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ضــمــَن االســــتــــعــــداداِت املــســتــمــرة التــخــاذ 
"كــورونــا"،  فايروس  الالزمة ضد  التدابير 
كثفت اللجنة الوزارية املشكلة لهذا الغرض 
اجـــراءاتـــهـــا الــوقــائــيــة ملــنــع تــســرب املـــرض 
الصحة  وزارة  طمأنت  بينما  الــعــراق،  الــى 
للمعايير  اجراءاتها مطابقة  بان  املواطنني 

الدولية، وكفيلة بمنع انتشار الفايروس.
وذكر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية 
الــصــحــة  "وزارة  ان  الـــعـــبـــادي  عــــون  عــبــد 
من  مجموعة  اتخذت  املحلية  والحكومات 
االجـــراءات االحــتــرازيــة السريعة للحد من 

دخـــول وانــتــشــار الــفــايــروس عبر الــحــدود 
بعد  االســالمــيــة وخــاصــة  الجمهورية  مــع 

حدوث اصابات فيها".
"الـــعـــراقـــيـــني  ان  لــــــ"الـــــصـــــبـــــاح"،  وأوضـــــــــح 
املــــتــــواجــــديــــن فــــي ايــــــــران عـــنـــد عـــودتـــهـــم 
ســـيـــخـــضـــعـــون الــــــى الـــفـــحـــص والـــحـــجـــز 
الــصــحــي وهـــنـــاك أســــرة عــراقــيــة االن في 
بعد عودتها  الحجر  الــى  البصرة تخضع 

من الصني عن طريق ايران".
واشــــــار الــــى ان "األســـــــرة لـــم تــصــب بــأي 
بــاب االحتياط هناك  فــايــروس، ولكن مــن 
إجــــــــــراءات وقـــائـــيـــة وحـــجـــر صـــحـــي ملــنــع 

انتشار الفايروس في العراق".
مـــن جــانــبــه، جـــدد املــتــحــدث بــاســم وزارة 

الصحة الدكتور سيف البدر، تاكيده عدم 
تسجيل اية اصابة بفايروس كورونا في 
العراق، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" الى 
الوقائية  باجراءاتها  مستمرة  الـــوزارة  ان 
وتـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود فـــــي جـــمـــيـــع املـــنـــافـــذ 
الــــحــــدوديــــة لــفــحــص الــــوافــــديــــن ومــتــابــعــة 
التطورات والتركيز على موضوع التوعية 

الصحية من انتقال الفايروس.
االنــجــرار وراء الشائعات  الــى عــدم  ودعـــا 
الــتــي تــدعــي وجـــود اصــابــات، وتــهــدف الى 
نشر الــذعــر بــني املــواطــنــني، مــؤكــدا وجــود 
مراكز خاصة في جميع املنافذ الحدودية، 
اشتباه  ايــة حالة  الــوافــديــن، ونقل  لفحص 
ــــى مـــراكـــز تــخــصــصــيــة وفــحــصــهــا في  ال

مراكز اخرى داخل العراق وخارجه لحني 
التأكد من سالمة املوقف الوبائي لها.

بدوره، افاد مدير قسم الصحة العامة في 
دائرة صحة بغداد الكرخ، نازك الفتالوي، 
فــــــي تــــصــــريــــح صـــحـــفـــي بـــــــأن "صــــفــــات 
الــــفــــالونــــزا الـــعـــاديـــة قـــريـــبـــة مــــن أعـــــراض 
فــــايــــروس كـــــورونـــــا"، مــبــيــنــا ان "الـــصـــني 
ســجــلــت انــخــفــاضــا كــبــيــرا فـــي مــعــدالت 

االصابة بالفايروس".
"الــــفــــايــــروس ال يــعــيــش فــي  واضـــــــاف ان 
األجواء الحارة والعراق مقبل على ارتفاع 

في درجات الحرارة".

تؤكُد املعطياُت أن الجلسة االستثنائية 
ستعقد في املوعد الذي دعا له رئيُس 
الـــوزراء املكلف محمد توفيق عــالوي، 
وبـــخـــاصـــة بــعــد تــلــويــح زعـــيـــم الــتــيــار 
ـــصـــدر  ـــســـيـــد مـــقـــتـــدى ال الـــــصـــــدري ال
بالخروج بتظاهرة مليونية شعبية، إذا 
لم تنعقد الجلسة خالل هذا األسبوع، 
البرملان،  لرئيس  األول  النائب  وتأكيد 
حــســن الــكــعــبــي، أنـــه بــعــد طــلــب رئيس 
نائبًا ال  مــن 70  أكثر  الــــوزراء وتوقيع 
يــســتــطــيــع أحــــد االمـــتـــنـــاع عـــن تــحــديــد 

موعد لها.

ــــغــــريــــدة عــلــى  ــــــصــــــدر، فـــــي ت وقـــــــــال ال
خالل  الجلسة  تنعقد  لم  "إذا  "تويتر": 
هـــذا األســبــوع أو إذا انــعــقــدت ولـــم يتم 
التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو 
تطلعات  مع  ليست  الكابينة  كانت  إذا 
املــرجــعــيــة والـــشـــعـــب فـــهـــذا يــســتــدعــي 
مــلــيــونــيــة شعبية  ــتــظــاهــرة  ل الــــخــــروج 
بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى 
اعــتــصــامــات حـــول املــنــطــقــة الــخــضــراء 
للضغط مــن أجــل الــوصــول الــى إنقاذ 
ــــعــــراق مــــن الـــفـــاســـديـــن والــطــائــفــيــني  ال

والِعرقيني".
بينما أكد النائب األول لرئيس البرملان 
حـــســـن الـــكـــعـــبـــي: أن "الــــدســــتــــور ألــــزم 
رئاسة البرملان بتحديد موعد الجلسة 

طلب  "بــعــد  أنــه  مضيفًا  االستثنائية"، 
ـــــوزراء وتــوقــيــع أكــثــر مــن 70  رئــيــس ال
االمــتــنــاع عن  أحـــد  نــائــبــًا ال يستطيع 

تحديد موعد للجلسة االستثنائية".
وبينما رأى األمني العام لحزب "الخيار 
الــــعــــربــــي" عـــبـــد الــــكــــريــــم عــــبــــطــــان، أن 
لديها  ليس  السنية  السياسية  "القوى 
بــالــوقــت الــحــاضــر أي مـــوقـــف مــوحــد 
بشأن التصويت على حكومة عالوي 
رئيسة  قالت  خالفاتها"،  وستستمر 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  كتلة 
البرملان  الكرد لن يحضروا جلسة  إن 
التشكيلة  عــلــى  بــالــتــصــويــت  الــخــاصــة 

الحكومية "كونها غير مقبولة".

وضعْت وزارة الثقافة والسياحة واالثار الحجر االساس الخاص بإنشاء 
القرية السياحية في اهــوار  الجبايش ضمن محافظة ذي قار، في الوقت 
الذي اعلنت فيه قرب وصول بعثتني اجنبيتني للتنقيب في املواقع االثرية.

وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير الحمداني، اوضح في 
تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" خالل وضعه الحجر االساس للقرية: ان 
هذا املشروع يعد واحــدا من مشاريع تتعلق بتطوير قطاع السياحة عبر 
توفير البنى التحتية املالئمة للجذب السياحي بعد أن شهدت األهوار خالل 
االونة االخيرة توافد االف السائحني املحليني واألجانب السيما بعد ضمها 

الى الئحة اليونسكو للتراث العاملي. 

     

تشرُف محافظة بغداد على مشروع النشاء ثالثة جسور 
مؤقتة لفك االختناقات املرورية جنوبي بغداد.

وافاد محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا في حديث 
خـــاص ادلــــى بـــه لــــ"الـــصـــبـــاح": بـــأن املــحــافــظــة تــشــرف على 
بإنجاز  يتمثل  واالســكــان،  االعــمــار  وزارة  تنفذه  مــشــروع 
 – بــغــداد  مدخل جنوب  فــي  مؤقتة  ثالثة جسور حديدية 
مالكات  أن  موضحا  فيه،  العجالت  زخــم  ملعالجة  الــكــوت، 
الرستمية  ملــشــروع جسر  موقعية  زيـــارة  اجــرت  املحافظة 
الكونكريتي عــنــد مــدخــل جــنــوب بــغــداد مــن جــهــة الــكــوت، 

عليها   واالشـــــراف  املــشــاريــع  بمتابعة  مهامها  مــن  كــجــزء 
والوقوف على نسب انجازها.

ونبه بأن هذا املدخل يواجه ازدحاما مروريا كبيرا بسبب 
كثرة العجالت الكبيرة والصغيرة، كما ان جسر الرستمية 
الــكــونــكــريــتــي مــتــهــالــك وال يــمــكــنــه تــحــمــل مــــرور عــجــالت 
واستبدال بعض  للتخريب  بعد تعرضه  بحموالت كبيرة، 
اجزائه، ما نتج عنه زخم مروري عال يوميا، وهو ما دعا 
وزارة االعمار للعمل من اجل انشاء ثالثة جسور حديدية 
مؤقتة عند ذلك املدخل، جسران حديديان بطول 102 متر 
لكل منهما، وثالث حديدي ثابت بطول 116 مترا، مخصص 

لعبور السيارات ذات الحمل العالي باتجاهني. 

ســة،  أعــلــنــت الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة املــقــدَّ
في مصنع  االعمال  مواصلة  السبت، 
االدوية في محافظة كربالء، وُيعد من 
ــــة عــلــى مستوى  أكــبــر مــصــانــع األدوي
العراق، مبينة أن املصنع سُيفتتح في 

شهر آب من العام الجاري.
 مــديــُر املــشــروع الــدكــتــور حيدر 

َ
وقـــال

الــبــهــادلــي فـــي تــصــريــح صــحــفــي: إن 
"االعمال مستمرة في مشروع مصنع 

االدوية، وبوتيرة متصاعدة، وبجهود 
مكثفة"، مبينا أن "الهدف من املشروع 
هو توفير االدوية املجازة واملفحوصة 
بأحدث التقنيات للمواطنني، والتقليل 
ـــعـــنـــاء خــــــارج الـــعـــراق  مــــن رحــــــالت ال

للبحث عن العالجات".
اإلنجاز  "نسبة  أن  البهادلي  وأوضـــح 
للمشروع  الخارجي  الهيكل  بناء  في 
التي  التفاصيل  أمــا  باملئة،   90 بلغت 
تــخــص عــلــم املـــعـــامـــل، وتــكــنــولــوجــيــا 
صناعة الدواء التي تشمل تكنولوجيا 
الــــكــــهــــربــــاء، واالرضــــــيــــــة، والـــتـــبـــريـــد، 

فــســيــشــرع بــتــنــفــيــذهــا خــــالل الــفــتــرة 
بشكل  نعمل  "أنــنــا  الــى  الفتا  املقبلة"، 

جاد الفتتاحه في شهر اب املقبل".
وأضــــــاف الــبــهــادلــي أن "املــصــنــع من 
مـــنـــشـــأ (إيـــــطـــــالـــــي-أملـــــانـــــي-هـــــنـــــدي) 
لصناعة  العاملية  للمعايير  وخــاضــع 
األكــبــر في  ويــعــد   ،(G.M.p) االدويــــة 
الخمس،  مراحله  اكتمال  بعد  الــعــراق 
إنتاجية  خــطــوط  مــن  سيتضمنه  ملــا 
 Ampoule and) انــتــاج  خــط  أهــمــهــا 
Vial) التي ستصنع ألول مرة داخل 

العراق".
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24 التفاصيل�

  التفاصيل في الصفحات الداخلية

3 التفاصيل�

 منتخُبنا الشبابي اليوم 
ُ

يدخل
منعطفا مهما في الجولة 

االخيرة ملرحلة املجموعات 
ضمن منافسات كاس العرب 

تحت 20 عاما، وهو يالقي 
نظيره املوريتاني في الساعة 

الثالثة والنصف، وذلك لحساب 
مباريات املجموعة االولى التي 

يتصدرها الفريق التونسي 
برصيد 6 نقاط.

