــــني 50 - 60 مليونًا، يجد أن هذا املســــــــار 
ينتهــــــــي بنا يوميًا إلى خســــــــارة مئتي مليون ســــــــاعة عمل يوميًا، 

ُتضاف إليها الخسائر الناشئة عن ساعات العاطلني.
في درس آخر يأخذه من التجربة اليابانية، يســــــــّجل أن النمو الذي 
حققــــــــه هذا البلد وأّدى إلى زيادة الناتج اإلجمالي القتصاده، يرجع 
خالل ثالثني عامًا متتالية، إلى القّوة العاملة بنسبة 57 ٪، في حني 
ال تزيد نســــــــبة االســــــــتثمارات في هذا النمو علــــــــى 23 ٪، ونصيب 

التكنولوجيا 29 ٪ فقط.
وبذلك ال ســــــــبيل لنهضة بلداننا إال ســــــــبيل العمل والكد املتواصل، 
بأخــــــــذ زمــــــــام الوقت وتســــــــخيره لإلنتــــــــاج وتثميره باإلبــــــــداع، ألن: 
«للزمان ثمنًا ال كاألثمان، بل هو أنفس الخيرات التي ســــــــّخرها لنا 

بارئ الكون».
من أدّق ما يلحظه مؤلف «مجتمــــــــع العمل» أن ثقافة «الوقت امليت» 
هي ما يعّم وجودنا، وُيّتبع في مرافق حياتنا كافة، وما شيء أضّر 
من «األوقات الراكدة والساعات الجامدة» في تعطيل اإلنتاج، وزلزلة 
حيوية الحياة، ووأد بهجتها، وتعطيل مسّرة النفوس، ودفعها إلى 
الكآبة والتخلف املزري، والسلبية العظيمة املحوطة بإحباط أعظم!

في  أنِتــــــــج محليــــــــًا 
الفيلــــــــم  املوصــــــــل 
"كذبــــــــة  القصيــــــــر 
كورونا"، وهو من 
اخــــــــراج وتصوير 
عبد الله الحيالي، 
علي  وسيناريو 
وتمثيل  عــــــــوف، 
الشــــــــاب  الفنان 
محمد القيسي، 
أمــــــــل  والطفلــــــــة 
عمار، وهو من 

انتاج شركة ناس املوصل.
عن رســــــــالة الفيلــــــــم تحــــــــدث محمد القيســــــــي لـــــــــ "الصباح" 
قائًال:"جاءت الفكرة بالتزامن مع الوضع الراهن الذي نعيشه 
من عدم مباالة للوباء املنتشــــــــر، وتهديــــــــده للكثير من الدول 
وارتفــــــــاع عــــــــدد اإلصابات في العــــــــراق، ما اســــــــتوجب عمل 
فيلــــــــم لتوعية الناس وحثهم على االلتــــــــزام بالوقاية، وتحمل 
مســــــــؤولية انتقال العدوى ألفراد األســــــــرة، تم التصوير في 
مستشفى السالم التعليمي بدار الحجر الصحي"، مبينًا أن 
" مدة عرض الفيلم هي اربع دقائق ومن املؤمل عرضه قريبًا 

في عدد من القنوات الفضائية واملواقع االلكترونية".

"أالهــــــــوار  عنــــــــوان  تحــــــــت 
دائــــــــرة  اقامــــــــت  ..املســــــــتقبل" 
العامة في  الثقافيــــــــة  العالقات 
الســــــــاعة الثامنــــــــة من مســــــــاء 
يوم امس السبت عبر برنامج 
حواريــــــــة  جلســــــــة   "  zoom"
ملناسبة الذكرى الرابعة الٕدراج 
أالهــــــــوار علــــــــى الئحــــــــة التراث 

العاملي 
مــــــــن  كًال  خاللهــــــــا  ضيفــــــــت 

الجنابــــــــي  حســــــــن  الدكتــــــــور 
ســــــــفير العــــــــراق فــــــــي تركيــــــــا 
التنفيذيــــــــة  اللجنــــــــة  ورئيــــــــس 
الٕدراج االهــــــــوار علــــــــى الئحــــــــة 
الى  باالٕضافة  العاملــــــــي  التراث 
لرئيس  الثقافــــــــي  املستشــــــــار 
ميسون  الســــــــيدة  الجمهورية 
الجلســــــــة  ادار  الدملوجــــــــي.  
الحواريــــــــة االٕعالمــــــــي حيــــــــدر 

نضير.

اختير املخرج جمال امني الحســــــــيني عضوًا في لجنة 
تحكيم مهرجــــــــان القدس الدولي لالعالم الرقمي  الذي 

يقام ألول مرة. 
وقــــــــال الحســــــــيني لـــــــــ "الصبــــــــاح" ان " هــــــــذه املشــــــــاركة 
ليســــــــت االولى لي كعضــــــــو لجنة تحكيم، اذ ســــــــبقتها 
عشرات املشاركات اخرها كان مهرجان االسكندرية 

السينمائي".
واضاف" من شــــــــروط املشاركة في املهرجان أن يكون 
االنفوغرافيك املقدم للمهرجان حيًا وواقعيًا ويســــــــلط 
الضوء علــــــــى قضية واحدة تظهر معاناة املقدســــــــيني 
ومدينة القدس ، كما يفضل أن يكون محتوى الفيديو 
على شــــــــكل قصة أو فيلــــــــم قصير، ويمكــــــــن أن يكون 
تصويرًا حيًا أو رســــــــومًا متحركة، كما يمكن أن يكون 
الفيديو من تصوير كاميرا احترافية أو كاميرا رقمية 

أو كاميرا الهاتف الجوال ".