ويخوض ليوثنا اللقاء وعينهم 
ترنو الى حصد النقاط الثالث 
التي لن تكون حاسمة للتأهل 

الى الدور املقبل، كونهم 
سينتظرون نتيجة مباراة 

الكويت وتونس، وسيضمن 
منتخبنا حصوله على البطاقة 

الثانية في حال فوزه على 
موريتانيا وخسارة الكويت او 
تعادله باملواجهة التي ستلعب 

في نفس التوقيت.
وال تبدو املهمة سهلة بالنسبة 

ملنتخبنا، إذ ان الفريق 
املوريتاني يمتلك في صفوفه 

عناصر جيدة قدمت اداء 
متميزا امام الكويت وفازت عليه 

في حني خسرت بصعوبة من 
تونس بهدف وحيد، واذا ما 

اراد الليوث تحقيق الفوز اليوم، 
فيتحتم على الالعبني تقديم 

جهد مضاعف واللعب بتركيز 
عال لحسم النتيجة وبلوغ الدور 

املقبل. 

}
{
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مْن أبسِط شروِط الديمقراطية وأكثرها عقالنية وإجرائية 
يــؤكــُد  املــبــدأ  بــهــذا  السلمي للسلطة، والــقــبــول  الـــتـــداول  هــو 
حرَص الفاعلني السياسيني على ديمومة الحراك السياسي 
عقدة  تجاوز  على  وحرصهم  السياسية  عمليتهم  ونجاح 
الحكم املركزي الشمولي، واالستبداد الذي ترك في ذاكرتنا 

نسى.
ُ
شروخا ال ت

اليوم يواجهون تحديا ديمقراطيا كبيرا، يتمثل  العراقيون 
ــــوزراء، ولــكــابــيــنــة حــكــومــيــة  ــــل فـــي اخــتــيــار رئـــيـــس جـــديـــد ل
التغيير، ومن  الى  الحاجة  تنطلق من  جديدة، وملسؤوليات 
االخالقية  القوة  الشعب بوصفه  ثقة  الحصول على  اهمية 

والشرعية التي تملك حقَّ ذلك التغيير.
الحديث عن هذه الحكومة الجديدة، يعني الحديث عن النجاح 
القدرة على مواجهة  والديمقراطية، وفي  الحقوق  ادارة  في 
تحديات الواقع واشكاالته واسئلته، وبقطع النظر عن رغبة 
هذا الطرف السياسي أو ذلك بطروحات وتوجهات رئيس 
الــواقــع يفرض  فــإن  ف محمد توفيق عـــالوي، 

ّ
املكل الــــوزراء 

التفاهم  تصورات ومعطيات ينبغي أن نضعها في سياق 
والتحاور والتفاعل، وبما يجعل األفق الديمقراطي مفتوحا، 
الطريق  والــتــي ستقطع  ايــضــا،  متاحة  الوطنية  والــرهــانــات 
عــلــى" صــّنــاع األزمــــات"  الــذيــن يــحــاولــون التأثير سلبا في 
العراقي  الواقع  التجاوز على حقائق  أو  السياسية،  العملية 
وجود  تعكس  والتي  وتظاهراته،  وحاجاته  باستحقاقاته 
االقــتــصــاد  ادارة  وفـــي  الـــدولـــة،  ادارة  فــي  مــشــكــالت عميقة 
والخدمات واالمن، وهذا ما يجب االعتراف به أمام الشعب، 

وفي التمثيل الحقيقي لقيم الديمقراطية.
وتباينا  ُيثير جــدال،  املقبلة  الحكومة  السجال حول طبيعة 
فــــي املـــــواقـــــف، وهـــــو مـــســـألـــة طــبــيــعــيــة فــــي مـــســـار الــعــمــل 
الديمقراطي، لكن البحث عن معالجات مهنية وموضوعية 
ما  هــو  واألمــنــيــة،  واالقتصادية  السياسية  املشكالت  لتلك 
الــســيــاســة، وأمــام  ينبغي أن يجعلها حــاضــرة أمـــام فــرقــاء 
الرأي العام، وعلى نحٍو يجعل التعاطي معها واقعيا، وعبر 
وقــدرة  عملي،  وبرنامج  طريق،  خارطة  لها  حقيقية،  ارادة 
على ممارسة مسؤولياتها، بما فيها مسؤولية النقد، ومن 
خالل احترام املسارات الديمقراطية ذاتها، والتفكير بصوٍت 
عاٍل وواضح، ألننا نحتاج الى هذا التفكير املسؤول، والرؤية 
مستوى  على  املستقبل،  الــى  النظر  فــي  والــجــّدة  العميقة، 
االرتباط بحياة الناس وحاجاتهم، وعلى مستوى مسؤولية 
وجــود عالقة حقيقية  ولتيسير  الدولة ومؤسساتها،  بناء 
مع الشارع التظاهري، إذ ال هروب من هذا االستحقاق، ومن 

التزاماته الوطنية واالخالقية والشرعية..
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العامري،  هــادي  الفتح  تحالِف  رئــيــُس  أكــَد 
أبو  الحاج  الشهيد  القائد  أن  السبت،  أمــس 
مـــهـــدي املـــهـــنـــدس اســـتـــطـــاع جــعــل الــحــشــد 
لفت  وبينما  متكاملة،  مــؤســســة  الشعبي 
رئــيــس املــجــلــس األعــلــى اإلســالمــي الشيخ 
لم  العراقي  الشعب  أن  الــى  همام حــمــودي، 
يبخل ابدا في عطاء الدم من اجل استقالله 
وسيادته، لفت السفير اإليراني لدى بغداد 
إيـــرج مــســجــدي إلـــى أن الــعــراقــيــني جميعا 
مــن وقفوا  هــم  الشهداء  الــقــادة  أن  يعرفون 

ضد اإلرهاب وحاربوه.
ـــعـــامـــري، فـــي كــلــمــة الـــقـــاهـــا خــالل  وقـــــال ال
الـــحـــفـــل الـــتـــأبـــيـــنـــي الـــــــذي اقــــيــــم بــمــنــاســبــة 
ذكــــــرى اســـتـــشـــهـــاد الـــســـيـــد مــحــمــد بــاقــر 
الــحــكــيــم وأربــعــيــنــيــة الــــقــــادة الـــشـــهـــداء: إن 
”الــقــائــد الشهيد ابــو مــهــدي املــهــنــدس كان 
ـــفـــعـــال فــــي تــأســيــس  ــكــبــيــر وال لــــه الـــــــدور ال
البالد“، مبينا  للدفاع عن  الشعبي  الحشد 
ان يبني  اســتــطــاع  املــهــنــدس  ”الــشــهــيــد  أن 
بها  القيام  عــن  عــجــزت  متكاملة  مؤسسة 

بعض املؤسسات.
”الــــتــــشــــيــــيــــع  أن  ـــــــعـــــــامـــــــري،  ال وأضــــــــــــــاف 
الــكــبــيــر الــــــذي حـــظـــي بــــه الــــقــــادة الـــشـــهـــداء 
ـــيـــل عـــلـــى اخــــــالص الـــنـــيـــة لـــلـــه ســبــحــانــه  دل
وتــــعــــالــــى“، مــــؤكــــدا أنــــــه ”عـــلـــيـــنـــا جــمــيــعــا 
االقـــتـــداء بــالــقــادة الــشــهــداء واملـــضـــي على 

خطاهم“.
ولــفــت الـــعـــامـــري إلــــى أن ”الــشــهــيــد الــقــائــد 
واملؤسسني  املهندسني  مــن  يعد  املهندس 
االوائل الذين بذلوا جهدا استثنائيا في بناء 
الدكتاتوري  النظام  تشكيالت بدر ملقارعة 

البائد“. بــدوره، قال رئيس املجلس األعلى 
اإلسالمي الشيخ همام حمودي، في كلمته 
الحكيم  باقر  محمد  «الشهيد  إن  بالحفل: 
اغتيل بأياد قذرة بواسطة اإلرهاب العاملي 
والــبــعــث»، الفــتــا إلـــى أن «افـــكـــار وخــطــوات 
ــــم تــــــرق لـــإلجـــرامـــيـــني  الـــشـــهـــيـــد الـــحـــكـــيـــم ل

واالرهابيني فاغتالوه».
وأضــــــاف حـــمـــودي أن ”الـــشـــعـــب الــعــراقــي 
لــــم يــبــخــل ابــــــدا فــــي عـــطـــاء الــــــدم مــــن اجـــل 
”الشهيد  أن  مــؤكــدا  وســيــادتــه“،  استقالله 
ملنهج  األبـــرز  العنوان  هــو  الشهادة  ومنهج 

العراقيني“.

في حني ذكــر السفير اإليــرانــي في العراق 
ايـــرج مــســجــدي، فــي كلمته بــاملــنــاســبــة، أن 
”األمـــيـــركـــيـــني ارتـــكـــبـــوا ثــــالث جـــرائـــم في 
اغتيال الــقــادة الــشــهــداء (الــحــاج أبــو مهدي 
املـــهـــنـــدس والـــفـــريـــق قـــاســـم ســلــيــمــانــي)“، 
مبينا أن ”الجريمة االولى هي ان طائراتهم 
الــعــراق مــن دون اذن مسبق  دخلت اجـــواء 
من الحكومة ولم يعلنوا ان طائراتهم مزودة 

بأسلحة حربية“.
وأضـــــاف مــســجــدي أن ”الــجــريــمــة الــثــانــيــة 
املسيرة دخلت في  اميركا  ان طائرات  هي 
اجــواء مطار بغداد املدني“، مشيرا إلى أن 

الواليات  ان  هي  والكبرى  الثالثة  ”الجريمة 
املتحدة اغتالت الشهيد املهندس على ارض 
الـــذي كان  الــحــاج سليماني  بـــالده وايــضــا 

ضيفا على العراق“.
ولـــفـــت الــســفــيــر اإليــــرانــــي إلــــى أن ”عــمــلــيــة 
الــقــادة الشهداء تعد إرهــاب دولــة“،  اغتيال 
مبينا أن ”هذه الجريمة ستبقى في سجل 

أميركا“.
وأكد مسجدي، أنه ”مثلما وقفت ايران الى 
جــانــب الــعــراق فــي محاربة اإلرهـــاب فانها 
الـــى جانب  بــكــل ثقلها االقــتــصــادي  تــقــف 

العراق العادة اعماره“.

اعالن رئيس البرملان السيد محمد الحلبوسي شروط انعقاد جلسة 
غدا  انعقادها  واســتــبــعــاده  عـــالوي  السيد  كابينة  على  التصويت 
االثنني لعدم توفر هذه الشروط، يؤكد صحة الخالفات بينه - ومن 
يُمّثل- وبني الرئيس املكلف. هذا املوقف ظهر الى السطح بعد لقائه 
لطريقة  افصح عن موقف معارض  واألخــيــر  أربــيــل،  في  البرزاني 
تشكيل الحكومة املرتقبة. وفي حني يفصح أكثر األحزاب الشيعية 
السطح،  مــن  تــبــدو  الــصــورة  فـــان  املستقلني،  لحكومة  تــأيــيــده  عــن 
تمّسكًا من الجانبني الكردي والسّني باملحاصصة. تحت السطح، 
يقدم الجانبان تبريرًا ملوقفهما: شكوك حول حقيقة ”استقاللية“ 
الى  البعض  يذهب  بل  منهم،  الشيعة  خصوصا  الكابينة،  أعضاء 
هذه  مــن  يــزيــد  شكلية“.  الشيعة  الــــوزراء  ”استقاللية  بــأن  القطع 
الحفاظ على سرّية األسماء  املكلف نجح في  الرئيس  أن  الشكوك 
االخـــرون  مــا يعتبره  الــبــرملــان بها وهــو  حتى االن ويــريــد مفاجأة 
ارتباطاتها.  طبيعة  مــن  للتحقق  فرصة  أي  لتضييع  منه  محاولة 
ربما يعتمد املشككون القياس على ما 
حدث حني تشكيل حكومة عبد املهدي 
في هذا األمر.  من وجهة أخرى، يمكن 
النظر الى الجدل الدائر على انه تمّسك 
كـــــــردي ســــّنــــي بـــنـــظـــام املـــحـــاصـــصـــة، 
الــتــظــاهــرات  انــطــالقــًا مــن موقفهم مــن 
ــــتــــي تــــأتــــي ”حــــكــــومــــة املـــســـتـــقـــلـــني“  ال
بأن  والــقــاضــي  ملطاليبها،  كاستجابة 
”املــشــكــلــة هـــي بـــني الـــشـــارع الــشــيــعــي 
وســيــاســيــيــه“ وبــالــتــالــي فـــان املــكــونــني 
االخــــــريــــــن غـــيـــر مـــعـــنـــيـــني بـــمـــوضـــوع 
الــــــــوزراء املــســتــقــلــني. فـــي هــــذه الــحــالــة 
بــــوزراء حــزبــيــني منهم  فـــان تمسكهم 
سيعني اقصاء األحزاب الشيعية فقط 
مــن الــســاحــة، وبــقــاء األحــــزاب الكردية 
والسنية التقليدية ومعها الجديدة. هذه 
املــواقــف تضع مــؤشــرات غير إيجابية 
عـــلـــى مـــوقـــف هـــــذه األحــــــــزاب الــــداعــــم، 
ســيــاســيــًا واعـــالمـــيـــا، لــلــتــظــاهــرات في 
الوسط والجنوب بينما يجري قمع أي 

تحّرك مطلبي في املحافظات الغربية واالقليم.
من أهم ما أفرزته التظاهرات املطلبية، هو توفير فرصة االنتقال الى 
املعرقلة منذ سبعة عشر عامًا.   التوافقية  السياسية بدل  األغلبية 
االنتخابات  اجـــراء  مهمتها  مؤقتة  حكومة  هــي  املرتقبة  الحكومة 
املــبــكــرة. األحـــــزاب الــقــائــمــة قــد تــخــســر كــثــيــرا مــن حجمها اذا ما 
مختلٍف  تنظيٍم  في  تنظيم صفوفهم  باالصالح  املطالبون  احسن 
بالتحالف  كبيرة  برملانية  كتلة  بإمكانه تشكيل  عليه،  اعتدنا  عّما 
مع أحزاب صغيرة متنوعة الهويات القومية واملذهبية تجتمع كلها 
املكاسب  بــدل تحقيق  للبناء،  ونــوايــا حقيقية  حــول خطاب وطني 
الفردية او الحزبية. األحزاب الكبيرة ستغّير من نهجها لتتمكن من 

املنافسة وبالتالي تتسع دائرة التغيير.
من  الــخــروج  تــصــادر فرصة  لــن  املرتقبة  الحكومة  عرقلة تشكيل 
التوافقية الى األغلبية السياسية، بل تدخل البالد في فراغ وفوضى 
يخشى أن تكون مخططًا لها وفق ما ورد في مقال مجلة ”فورين 
بوليسي“ األخير الذي تحدث عن ”الحاجة لتغيير النظام في العراق 

ثانية“!!.

ان  النيابية،  والبيئة  الــصــحــِة   
ُ
لجنة اكـــدْت 

الــصــحــي، سينفذ على  الــضــمــان  قــانــون 
ثالث مراحل وسيكون من ضمن اولويات 

جلسات الفصل التشريعي املقبل“. 
ــعــمــيــري،  ــلــجــنــة غـــايـــب ال وذكــــــر عـــضـــو ال
مشتركة  ”هــنــاك  لجنة  ان   لـــ“الــصــبــاح“ 

الــصــحــة  ووزارة  ــنــيــابــيــة  ال الـــصـــحـــة  بــــني 
والتمريضية، عقدت  الصحية  والنقابات 
االطـــــبـــــاء  نــــقــــابــــة  اجتماعات في  عـــــــدة 
الــنــقــاط  لــحــل  كــثــيــرة  وخـــرجـــت  بحلول 
الــخــالفــيــة بـــني الـــبـــرملـــان والــــــــوزارة بــشــأن 

القانون“.
الـــلـــجـــنـــة  ان ”اجـــــتـــــمـــــاع  الـــــنـــــائـــــب،  واكـــــــــد 
الــى  جــــاء  للتوصل  املــشــتــركــة  االخير 
ـــواقـــع  الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــــالرتــــقــــاء بـــال

الـــصـــحـــي“، مــضــيــفــا  ان“ هـــنـــاك نــقــاطــا 
القانون ومنها هيكلية وزارة  خالفية في 
الصحي  الضمان  هيئة  وهيكلية  الصحة 
ـــــوجـــــود تــــقــــاطــــعــــات فـــــي الـــصـــالحـــيـــات  ل
واالموال واالمور الفنية وتمت تسوية هذه 
الــخــالفــات فــي مــا يــخــص هيكلة الــــوزارة 

والهيئة“. 
فــيــه  كـــــــان  االول  الـــــقـــــانـــــون   ” ان  وبـــــــني 
بــعــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي مــنــظــومــة 

اوصــت  املناقشات  وبــعــد  هيكلة  الوزارة 
الحلول بان تكون هيئة الضمان الصحي 
التقاطع  لتفادي  الصحة   وزارة  برئاسة 

في القانون ” . 
الـــقـــانـــون  ”ان  قــــائــــال:  الـــعـــمـــيـــري   وتابع 
مــراحــل لسبع  ثــالث  تضمن تنفيذه على 
الــلــجــنــة  مـــع  وســتــتــم  مناقشته  ســـنـــوات 
الـــى حــلــول مرضية  املــشــتــركــة  للوصول 

للجميع“. 

 بغداَد، توزيع 200 ألف قطعة 
ُ
تعتزُم محافظة

أرض سكنية بــني املــواطــنــني؛ تقع فــي أطــراف 
العاصمة بغداد . 

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، لوكالة 
مستمرة  إن»املحافظة  «واع»:  العراقية  األنباء 
بجرد األراضي وتقسيمها من أجل توزيعها 
بني الفئات املشمولة»، الفتًا إلى أن» األراضي 
التي ستوزع ، تقع في أطراف العاصمة بغداد 
فـــي كـــل مـــن، أبـــو غــريــب والـــنـــهـــروان ونــاحــيــة 

إدراج  عن  فضًال  الحسينية،  وقضاء  الوحدة 
معسكرات سابقة ضمن الجرد والتقسيم» . 

بالتوزيع  املشمولة  أن»الفئات  العطا،  وأضــاف 
الــــشــــهــــداء  وذوو  والـــــجـــــرحـــــى  الـــــفـــــقـــــراء  هـــــم 
واملوظفون والقضاة»، مبينًا أن»خطة الخدمات 
سيعلن عنها بعد فرز األراضي وتوزيعها». 

وكــــــان مــجــلــس الــــــــــوزراء وافــــــق عـــلـــى تـــوزيـــع 
األراضـــــي الــواقــعــة داخــــل الــتــصــمــيــم األســـاس 
املصدق للمدن بني الشرائح املشمولة بموجب 
خــطــة تــعــدهــا كـــل مــحــافــظــة ويـــصـــادق عليها 

وزير اإلعمار واإلسكان والبلديات.

كشف السفير الصربي في العراق، اوروش بالوف، 
عن العمل على اعادة تفعيل العقد بني البلدين لتأهيل 
للقوة  االحتياطية  االدوات  وتوفير  «الستا»  طائرات 

الجوية.
وقال بالوف لـ«الصباح» ان تلك النوعية من الطائرات 
تستخدم في املــدارس العسكرية وتعد االفضل في 
القوات  لتجهيز  استعداد صربيا  عن  معربًا  العالم، 
املسلحة والشرطة العراقية باالسلحة املتطورة وفق 

الضوابط املعمول بها في العالم.
وأكـــــد عــمــق الـــعـــالقـــات الـــوطـــيـــدة واالقـــتـــصـــاديـــة بني 
البلدين على مدى 62 عامًا، مشيرًا الى وجود الكثير 
الى  قــام بها مسؤولون عراقيون  التي  الــزيــارات  من 
صــربــيــا خـــالل املــرحــلــة املــاضــيــة، والــعــمــل مــعــًا على 
إعــادة بناء الــعــراق، كونه يلعب أحــد أهــم األدوار في 

هذه املنطقة.
ونبه بالوف الى ان العمل جار على تحسني العالقات 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة خــــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة، 
ومواجهة جميع التحديات التي قد تمر ببلداننا مما 

يجعلنا نعزز الصداقات وفق افضل الطرق املمكنة.

اعــلــنــت امـــانـــة بــــغــــداد، امــــس الـــســـبـــت، رفــــع الــكــتــل 
الكونكريتية عن تسعة مواقع وفتح أربعة شوارع 

مغلقة في العاصمة.
وقــالــت االمــانــة فــي بــيــان تلقت «الــصــبــاح» نسخة 
بامانة  الخاص  والهندسي  اآللــي  «الجهد  ان  منه:  
بــغــداد وقـــيـــادة عــمــلــيــات بــغــداد وبــمــتــابــعــة مكتب 
امـــني بــغــداد ومـــع بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة قـــام برفع 
الــكــتــل الــكــونــكــريــتــيــة عـــن تــســعــة مـــواقـــع مختلفة 
ـــــى رفـــــع الـــكـــتـــل الـــكـــونـــكـــريـــتـــيـــة عــن  بــــاالضــــافــــة ال
أربــعــة شـــوارع واعــــادة فتحها امـــام حــركــة السير 
الكرخ والرصافة من واملــرور توزعت بني جانبي 

 بغداد».
واضافت ان «من ابرز هذه الشوارع سوق العمارة 
فــي الــشــعــب وشــــارع الــســفــارة الــصــومــالــيــة وســط 
العاصمة وغيرها من املواقع والشوارع التي كانت 
مغلقة ســنــوات طــويــلــة وبــإســنــاد الــجــهــد الــخــاص 
بــالــدوائــر الــبــلــديــة حــســب الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة لكل 

موقع».

افـــتـــتـــَح مـــحـــافـــُظ نــيــنــوى نــجــم الـــجـــبـــوري، 
القلب  لــجــراحــة  الــســبــت، مستشفى  أمـــس 
فــي الجانب االيــمــن مــن املــوصــل، فــي حني 
كشف مدير عام تربية نينوى، عن افتتاح 
30 مدرسة موزعة بني ابتدائي وثانوي في 

املدينة القديمة. 
ان“املالكات  ”الصباح“:  لـ  الجبوري،  وقــال 
الــهــنــدســيــة فـــي صــحــة وبـــلـــديـــات نــيــنــوى 
وبــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة نــيــنــوى، افتتحت 
ــــجــــراحــــة الـــقـــلـــب  مـــســـتـــشـــفـــى ومــــــركــــــزا ل
وبــاحــدث  ســريــرا   80 بسعة  التخصصية 
االجهزة الطبية ملعالجة واستبدال شريان 

القلب والول مرة في مدينة املوصل“. 
واضــــــاف املـــحـــافـــظ، ان ”املــســتــشــفــى بــدأ 
اســــتــــقــــبــــال املـــــرضـــــى واجـــــــــــراء عــمــلــيــات 
اطـــبـــاء متخصصني  بـــاشـــراف  الــقــســطــرة 
في مدينة املوصل للحد من سفر املرضى 
الذين ليست لديهم االمكانية للسفر خارج 
املستشفى من  هــذا  انشاء  تم  اذ  املوصل، 

مبالغ اعمار محافظة نينوى“. 
فــي غــضــون ذلـــك، اعــلــن مــديــر عـــام تربية 

نينوى خالد الشاهني،  افتتاح 30 مدرسة 
مــوزعــة بــني ابــتــدائــي وثــانــوي بــعــد انتهاء  
مراحل االعمار فيها، في املدينة القديمة.  