البريطانــــــــي،  املصــــــــور  أمضــــــــى 
درو غاردنــــــــر، 15 عامًا فــــــــي تعقب املنحدرين 
مــــــــن أحفاد شــــــــخصيات تأريخية مشــــــــهورة 
كجزء من مشــــــــروعه الفني الذي حمل عنوان 
"األحفاد"، فحتــــــــى اآلن، قام غاردنر بتصوير 
20 شــــــــخصًا، ووضــــــــع صورهم الــــــــى جانب 
صور أســــــــالفهم من البارزيــــــــن، إلظهار مدى 

التشابه بينهم.
اســــــــتقى غاردنر فكرة سلسلته الفوتوغرافية 
من والدته، عندما أخبرته عن الشبه بينه وبني 
جــــــــده الذي لم يلتقه أبدًا، اذ بدأ يفكر بقوله: "أال 
يبدو مثيرًا لالهتمام أن أحفاد املشــــــــاهير من 
التأريخ يسيرون في الشوارع؟ أليس مثيرًا 
أنــــــــه بإمكانك النظر الى وجوههم لترى 
مالمح من شــــــــخصيات مشــــــــهورة 
بالفعل من املاضي وهم يمشون 

بيننا؟". 
بــــــــــــــدأ غــــــــــــاردنــــــــــــر مــــــشــــــروعــــــه 
بــشــخــصــيــات اوروبــــيــــة مــعــروفــة 

مــثــل نــابــلــيــون وتــشــارلــز ديــكــنــز واملـــــرأة التي 
ليرسم لوحته  ليوناردو دافنشي  أمــام  وقفت 
الشهيرة "املوناليزا"، إذ تعقب غاردنر، إيرينا 
جـــويـــســـيـــارديـــنـــي ســـــتـــــروزي، ســلــيــلــة املـــــرأة 
الغامضة في لوحة دافنشي والتي يعتقد أنها 
النبيلة االيطالية، ليزا جيرارديني أو (ليزا ديل 
جـــوكـــونـــدو)، وجــعــلــهــا تــقــف بــــذات الوضعية 
التي وقفتها جدتها الخامسة عشرة في تلك 

اللوحة املشهورة.
يهــــــــدف غاردنر من "األحفاد" الى جعل الناس 
يفكرون في ماضيهم، الجيد والسيئ والقبيح 
منــــــــه بقوله: "مــــــــا أن تبدأ بالنظــــــــر الى ماضي 

الناس، ستدرك انه لم يكن بالضرورة مفروشًا 
بالورود، وان العديد من أســــــــالفنا املشــــــــاهير 

عاشوا ظروفًا وأحواًال مريبة".
حاملا يجد غاردنر موضوعًا لسلســــــــلته، يبدأ 
بالبحــــــــث فيه عبر شــــــــبكة االنترنــــــــت، يدرس 
أشجار االســــــــرة بدقة، وعندما يتيقن انه عثر 
على ســــــــليل على قيد الحياة، يبدأ بتأكيد ذلك 
مع املختص بعلم األنساب.عادة ما يكون لدى 
غاردنر صورة شخصية للجد التاريخي الذي 
يرغب بتصويره مع الســــــــليل، لذا قبل أن يبدأ 
بالتواصل معه ، يتحقــــــــق غاردنر إن كان في 
عمر الســــــــلف نفسه، ومدى التشــــــــابه  بينهما 
بالدرجة الكافية التي ســــــــيظهرون فيها جنبًا 
الى جنب في الصورة التي يطمح أن يكون بها 
ســــــــحر من نوع خاص. ثــــــــم يطلب من األحفاد 
أن يرتدوا ويقفوا بالوضع والهيئة نفســــــــيهما 
لطريقة أجدادهــــــــم، بالرغم من صعوبة العثور 
على ذات األزياء القديمة والتي تشــــــــكل عقبة، 
مــــــــا يضطرهم لصنعها في كثير من األحيان، 

وبذلك تكون مكلفة أيضًا في أحيان أخرى.

*موقع انسايدر األميركي

كشفت شــــــــركة "ليغو" أللعاب األطفال عن أكبر مجموعة 
لها حتى اآلن، وهي عبارة عن بيانو يتكون من 3662 

قطعة، تشــــــــكل لوحة مفاتيح من 25 مفتاحًا، حيث 
يصــــــــدر البيانــــــــو موســــــــيقى من خــــــــالل تطبيق 

الهاتف.
يتميــــــــز البيانــــــــو الجديد من "ليغــــــــو" إلى جانب 
لوحــــــــة املفاتيــــــــح بغطاء أســــــــود أنيق وجســــــــم 
مصغر آللة البيانــــــــو وكذلك املطارق الداخلية 

التي تعمل.
وستباع املجموعة املصممة للبالغني  بسعر 
350 دوالرًا أميركيــــــــًا، لتصبــــــــح أغلى أفكار 

"ليغو" على اإلطالق.
ويأتي الـــــــــ "Grand Piano" من "ليغو" مزودًا 

بمحرك ومحور ذكي، ومستشــــــــعر يستخدم 
لالتصــــــــال بتطبيــــــــق Lego Powered Up، الذي 

يخلق الصوت من خالل الهاتف الذكي، حيث يمكن 
عزف البيانو إما في وضع "العزف الذاتي" أو في وضع 

"التشغيل التلقائي" حيث يقوم البيانو بتحريك مفاتيح عشوائية 
بينما ينتج التطبيق موسيقى كعازف بيانو.

كذلــــــــك يأتــــــــي البيانو مع مقعد لــــــــه يمكن التحكم فــــــــي ارتفاعه، ويبلغ 
عرض البيانو أكثر من 30.5 سم، وعمق 35.5 سم، وارتفاع 22.5 سم 

مع إغالق غطاء البيانو، ويزن النموذج حوالي 2 كيلوغرام.
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