ان ”نحو 30   لـ“الصباح“،  الشاهني،  وذكر 
املنطقة  في  افتتاحها  إعــادة  تمت  مدرسة 
الطلبة  املــوصــل، الستقبال  وســط  القديمة 
على  نينوى  تربية  مديرية  اقدمت  ان  بعد 
دمـــج اغــلــب طــلــبــة ســكــان مــديــنــة املــوصــل 

القديمة في االعوام الدراسية السابقة لشح 
املــبــانــي  بعد ان اقــدمــت عــصــابــات داعــش 
على تدمير جميع املـــدارس فــي   املوصل 

القديمة“. 
ــــابــــع، ان“املـــــــــــدارس افــتــتــحــت وجـــهـــزت  وت
بـــــالـــــكـــــامـــــل وهـــــــــي مـــــهـــــيـــــأة الســــتــــقــــبــــال 
الــطــلــبــة  لــتــخــفــيــف الـــزخـــم الـــحـــاصـــل في 

املدارس“. 
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تطلعات الشعب
وقال الصدر، في تغريدته على منصة 
ــــتــــر": "نــــحــــن وكـــــفـــــرٍد مــــن أفــــــراد  "تــــوي
لعقد  نتطلع  املــظــلــوم،  الــعــراقــي  الشعب 
كابينة  على  للتصويت  البرملان  جلسة 
وزاريــة غير محاصصاتية وليكن أّول 
املوعد وتوفير األجواء  مهامها تحديد 
النتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات 
الــشــعــب ومــحــاكــمــة الــفــاســديــن وقــتــلــة 
الــثــوار  وحــمــايــة  السلميني  املتظاهرين 
الــعــمــل عــلــى ســيــادة  السلميني وكــذلــك 

العراق".
وأضاف زعيم التيار الصدري "أما إذا 
األسبوع  هــذا  الجلسة خــالل  تنعقد  لم 
التصويت على  انعقدت ولــم يتم  إذا  أو 
كــانــت  إذا  أو  نــزيــهــة  عـــراقـــيـــة  كــابــيــنــة 
املرجعية  تطلعات  مــع  ليست  الكابينة 
والــــشــــعــــب فــــهــــذا يـــســـتـــدعـــي الــــخــــروج 
لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين 
اعــتــصــامــات  الـــى  ثــم تحويلها  جــهــويــة 
الــخــضــراء للضغط من  املــنــطــقــة  حـــول 
ـــعـــراق من  أجــــل الـــوصـــول الــــى إنـــقـــاذ ال
الفاسدين والطائفيني والِعرقيني بعونه 

تعالى".
بينما أكد النائب األول لرئيس البرملان 
صحفي:  تصريح  فــي  الكعبي،  حسن 
أن "الــــدســــتــــور ألــــــزم رئــــاســــة الـــبـــرملـــان 
االستثنائية"،  الجلسة  موعد  بتحديد 
مضيفًا أنــه "بــعــد طلب رئــيــس الـــوزراء 
وتوقيع أكثر من 70 نائبًا ال يستطيع 
أحد االمتناع عن تحديد موعد للجلسة 

االستثنائية".
وأضـــــاف الــكــعــبــي أن "مــــن يــمــتــنــع عن 
تــحــديــد مــوعــد لــلــجــلــســة االســتــثــنــائــيــة 
ســيــتــعــرض الــــى املـــســـاءلـــة الــقــانــونــيــة"، 
الفتًا إلى أنه "ال يمكن تطويع الدستور 
لـــألهـــواء الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة وزمـــن 
العودة الى التحاصص واملغانم انتهى".
ـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أبــــــدى الــنــائــب  وفـــــي ال
عــن تــحــالــف "ســـائـــرون"، عــلــي الــالمــي، 
اســـتـــغـــرابـــه مــــن طـــلـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــحــلــبــوســي مــن رئيس  الــنــواب محمد 
املكلف، محمد توفيق عــالوي،  الـــوزراء 
ــــســــيــــرة لــــــــوزراء  ضــــــــــرورة إرســــــــــال ال
الــحــكــومــة الــجــديــدة، وقــــال: إن "ذلـــك لم 
يــحــدث خـــالل عــمــلــيــة الــتــصــويــت على 
حكومة رئيس الوزراء املستقيل، عادل 

عبد املهدي".
وأضاف الالمي، في تصريح صحفي، 
فــــــي حـــكـــومـــة  الــــــــــــــوزراء  "أســـــــمـــــــاء  أن 
عــبــداملــهــدي وصــلــت إلـــى الــبــرملــان قبل 
انـــعـــقـــاد الــجــلــســة بـــــ 3 ســــاعــــات، ولـــم 
على  حينها  فــي  الحلبوسي  يعترض 

ذلك" على حد قول النائب.
وأردف الالمي، أن "الحلبوسي ال يمكنه 
مع  االستثنائية،  الجلسة  عقد  رفــض 
إلى  طلبًا  سيقدمون  نائبًا   70 وجـــود 
رئاسة مجلس النواب، اليوم األحد، من 
على  والتصويت  الجلسة  انعقاد  أجــل 
إلى  الفتًا  عـــالوي"،  لحكومة  الثقة  منح 
أن "القانون يسمح للنائب االول لرئيس 
الجلسة في حــال رفض  البرملان بعقد 

الحلبوسي حضورها او عقدها".
وبــــني الــــالمــــي، أن "الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 

الشيعية وعددا من الكتل السنية ايضا، 
ســتــعــقــد الـــيـــوم اجــتــمــاعــا، تـــــدرس من 
الــذاتــيــة للمرشحني في  الــســيــرة  خــاللــه 
ذلك  بعد  إلرسالها  الجديدة،  الحكومة 

إلى البرملان والتصويت عليها".
يـــشـــار إلــــى أن رئـــيـــس هــيــئــة املــســاءلــة 
والعدالة باسم البدري أكد، في تصريح 
صحفي مقتضب، ان "الهيئة لم تتسلم 
مــن عـــالوي ايــة قائمة بــاســمــاء وزرائـــه 

لغاية صباح أمس السبت ".

لقاء الكتل السياسية
من جهته، قال النائب عن دولة القانون 
الــعــادة جــرت مــع كل  كاطع الركابي ان 
تكليف لرئيس الوزراء أن يلتقي الكتل 
الــســيــاســيــة مـــن اجـــل انـــضـــاج تشكيل 
الوزارية  التشكيلة  الحكومة ولكن هذه 
لــم تكن كالسابق مــع مــحــاولــة عــالوي 
عن  بعيدا  مستقلة  حكومته  تكون  ان 

االحزاب والكتل السياسية.
وأضاف الركابي، في حديث لـ"الصباح"، 
لهذا  املكلف  الحكومة  رئيس  لجوء  ان 
املتظاهرين  رغبات  لتلبية  جاء  الخيار 
رغــبــتــه شخصيا، مشيرا  الـــى  اضــافــة 
الــعــراق  فــي  السياسية  العملية  ان  الـــى 
تتكون من كتل سياسية ومن مكونات 
حكومة  تشكل  ان  يمكن  وال  مــتــعــددة 

بعيدا عن املكونات السياسية.
ـــركـــابـــي صـــعـــوبـــة ان تــتــشــكــل  وأكــــــد ال
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــيـــدا عــــن مـــوافـــقـــة الــكــتــل 
السياسية وموافقة املكونات االساسية 
الكرد والسنة  العراقي من  في املجتمع 
والشيعة، مبينا ان املشكلة في تشكيل 
الــحــكــومــة هـــي فـــي املـــكـــونـــني الـــكـــردي 
والــســنــي ومـــا زال الــطــريــق غــيــر معبد 
امـــام رئــيــس الـــــوزراء املــكــلــف بتشكيل 
الــحــكــومــة فــي هـــذه املــرحــلــة مــن خــالل 
خلو الكابينة الوزارية من السنة والكرد 
بــمــا يــعــد مــخــالــفــًا لــلــتــوافــق الــســيــاســي 
الـــــذي اعــــتــــادت عــلــيــه الـــحـــكـــومـــات منذ 

2005 وحتى االن.
في غضون ذلك، رأى األمني العام لحزب 
"الــخــيــار الــعــربــي" الــنــائــب الــســابــق عبد 
صحفي،  تصريح  فــي  عبطان،  الكريم 
اكثر  يتحمل  ال  السياسي  "الــوضــع  أن 

الــــدســــتــــوري وان أي  ــــفــــراغ  ال مــــن هـــــذا 
تــأخــيــر ســيــؤدي الـــى كــــوارث ال تحمد 
للبرملان  خيار  "ال  انــه  مؤكدا  عقباها"، 
اال التصويت على حكومة عــالوي ألن 

البديل اتعس" .
"القوى السياسية  أن  وأضــاف عبطان، 
السنية ليس لديها بالوقت الحاضر أي 
مــوقــف مــوحــد بــشــأن الــتــصــويــت على 
خالفاتها  وستستمر  عــالوي  حكومة 
السباب منها املطالبة بتحقيق مصالح 
شــخــصــيــة ومــنــاطــقــيــة وكـــذلـــك بسبب 
الصراع على الزعامة للمكون السياسي 

السني".
ودعـــــــــــا عـــــبـــــطـــــان املـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن إلـــــى 
الوسيلة  بالتظاهرات النها  "االستمرار 
الـــوحـــيـــدة والـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى حــكــومــة 
عـــــالوي لــتــنــفــيــذ مـــا وعـــــدت بـــه لــلــقــوى 

السياسية وللشعب العراقي".

انقسام في املواقف
االنقسامات في املوقف "السني"، أكدها 
الــنــائــب عـــن تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة، 
ـــــــذي قـــــــال، فــي  ـــلـــه الـــخـــربـــيـــط، ال عـــبـــدال
تــصــريــح صــحــفــي: إن "تــحــالــف الــقــوى 
أمــره بشكل نهائي  لم يحسم  العراقية 
منح  على  التصويت  بشأن  اآلن،  حتى 
الــثــقــة لــرئــيــس الــــــوزراء املــكــلــف محمد 
تــوفــيــق عــــالوي، مــن عــدمــه، ملــا يعانيه 
من خالفات وانقسامات داخلية، اذ أن 
عـــددًا كبيرًا مــن أعــضــائــه مــا زالـــوا بني 
للحكومة  الثقة  ملنح  واملــعــارض  املــؤيــد 

الجديدة".
داخل  "االنقسام  أن  الخربيط  وأضــاف 
تحالف القوى بشأن تشكيل الحكومة 
ال يزال قائمًا حتى اآلن، لذا فإن املوقف 
لـــم يــحــســم بــعــد بــشــكــل نــهــائــي اتــجــاه 

القبول بعالوي أو رفضه".
أوال)  الـــوطـــن  (تـــحـــالـــف  رئـــيـــس  أن  إال 
ـــنـــائـــب مــثــنــى الــــســــامــــرائــــي، أكـــــد فــي  ال
بــيــان تلقته "الـــصـــبـــاح"، دعـــم (تــحــالــف 
االستثنائية  الجلسة  عقد  أوال)  الوطن 
بموعدها املــحــدد يــوم غــد االثــنــني وأن 
الفرصة لعالوي لعرض  يمنح املجلس 
تشكيلته الــوزاريــة، مبينا انــه "مــن حق 
الكتل السياسية أن تحدد موقفها من 
منح الثقة للتشكيلة خالل الجلسة وذلك 
والقانونية  الدستورية  للسياقات  وفقا 
ال عــــن طـــريـــق الـــتـــهـــويـــل والــتــحــريــض 
اإلعالمي الذي يزيد من تعقيد املشهد 

السياسي املأزوم".
وأكـــد الــســامــرائــي أن "(تــحــالــف الــوطــن 
نــــواب في  يــتــكــون مـــن 10  ــــذي  ال أوال) 
املـــجـــلـــس ســـيـــكـــون لــــه مـــوقـــف واضــــح 
مــــن حـــكـــومـــة عــــــالوي خـــــالل الــجــلــســة 
االســتــثــنــائــيــة لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا بعد 
االطــالع على أسماء الــوزراء املرشحني 
وســيــرهــم الــذاتــيــة وكــذلــك االطـــالع على 
ـــــذي ســيــتــبــنــاه  الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي ال
عالوي خالل فترة تسنمه للمسؤولية".
من جانبه، بني القيادي في حزب تقدم 
الــحــديــث مـــازال مبكرا  الــراشــد ان  فهد 
عن خيارات اخرى قد يتخذها الحزب 
خالل املرحلة املقبلة، مشيرًا الى انه ال 
احد بامكانه تجاوز مكون مهم كالسنة.

واضاف الراشد، في حديث لـ"الصباح"، 
ان رأي زعيم الحزب محمد الحلبوسي 
العراق وشعبه  الحفاظ على وحدة  هو 
وتــحــقــيــق مــطــالــب املــتــظــاهــريــن وعـــدم 
بــالــوطــن وهــــذا رأي  الــشــركــاء  تهميش 
الــحــزب، مشيرًا إلــى ان  جميع اعــضــاء 
تلبي  حــكــومــة  لتشكيل  هــنــالــك ســعــيــا 
مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي وتــنــهــض 
وتـــتـــجـــاوز سلبيات  الــخــدمــي  بـــالـــواقـــع 

الحكومات املاضية.
في حني، لفت رئيس كتلة بيارق الخير 
في  الــخــالــدي،  محمد  الــنــائــب  البرملانية 
تــصــريــح صــحــفــي، إلـــى أن "الـــحـــوارات 
تقريب  بغية  مكثف  بشكل  مستمرة 
وجــهــات الــنــظــر والـــوصـــول إلـــى موقف 
داعــــم بــقــوة لــلــحــكــومــة املــقــبــلــة"، مبينًا 
إلــى مراحل  الــحــوارات وصلت  "تلك  أن 
مـــن 40 نائبًا  أكــثــر  أبــــدى  إذ  مــتــقــدمــة 
مــن املــكــون السني مــن أصــل 64 نائبًا 
يمثلون املكون داخل قبة البرملان ومن 
خالل اتصاالت مباشرة معهم موقفهم 
واســتــعــدادهــم  املقبلة  للحكومة  الــداعــم 

للتصويت بمنح الثقة لها".
وأضــــــــــــــاف الــــــخــــــالــــــدي "أمـــــــــــا الـــــقـــــوى 
الـــكـــردســـتـــانـــيـــة فـــهـــنـــاك قــــنــــوات حــــوار 
مــفــتــوحــة مــــع قـــيـــاداتـــهـــم الــســيــاســيــة، 
إذ وصــلــت إلـــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة جــدًا 
الساعات  خــالل  وتمخضت  وإيجابية 
القليلة املاضية عن الوصول إلى نتائج 
مرضية للجميع وبما يصب بمصلحة 
أن  إلـــــى  الفـــتـــًا   ،"

ً
أوال وشـــعـــبـــه  الــــعــــراق 

"الوضع العام يشير إلى تشكيل جبهة 
واســـعـــة مـــن الـــقـــوى الــســنــيــة والــكــرديــة 
ـــقـــوى الــشــيــعــيــة  ــــى جـــانـــب ال تـــضـــاف إل
الوطنية ومن بينها دولة القانون والفتح 
وســـــائـــــرون والـــنـــصـــر والـــحـــكـــمـــة الــتــي 
املقبلة  للحكومة  أبدت جميعها دعمها 
للعبور إلى بر األمــان وتحقيق مطالب 

الجماهير في اإلصالح والتغيير".
وتابع الخالدي أن "املشهد العام يجعلنا 
يــوم غد  بــأن جلسة  على قناعة كاملة 
االثــــنــــني، ســتــكــون االنـــتـــصـــار الــجــديــد 
التصويت  الــعــراقــي مــن خــالل  للشعب 
بــاألغــلــبــيــة وبــأكــثــر مـــن ثــلــثــي أعــضــاء 
ــبــرملــان لــحــكــومــة الــجــمــاهــيــر املــطــالــبــة  ال

الـــعـــادل لجميع  بـــاالصـــالح والــتــمــثــيــل 
ـــعـــراقـــي بـــعـــيـــدًا عــن  أطــــيــــاف الـــشـــعـــب ال

املحاصصة الحزبية والسياسية".

الكتل الكردستانية
وبــشــأن مــوقــف الــكــتــل الــكــردســتــانــيــة، 
أكــــد عــضــو الـــوفـــد الــــكــــردي املـــفـــاوض 
مــــن أجـــــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ضــيــاء 
بــــطــــرس، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي، أن 
ـــكـــرد وعــــــالوي لم  "املــــفــــاوضــــات بـــني ال
تنته حتى االن وال يمكن الحكم عليها 
بـــالـــفـــشـــل، طـــاملـــا أن هـــنـــالـــك اجــتــمــاعــًا 
اخـــــــر يـــســـعـــى مـــــن خـــــاللـــــه الــــطــــرفــــان 
لــلــتــوصــل إلـــى حــلــول نــهــائــيــة لتشكيل 
طريق فــي  العقبات  وتــذويــب  الحكومة 

 تشكيلها".
واضــاف بطرس أن "عــالوي تعامل مع 
ــيــس كإقليم  كــردســتــان كــمــحــافــظــة ول
دستوري وقانوني وهذا يعتبر محاولة 
لالنقالب على املوازين السياسية التي 
بعد  الــســيــاســيــة  العملية  عليها  جـــرت 
"الــكــرد ال  أن  إلــى  عــام 2005"، مشيرًا 
يعترضون على رؤية عالوي لتشكيل 
لكنهم  املستقلني  الــوزراء  الحكومة من 
طـــلـــبـــوا اســـتـــشـــارتـــهـــم ومـــشـــاركـــتـــهـــم 

بعملية تشكيل الحكومة".
وعـــــــن رواتــــــــــب املــــوظــــفــــني فـــــي إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان وحــقــوقــهــم املــالــيــة، أوضـــح 
بطرس، أن "عالوي تعهد بالحفاظ على 
جميع الحقوق وإرســـال األمـــوال وقــال 
"ليست من أخالقي قطع قوت  بالنص 

املواطنني".
الحزب  كتلة  رئيسة  قالت  جهتها،  من 
مجلس  فــي  الكردستاني  الديمقراطي 
الـــنـــواب، فــيــان صــبــري، لـــ"الــصــبــاح": ان 
الــكــرد كــانــوا يــأمــلــون ان يــاخــذ رئيس 
عــالوي  توفيق  محمد  املكلف  ــــوزراء  ال

بعني االعتبار اننا كيان دستوري، لديه 
واملناصب  االقليم  في  سياسية  قيادة 
الــتــي تــســمــى "وزاريـــــــة" هـــي ســيــاســيــة، 
وبــال شــك فــان تلك املــنــاصــب يجب ان 
الكتل  يكون ترشيح أسمائها من قبل 
الـــســـيـــاســـيـــة ولــــيــــس مــــن شــخــصــيــات 

معينة.
وتــــســــاءلــــت صـــبـــري هــــل االفــــضــــل ان 
ترشح الكتل السياسية املرشحني بعد 
تتبناها وتكون  رؤيــة معينة وهــي من 
مسؤولة عن الفشل في حال حصوله؟ 
معينة  ســيــاســيــة  شخصية  تتبنى  او 
الــتــرشــيــح وتــتــنــصــل بــعــدهــا فـــي حــال 

فشل الوزير في اداء مهمته؟.
الــــكــــرد رفـــضـــوا  وأكــــــــدت صــــبــــري ان 
معينة  ترشيح شخصيات  تام  بشكل 
تمثلهم،  بأنها  واالدعــــاء  الحكومة  فــي 
 إلـــى ان عـــالوي غــيــر مستقل 

ً
مــشــيــرة

وجــاء بتوافق كتلتني ولم يحظ بتأييد 
ــــشــــارع عـــلـــى تــرشــيــحــه لـــغـــايـــة االن،  ال
 هل ان لديه برنامجًا حكوميًا 

ً
متساءلة

يطابق املعايير التي طلبها الشارع؟ وهل 
ان السير الذاتية للمرشحني وصلت الى 
ومــدى  عليهم  للتعرف  الــنــواب  مجلس 
تطابق اختصاصاتهم مع الوزارات التي 

سيتسلمونها؟.
الكتل  وانتقدت صبري ترشيح بعض 
لستة  البرملان  فــي  مقعدان  لديها  التي 
وزراء في حكومة السيد عالوي، مبينة 
التي  هــي  الكبيرة  السياسية  الكتل  ان 
تــتــوافــق عــلــى وضـــع الــحــكــومــة حسب 
ان  في حني  الحديثة،  السياسية  النظم 

الحال يكون عكس ذلك في العراق.
الكرد لن يحضروا  ان  وأكــدت صبري 
بالتصويت  الــخــاصــة  الــبــرملــان  جــلــســة 
عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــيـــة كــونــهــا 

غير مقبولة.

تــجــاوز الــتــنــافــس والـــصـــراع وحــتــى الـــحـــروب بــني الــــدول تلك 
القائمة  الصلبة  بالقوة  عرف 

ُ
ت كانت  ما  او  التقليدية  االلــيــات 

العسكرية واستخدام السالح كوسيلة  على أساس املواجهة 
النفسية  الحرب  خدمت 

ُ
للمواجهة  والصراع وان است وحيدة 

والشائعة كجزء من هذه االلية في الصراع والحروب، بعدها 
تــطــورت طبيعة الـــصـــراع الـــى مــا ُيــعــرف بــاســتــخــدام " الــقــوة 
الناعمة " soft power ومؤدى ذلك هو تفتيت قوة الخصم من 
الداخل وبشكل تدريجي من دون ان يشعر بها، ونظر املفكر 
األميركي الدكتور "جوزيف ناي" كثيرا لهذا املفهوم في كتابه 
الى استخدام ما  املفهوم  الناعمة)، وبعدها تطور هذا  (القوة 
استخدام  وهــي   smart power الذكية"  بالقوة   " يعرف  بــات 
مزيج من أدوات الصراع الصلبة والناعمة وغيرها في تفصيل 
لسنا بصدده االن، بعدها دخل جيل جديد من اليات الصراع 
 cyber wars "والحروب وما بات يعرف بـ" الحروب السبرانية
هذا  في  الرقمية  املعلومات  تكنلوجيا  استخدام  على  القائمة 
الصراع، وتعتمد قوة هذه االلية على التفوق التكنلوجي أوال 
وأخيرا.واليوم يبدو اننا دخلنا في مرحلة صراع جديدة من 
الـــدول مــن خــالل بــث الشائعات  نوعها بــني 
أي  نفسيا،  الخصم وتهديمها  الدولة  داخــل 
ان الدول تنقل صراعها الى داخل خصومها 
بــل عــن طريق بث  العمالء،  ليس عــن طريق 
املعلومات  تكنلوجيا  واستخدام  الشائعات 
الــرقــمــيــة الــحــديــثــة، لــتــوجــيــه تــلــك الــشــائــعــات 
بشكل احترافي ومتعدد الوسائل واألدوات، 
الســيــمــا ان الــعــالــم لـــم ُيـــعـــد قـــريـــة صــغــيــرة 
فحسب بل اصبح العالم كله بمقدار كف اليد 
الواحدة وما تحمله من جهاز الهاتف النقال 
على مدار الساعة، اذ ان العالم واخباره وكل 
مــا يتعلق بــحــيــاة االنــســان بـــات " املــوبــايــل" 
يــوصــلــهــا لـــه بـــاعـــتـــبـــاره وســيــلــة االتـــصـــال 
تأثيرا  واألكثر  واالســرع  األقــرب  والتواصل 
في املتلقي، فبمقدار استخدامه لهذا الجهاز 
السمني  مــن  الــغــث  لــفــرز  وحنكته  ومعرفته 
ســيــكــون لـــهـــذا الـــجـــهـــاز ومــــا يــنــقــلــه تــأثــيــر 

مباشر في حياته بشكل عام.
فــايــروس كــورونــا األخــيــر دلــيــل واضـــح عــلــى اســتــخــدام تلك 
نــرى دوال معينة  لــذا  للشائعة فــي ضــرب خصومها،  الـــدول 
تركز على انتشار الفايروس في بلد معني وتغض النظر عن 
انتشاره بالحجم نفسه واكبر في بلد اخر، وبأكثر من صيغة 
خبرية وإعالمية ونفسية واكثر من آلية واداة ووسيلة، حتى 
تشعر ان الخطر دهمك من هنا وليس له وجود هناك، مع ان 
الوقائع تشير الى ان هذا الفايروس الخطير ينتشر كالنار في 
الهشيم في جميع الــدول، وال يعرف طائفة او ديانة او عرقا 
" تسويق"  تلك، واملتتبع ملسار  او  الدولة  لهذه  ايديولوجية  او 
باتجاه  وتوجيهه  املاضيني  اليومني  فــي  الــفــايــروس  انتشار 
دول معينة من قبل وسائل اعــالم لــدول لها صــراع مستمر 
الشائعات ومــدى تأثيرها في هذه  إدارة  يلحظ جيدا طريقة 
الدولة والدول املجاورة لها، التي ترتبط اقتصاديا واجتماعيا 

بروابط كثيرة.
الشائعات  النتشار  خصبة  وبيئة  مساحة  اصــبــح  والــعــراق 
بطريقة خطيرة ومقلقة جدا، فبإمكان الشائعة ان تجعل من 
الليل نهارا والنهار ليال ونجد من يصدق ذلك، لعدم وجود أي 
نظام " للنشر" واالتصال والتواصل، وهذا االمر ليس بمعزل 
عن وضع البلد العام وما يمر به من فوضى وعدم السيطرة 

على كل شيء.
فإذا اردنا ان نعمل بشكل صحيح فالبد من ان نبدأ بأسرنا 
املستطاع  واملراهقني والشباب قدر  األطفال  إبعاد  من خالل 
عن التفاعل مع كل ما ُيطرح في مواقع التواصل االجتماعي 
مـــن دون تــمــحــيــص او فــــرز او تــدقــيــق، وعــلــيــنــا كــنــخــب ان 
نثقف انفسنا ومنها الى أسرنا ومن ثم شارعنا ومدارسنا 

وجماعاتنا للتعامل مع الشائعات.

{ } { }
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السياسية  الكتل  مــن  عـــددا  ان  وبينت 
مازالت متمسكة برأيها في االعتراض 
على الكثير من املــواد التي جــاءت فيه، 
 الــــى ان املــجــلــس ســبــق لـــه أن 

ً
مــشــيــرة

نـــاقـــش مـــشـــروعـــي قــــانــــون مــنــاهــضــة 
العنف االســري اللذين قدما في عامي 

2005 و2017.
واضافت صبري، ان عددا من االسئلة 
طرحت في حينها خالل االجتماعات، 
منها هل ان العراق بحاجة الى تشريع 
هــذا الــقــانــون؟ وهــل انــه فعال سيحمي 
انــه  او  ال؟  او  تــشــريــعــه  بــعــد  االســــــرة 
الظاهرة  التقليل من هــذه  الــى  سيؤدي 

في املجتمع؟ وهل سيتم قبول مشروع 
الــقــانــون هــذا والـــذي يــرى البعض بانه 
االسالمي  الــديــن  تعاليم  مــع  يتعارض 

واالعراف والتقاليد؟.
ونــبــهــت صــبــري الـــى ضـــــرورة تعديل 
قــانــونــي الــعــقــوبــات ومــحــكــمــة االحـــوال 
تشريع  مــع  يتناسب  بــمــا  الشخصية 
هـــذا الــقــانــون، لــوجــود مـــواد فــي هذين 
الــــقــــانــــونــــني تــــتــــعــــارض مـــــع مــــشــــروع 
الى   

ً
ملمحة االســـري،  العنف  مناهضة 

ضرورة ان يكون هناك وعي مجتمعي 
االســـري على  العنف  ظــاهــرة  بخطورة 
البناء االســـري، واقـــرار قانون على ان 

تكون اليات تطبيقه وتنفيذه هي االهم.
للتدريب  نــايــا  اقــامــت منظمة  ذلـــك  الـــى 
االعالمي ورشــة حوارية حول مقترح 
قانون مناهضة العنف االسري وابرز 
املــعــوقــات الــتــي تــحــول دون اقــــراره في 

مجلس النواب.
مفصال  الورشة شرحًا  تناولت  حيث 
عـــــــن مـــــضـــــمـــــون مـــــــســـــــودة الـــــقـــــانـــــون 
اقـــراره من  التي حالت دون  واملعوقات 
قبل البرملان رغم اهميته نتيجة زيادة 
حـــــاالت الــعــنــف ضـــد املــــــرأة واالطـــفـــال 

والرجال على حد سواء في املجتمع.
وقال رئيس مركز نايا ياسر اسماعيل 

خالل الورشة التي اقيمت بالتعاون مع 
القانون  اقــرار  ان  نيوز“:  ”انتر  منظمة 
اصبح ضرورة ملحة للحد من ظاهرة 
الــذي يشكل خطرا  االســـري“  ”العنف 
كبيرا على املجتمع وال سيما ان اقراره 
تــمــاســك االســـــرة وتحقيق  ســيــضــمــن 

االستقرار في املجتمع.
واوضح اسماعيل ان الحد من الظاهرة 
تكاتف  الـــى  يــحــتــاجــان  مكافحتها  او 
توعوية حول  الجهود الجــراء حمالت 
الـــقـــانـــون ومــــن هـــي الـــفـــئـــات املــشــمــولــة 

ببنوده.
الــقــانــونــيــة طيبة  بــــدورهــــا, اوضـــحـــت 

ـــقـــانـــون يــعــيــد  الــتــمــيــمــي ان تـــشـــريـــع ال
الـــتـــوازن بـــني الـــرجـــل واملــــــراة ويضمن 
استمرار الحياة الزوجية ويحافظ على 
التفكك ويسهم  املجتمعي من  النسيج 
ــيــاتــه تــجــاه  بــبــنــاء جــيــل يــعــي مــســؤول

املجتمع والفرد.
واضافت ان مقترح القانون تضمن كل 
فعل او امتناع عن فعل او التهديد بأي 
يترتب  االســــرة  داخــــل  يــرتــكــب  منهما 
عــلــيــه ضـــــرر مــــــادي او مـــعـــنـــوي يــعــد 
جريمة وفق القانون وهذا ما استقرت 
الــى ان  التعديالت االخــيــرة، الفتة  عليه 
القانون شهد مناقشات داخل مجلس 

كتل  مــع  ولـــقـــاءات مستفيضة  الـــنـــواب 
وتــيــارات مختلفة مــن اجــل الــدفــع نحو 

اقراره.
وشهدت الورشة نقاشات مستفيضة 
حـــــول الـــقـــانـــون لـــلـــخـــروج بــتــوصــيــات 
داخــل  بتشريعه  املــضــي  على  تساعد 

البرملان العراقي.
وما زال العنف األسري مشكلة كبيرة 
الــعــراق حيث تتعرض واحـــدة من  فــي 
األســري  للعنف  عراقيات  نساء   5 كل 
الــــبــــدنــــي,فــــي حــــني يـــحـــظـــر الـــدســـتـــور 
والتعسف  العنف  أشكال  كل  العراقي 

في األسرة.
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 ردوُد االفعاِل املنددة والرافضة لـ»صفقة 
ُ

تتواصل
القرن»، اذ افتتح في بغداد أمس، املؤتمر العلمائي 
لــالتــحــاد الــعــاملــي لــعــلــمــاء املـــقـــاومـــة، تــحــت شــعــار 
لفلسطني  انــتــصــار   .. ـــعـــراق  ال «وحـــــدة وســـيـــادة 

ولألمة.»
اللطيف  الــوقــف السني عبد  وقـــال رئــيــس ديـــوان 
الهميم، في كلمته امام ملتقى علماء املقاومة،: إن 
”الــقــدس تمثل عقيدة وهــويــة وهــي اكبر مــن كل 
املـــــدن“، مــضــيــفــا: ”فــلــتــســقــط كــل االحــــالف وكــل 
من  الكاذبة  التسوية  وخرائط  الجائرة  املعاهدات 
وعــد بلفور الــى صفقة الــقــرن“. وأضــاف الهميم، 
ان ”الشيعة والسنة هما جناحا اإلسالم لم يكونا 
فــي يـــوم مــن األيــــام امــــام صــــراع نــفــوذ او صــراع 
حضارات او ثقافات متباينة“، مؤكدا أن ”الشيعة 
والــســنــة يــشــكــالن حـــضـــارة إســالمــيــة إنــســانــيــة 

واحدة“.
بغداد  لــدى  الفلسطيني  السفير  أكــد  جانبه،  مــن 
أحـــمـــد عـــقـــل، أن «الــــقــــدس بـــانـــتـــظـــار الــعــراقــيــني 
لتحريرها بعدما حرروها ألربع مــرات»، عادا أن 

«صفقة القرن مؤامرة إلعادة ترتيب املنطقة». 
وقــال عقل، في كلمة امــام ملتقى االتحاد العاملي 
لعلماء املقاومة في بغداد،: إن «القدس بانتظاركم 
فــهــي لــيــســت خـــيـــارا لــكــم بـــل هـــي واجــــب ايــمــانــي 

عقائدي».
وأضاف عقل، انه ”يراد من صفقة القرن أن تكون 

إسرائيل قائدة املنطقة لـ100 عام مقبل“. 
بــــــدوره، بـــني املـــرشـــد األعـــلـــى لــلــثــورة اإلســالمــيــة 
اإليــرانــيــة عــلــي خــامــنــئــي، فــي كلمه الــقــاهــا نيابة 
عـــنـــه، مــجــتــبــى الــحــســيــنــي، أنــــه «يـــجـــب أن نــكــون 
متنبهني دائمًا للعدو، وأن نقف في مواجهة الظلم 
للحق  رمــز  «فلسطني  أن  على  مؤكدًا  والطغيان»، 
وللمظلومية وهي أم قضايانا ومحور وحدتنا في 

مواجهة العدو».
الفلسطينية،  املــقــاومــة  فــصــائــل  أكــــدت  ذلــــك،  الـــى 
الــعــراق واملنطقة  الــقــوات األميركية مــن  أن اخـــراج 
فلسطني،  بتحرير  ويسهم  إسرائيل  سيضعف 
الـــعـــراقـــيـــني  مــــؤكــــدا أن الــفــلــســطــنــيــني بـــانـــتـــظـــار 

لتحريرها.
وقـــالـــت الــفــصــائــل فـــي كــلــمــة الــقــاهــا نــيــابــة عنهم 
مــصــطــفــى الــــلــــداوي، خـــالل املــلــتــقــى، إن ”خـــروج 
القوات األميركية من العراق واملنطقة سيكون أول 
خطوات تفكيك املشروع الصهيوني في املنطقة“، 
األمــيــركــيــة سيضعف  الــقــوات  ”اخــــراج  أن  مبينا 
إسرائيل النها وجدت أصال لحماية هذا الكيان“.

واوضح اللداوي، أنه ”يجب على العراقيني والعرب 
اخراج هذه القوات من أراضيهم ألن هذه الخطوة 
ســتــســهــم بــتــحــريــر فــلــســطــني“، مـــؤكـــدا انـــنـــا ”ال 
نخشى من صفقة القرن ألنها ستذهب وتفشل“.

 االســـــتـــــخـــــبـــــاراِت 
ُ
اطـــــلـــــقـــــْت وكـــــــالـــــــة

ــتــعــاوِن مــع اســتــخــبــارات قــيــادة  وبــال
عمليات الحشد الشعبي في نينوى 
عــمــلــيــات امــنــيــة لــلــحــد مــن تــحــركــات 
عـــنـــاصـــر داعــــــــش االرهـــــابـــــيـــــة  بــني 
العراق وسوريا، بينما شن  الحشد 
الـــشـــعـــبـــي، عــمــلــيــة تــمــشــيــط فــــي 3 
مناطق داخل قضاء خانقني لتعقب 

الخاليا  االرهابية.
تلقت  بيان  في  الحشد  هيئة  وقالت 
”الصباح“ نسخة منه  ان ” فريقا من 
الحشد  عمليات  قــيــادة  استخبارات 

مع  بــاالشــتــراك  نينوى  فــي  الشعبي 
االســتــخــبــارات احبط محاولة  وكــالــة 
هــروب لعنصر من داعــش اإلرهابي 

كان يروم مغادرة العراق“.
واضافت انه ”بعد املتابعة املستمرة 
والدقيقة، تمكنت املفارز من اعتقاله 
في مخيم السالمية جنوب املوصل“.
وفــي ديــالــى، اعلن مصدر امني في 
املحافظة، عن انطالق عملية تمشيط 
لــتــعــقــب خــــاليــــا  داعـــــــش فــــي ريـــف 

خانقني.
وقـــــــال املــــصــــدر ان مــــفــــارز قــتــالــيــة 
مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي انــطــلــقــت في 
داخل  مناطق   3 في  تمشيط  عملية 
ريــف قضاء خانقني (شــمــال شرق 

بــعــقــوبــة) اهــمــهــا بــــاوة مــحــمــود من 
داعــش  تعقب خاليا عصابات  اجــل 

االرهابية“.
”عـــمـــلـــيـــة  أن  املـــــــصـــــــدر،  واضـــــــــــاف 
الــتــمــشــيــط تــأتــي بــعــد تــعــرض احــد 
نقاط لواء 23 بالحشد الشعبي الى 
هــجــوم شــنــه داعــــش وتـــم الــتــصــدي 
لــه بقوة مــن قبل ابــطــال الحشد من 
دون  وقـــوع اي اصـــابـــات بــشــريــة“، 
مبينا أن ”عمليات التمشيط تركزت 
فــي الــبــســاتــني واالراضـــــي الــزراعــيــة 
املتقدمة  املــرابــطــة  نقاط  مــن  القريبة 

للحشد“.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أفــــاد مــصــدر 
ـــى ايــضــا،  أمـــنـــي فـــي مــحــافــظــة ديـــال

بأن قوات الجيش قصفت تجمعات 
الحدود  داعشية في 3 مناطق على 

مع صالح الدين.
واوضـــح املــصــدر ان ”قـــوات الجيش 
ربيدات  مناطق  بالهاونات  قصفت 
والبو فريج والسادة على الحدود بني 
ديالى وصالح الدين بالهاونات  بعد 

رصدت تحركات لتنظيم داعش“.
وأضـــــاف، ان ”الــقــصــف هــو الــثــامــن 
من نوعه خالل العام الجاري 2020 
ويــأتــي فــي إطـــار منع خــاليــا داعــش 
مــن االقــتــراب مــن الــحــدود الفاصلة 
عــلــى  هـــجـــمـــات  اي  مـــخـــاطـــر  ودرء 
نقاط املرابطة املتقدمة التي تقع قرب 

الحشدود“.

الشرطة  قــوات  وفي سامراء، عثرت 
االتحادية على مخبأ كبير للعبوات 

الناسفة في قاطع عمليات سامراء.
وقــال قائد قــوات الشرطة االتحادية 
الفريق الركن جعفر البطاط في بيان 
تلقت ” الصباح ” نسخة منه ” ان 
عثرت خالل  الرابعة  الفرقة  قطعات 
عــمــلــيــة تــفــتــيــش وتــطــهــيــر (جـــزيـــرة 
ســـــامـــــراء) ضـــمـــن قــــاطــــع عــمــلــيــات 
سامراء ، على مخبأ كبير للعبوات 
ناسفة  عــبــوة   (68) الــنــاســفــة ضـــم 
و(64)  واالحـــجـــام  االنـــــواع  مختلفة 
صــاعــق  و(45)  تــفــجــيــر  مـــســـطـــرة 
تــفــجــيــر مـــن مــخــلــفــات الــعــصــابــات 

اإلرهابية .
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 الــعــامــة لــلــجــمــارك، امــس 
ُ
أصـــــدرْت الــهــيــئــة

السبت، التعديل األول لضوابط التصريح 
عن األمــوال عند ادخالها وإخراجها عبر 
قائمة  عن  أعلنت  بينما  العراقية،  الحدود 
الــدواجــن  اســتــيــراد  بمنع  املشمولة  الـــدول 
والــطــيــور بــعــد انــتــشــار مـــرض انــفــالونــزا 

الطيور والتي ضمت 33 دولة.
الصباح“    ” تلقت  بيان  في  الهيئة  وقالت 
نــســخــة مــنــه : إنـــهـــا ”أصـــــــدرت الــتــعــديــل 
األول لضوابط التصريح عن االموال عند 
العراقية  الحدود  ادخالها وإخراجها عبر 
أصــــــدره  الـــــــذي   2017 لـــســـنـــة   (1) رقــــــم 
اإلرهـــاب  األمــــوال وتــمــويــل  مكتب غسيل 

واملتضمن اآلتي:
-1 يــضــاف مــا يــلــي إلـــى الــفــقــرة (5) من 

الضوابط ويكون البند (ج) لها: -
ج – للسلطات الجمركية صالحية تفتيش 
أمــتــعــتــهــم للتحقق  األشـــخـــاص ومــعــايــنــة 
عند  عنها  املصرح  املعلومات  صحة  من 
فــي حــصــول تصريح  الــشــك  أو  التحقيق 
الكاذب أو حالة االمتناع عن التصريح أو 
فــي حــالــة االشــتــبــاه بـــأن األمــــوال الــجــاري 
غير مشروعة. يضاف  أمــوال  نقلها هي 
الفقرة (8)  الضوابط وتكون  إلــى  يلي  ما 

لها:-
(8) املبالغ املسموح بإدخالها أو إخراجها 
مــــن وإلـــــــى أراضــــــــي جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق 

وتتضمن االتي:-
االف  (عـــشـــرة   (10000) دون  أ-املـــبـــالـــغ 
بالعمالت  يعادلها  ما  أو  أميركي)  دوالر 

األخرى من دون التصريح عنها.
 (10000) عـــن  تـــزيـــد  الـــتـــي  املـــبـــالـــغ   – ب 
إلــــى  أمـــــيـــــركـــــي)  دوالر  االف  (عـــــشـــــرة 

أميركي)  دوالر  ألف  (20000) (عشرين 
بشرط التصريح عنها مع ضرورة إبراز 
ما يؤيد الغرض من إدخال أو إخراج هذه 
املــبــالــغ وفـــي حـــال عـــدم تــوفــر املــســتــنــدات 
الــثــبــوتــيــة يـــقـــوم املـــســـافـــر بــتــقــديــم تعهد 
بجلب تلك املستندات بعد (20 ) يومًا من 

تاريخ التصريح.
ج- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن 
أميركي)  دوالر  ألف  (20000) (عشرين 
أو ما يعادلها بالعمالت األخــرى، وتكون 
عملية إدخال تلك املبالغ أو إخراجها عن 

طريق املؤسسات املالية حصرًا.
د- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن 
حتى   ( عــراقــي  ديــنــار  مــلــيــون   )(1...,...)
املبلغ  التصريح عنها ويتم حجز  تم  وان 

وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.
”التعديل  أن  إلــى  الــجــمــارك،  هيئة  ولفتت 
في   19/2/2020 فــي  التنفيذ  حيز  دخــل 

املنافذ الحدودية“.
كما أعلنت هيئة الجمارك عن قائمة الدول 
املشمولة بمنع استيراد الدواجن والطيور 
بعد انتشار مرض انفالونزا الطيور والتي 

ضمت 33 دولة. وقالت الهيئة في بيان اخر 
الجمركية  مراكزها  جميع  ”وجــهــت  انها 
الــدواجــن والطيور  بمنع دخـــول اســتــيــراد 
بأنواعها الحية واملجمدة والبيض بنوعيه 
( املائدة والتفقيس ) باإلضافة الى طيور 
الطيور  الــجــارحــة وريــش  الزينة والــطــيــور 
تركيبها  في  تدخل  اخــرى  منتجات  واي 

الدواجن ومنتجاتها من السعودية“.
وأضــــافــــت ان ”قـــائـــمـــة الـــــــدول املــشــمــولــة 
فيها  املـــرض  تفشي  بسبب  الحظر  بــهــذا 
تنشرها منظمة الصحة الحيوانية العاملية 
 , الــنــيــجــر  (الــــســــعــــوديــــة,  وهـــــي   (  OIF)
اليونان , بوركينا فاسو , جنوب اقريقيا 
, ماليزيا ، الصني , اسرائيل , غانا . كوريا 
 , كمبوديا   , الجنوبية  كــوريــا   , الشمالية 
كاز خستان , مصر , النيبال , نيجيريا 
, هــونــك كــونــك , املكسيك , الــكــامــيــرون , 
اوغندا , بنغالديش , اوكرانيا , البوسنة 
والـــهـــرســـك , لــوكــســمــبــورغ , الــكــونــغــو , 
 . افــغــنــســتــان   , الــهــنــد   , ,,الوس  فــيــتــنــام 
رومانيا   , هنكاريا   , سلوفاكيا   , بولندا 
جــمــهــوريــة الــجــيــك ) ويــضــاف الــيــهــا بعد 
فينة واخرى عدد من الدول التي يتفشى 
فيها املــرض وتشمل بالحظر الــدول التي 
قضي فيها على املرض و يسمح بادخال 

استيرادها“.
ومــــــرض أنـــفـــلـــونـــزا الـــطـــيـــور، هــــو مـــرض 
فيروسي قاتل يصيب الحيوانات عموما 
يــنــتــشــر  بـــشـــكـــل خــــــــاص، إذ  ــــطــــيــــور  وال
ـــطـــيـــور ولــعــابــهــا  الــــفــــيــــروس فــــي دمــــــاء ال
فضالتها  في  فتخرج  وأنوفها  وأمعائها 
ـــــى ذرات غــبــار  إل لـــتـــتـــحـــول  تـــجـــف  الـــتـــي 
واإلنسان،  الدجاج  يستنشقها  متطايرة 
ويــعــتــبــر الــــوز والــحــبــش والـــبـــط والـــدجـــاج 

األكثر إصابة بهذا الفيروس.
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ضمَن االستعداداِت املستمرِة التخاِذ 
الــــتــــدابــــيــــر الـــــالزمـــــة ضـــــد فــــايــــروس 
«كـــــورونـــــا»، كــثــفــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة  
ملنع  اجــراءاتــهــا  الغرض  لهذا  املشكلة 
تسرب املرض الى العراق، خصوصا 
ـــحـــدود وايــقــاف  بــعــد قــــــرارات غــلــق ال

الرحالت الجوية والبرية مع ايران.

وتعمل فرق وزارة الصحة بالتنسيق 
بالخط  الساندة االخــرى،  الجهات  مع 
املــــــرض، عــبــر اجــــراء  األول ملــواجــهــة 
عمليات الفحص الكاملة والتشخيص 
ـــبـــالد فـــي املـــطـــارات  ــــى ال لــلــعــائــديــن ال
توفير  مــع  والبحرية،  البرية  واملنافذ 
والــعــدد  املناسبة  التشخيص  اجــهــزة 
لعزل  امــاكــن  وتخصيص  املختبرية 

الحاالت املشتبه بها.
مع ذلك، دعت نقابة االطباء الى اتباع 
تــعــلــيــمــات مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
للوقاية من املرض، بينما اكدت صحة 
بغداد ونقابة الصيادلة انه ال حصانة 
للفايروس مع الحرارة، مشيرة الى ان 
املخاطر ستنتهي مع ارتفاع درجات 

الحرارة الى 27 باملئة.

عمليات الحجر الطبي 
وذكــــر عــضــو لــجــنــة الــصــحــة والبيئة 
ـــنـــيـــابـــيـــة عـــبـــد عــــــون الــــعــــبــــادي ان  ال
املحلية   والحكومات  الصحة  ”وزارة 
اتــــخــــذت مـــجـــمـــوعـــة مــــن االجــــــــــراءات 
االحترازية السريعة للحد من دخول 
مع   الحدود  عبر  الفايروس  وانتشار 
بعد  وخاصة  االسالمية  الجمهورية 

حدوث اصابات فيها“.
”العراقيني  ان  لـــ“الــصــبــاح“،  وأوضـــح 
املــتــواجــديــن فــي ايــــران عــنــد عودتهم 
والحجز  الــفــحــص  الـــى  سيخضعون 
الــصــحــي وهــنــاك اســــرة عــراقــيــة االن 
الحجر بعد  الــى  البصرة تخضع  في 
عودتها من الصني عن طريق ايران“.
واشار الى ان ”االسرة لم تصب باي 
فـــايـــروس ولــكــن مـــن بــــاب االحــتــيــاط 
هناك إجراءات وقائية وحجر صحي 

ملنع انتشار الفايروس في العراق“.
اللجنة جواد  ذكــر عضو  من جانبه، 
املـــوســـوي ان ”االعـــــالم ضــخــم حجم 
مـــرض كــــورونــــا“، مــشــيــرا  الـــى انـــه“ 
ووفقا لتقارير منظمة الصحة العاملية 
فان معدالت املوت بسبب كورونا لم 
ان  ”معدل  ”، مبينا  الـــ 2%  تتجاوز 
الــوفــاة شــهــريــا بسبب الــفــايــروس ال 
معدل  بينما  الــــ100 شخص،  يتعدى 
االخـــطـــاء الــطــبــيــة وصـــل الـــى 20 الــف 
مــواطــن وحــــوادث الــطــرق وصــلــت الى 

80 الفا“.
الوزارية   العبادي ان ”اللجنة  واوضــح 
التي شكلت لهذا الغرض خصصت 5 

ماليني دوالر لحساب وزارة الصحة 
لشراء األدوية املطلوبة واالستعدادات 
االخرى“، موضحا ان ”لجنة الصحة 
النيابية عقدت اجتماعا قبل اسبوعني 
وعلى  للحكومة  توصياتها  وقــدمــت 
ــــاســــة الـــــــــــوزراء ووزارتـــــــــــي املـــالـــيـــة  رئ

والصحة ان تتخذ اجراءات سريعة.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد علي 
الــحــكــيــم، قـــد قــــال فـــي تـــغـــريـــدة على 
إن  امــس االول:  فــي ”تــويــتــر“  موقعه 
”اللجنة الوزارية اجتمعت مع السفير 
اإليــرانــي فــي الــعــراق إيــريــج مسجدي 
مشترك  اجــتــمــاع  عقد  فــي  للتنسيق 
بـــني الــلــجــنــتــني الـــعـــراقـــيـــة واإليـــرانـــيـــة 
التخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة“.

الــوزاريــة املكونة  وأضــاف أن ”اللجنة 
ــــداخــــلــــيــــة  مــــــن خــــــبــــــراء الــــصــــحــــة وال
والنقل واملكلفة بمواجهة  والخارجية 
فـــيـــروس كــــورونــــا، اجــتــمــعــت أيــضــًا 
لــوضــع الــخــطــط الـــالزمـــة ملــنــع تسربه 

إلى البالد“.

مواجهة الفايروس 
الصحة  مدير قسم  افــاد  مــن جانبه، 
العامة في دائــرة صحة بغداد الكرخ، 
نازك الفتالوي، في تصريح صحفي 
بان ”استعدادات وزارة الصحة جيدة 

ــة مــشــتــبــه بــهــا او  وال تــوجــد اي حــال
ووزارة  االن،  حــتــى  لــديــنــا  مــســجــلــة 
األول  الــخــط  فــي  االن  تعمل  الــصــحــة 
عــنــد املــنــافــذ الـــحـــدوديـــة ملــنــع دخـــول 

الفيروس“.
واضــــاف ”شــكــلــنــا فــي مــطــار بــغــداد 
نــعــمــل في  فــريــقــا، واآلن  الـــدولـــي 15 
فــريــق واحــــد فــقــط، أمـــا الــبــقــيــة فهي 
باالنتظار وباالستعداد ألي طارئ“، 
مــوضــحــا ان ”هـــنـــاك تــعــاونــا كــبــيــرا 
الحدودية  بني وزارة الصحة واملنافذ 
وســــلــــطــــة الــــــطــــــيــــــران واالجــــــــــــــــراءات 

االحترازية جيدة جدا“.
الــــــى أن ”صـــفـــات  ــــفــــتــــالوي  ال ونــــبــــه 
الفالونزا العادية هي نفسها أعراض 
فايروس كورونا“، مبينا ان ”الصني 
سجلت انخفاضا كبيرا في معدالت 

االصابة بالفايروس“.
يعيش  ال  ”الــفــايــروس  بالقول  وختم 
في األجواء الحارة والعراق مقبل على 

ارتفاع في درجات الحرارة
الــى الــبــصــرة، حيث افـــاد مــصــدر في 
”أعطت  الــدائــرة  بــإن  املحافظة  صحة 
الشفاء وسط  بغلق مستشفى  أمــرًا 
للمصابني  وتــخــصــيــصــه  املــحــافــظــة، 
بــكــورونــا فــقــط، تــحــســبــًا الكــتــشــاف 

مصابني بالوباء في املحافظة“.

امـــــا فــــي اربــــيــــل، فـــقـــد نـــفـــت مــديــريــة 
الــصــحــة فـــي قـــضـــاء ســــــوران الــتــابــع 
اشتباه  حالة  ايــة  تسجيل  للمحافظة 

بفايروس كورونا الجديد.  
وذكـــــــــر إعـــــــــالم مـــســـتـــشـــفـــى آشـــتـــي 
فـــي قــضــاء ســـــوران فـــي بــيــان تلقته 
”الــصــبــاح“، ان ”عــــددا مــن املــواطــنــني 
االسالمية  الجمهورية  مــن  العائدين 
االيـــرانـــيـــة يــخــضــعــون لــلــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة، وتـــم تخصيص فــنــدقــني في 

قضاء سوران لهذا العرض“.
أن ”فـــرقـــا طــبــيــة مختصة  وأضـــــاف، 
تقوم بفحص العائدين من ايران عبر 
الــحــدودي، وتقوم  منفذ حــاج عمران 
الــالزمــة  الــفــحــوصــات  بـــاجـــراء جميع 

لهؤالء املواطنني داخل الفندقني“.
وشــدد ”على عــدم تسجيل ايــة حالة 
اشــتــبــاه بــفــايــروس كـــورونـــا الــجــديــد 
املواطنني  اآلن“، مطمئنا جميع  حتى 
بان ”الفرق الطبية ستواصل فحص 
ومتابعة جميع املواطنني العائدين من 

الجمهورية االسالمية االيرانية“.

ورشة عمل للتوعية
بـــهـــذا الــــشــــأن، اشـــــار نــقــيــب االطـــبـــاء 
”نقابته  ان  الى  الشمري،  االمير  عبد 
اقــامــت بــالــتــعــاون مــع كلية الــطــب في 
للتوعية  النهرين ورشة عمل  جامعة 
بـــشـــأن فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا الــجــديــد 
عليه“  والسيطرة  منه  الوقاية  وطــرق 
مــوضــحــا ان ”الــــورشــــة ركـــــزت على 
ضــــــــرورة اتــــبــــاع تـــعـــلـــيـــمـــات مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة لــلــوقــايــة مــن املــرض 
مــثــل تــجــنــب االحــتــكــاك بــاألشــخــاص 
اليدين  على غسل  الحرص  املرضى، 
جــيــدًا بــاملــاء والــصــابــون او استخدام 
في  لتنظيفها  الكحولي  اليدين  معقم 

حالة عدم توفر املاء لغسل اليدين“.
كــمــا اضـــــاف ”يـــجـــب غــســل االدوات 
الــشــخــصــيــة املـــســـتـــخـــدمـــة مــــن قــبــل 
الــشــخــص املـــصـــاب بــالــفــايــروس بما 
فــي ذلـــك الــشــراشــف و اوانــــي الطعام 
وارتـــــداء الــكــمــامــات الــطــبــيــة فــي حالة 
التواجد في مكان واحــد مع شخص 
مـــصـــاب بـــالـــفـــايـــروس ويــفــضــل نــوع 
الوقاية  ارتــداء معدات  (N95) وكذلك 
القفازات  مــن  والتخلص  الشخصية 
في حالة ملس اي من سوائل الجسم 

املصاب بالعدوى“.
ــــتــــوجــــب عــــزل  ــــشــــمــــري ”ي وتـــــابـــــع ال
الــــشــــخــــص املــــــصــــــاب واالشــــــخــــــاص 
الى  الفايروس  نقل  ملنع  له  املالمسني 
بمنديل  الفم  تغطية  ويجب  االخــريــن 
الـــعـــطـــس  او  ــــســــعــــال  ال عــــنــــد  ورقــــــــي 
ومـــن ثــم الــتــخــلــص مــن املــنــديــل فــورًا 
ــذلــك ووضـــع  بــاألمــاكــن املــخــصــصــة ل
قـــوانـــني وتــعــلــيــمــات تــحــد مـــن السفر 
الــى الـــدول املــوبــوءة بــاملــرض وكيفية 
ـــوافـــديـــن مـــن الـــخـــارج  ــتــعــامــل مـــع ال ال
فـــي املــــطــــارات الـــعـــراقـــيـــة اضـــافـــة الــى 
عـــدم تـــنـــاول االطــعــمــة الــنــيــئــة او غير 
املــطــبــوخــة بــشــكــل جـــيـــد، داعـــيـــا الــى 
املبرر  غير  التماس  ”تجنب  ضــرورة 
مــع الــحــيــوانــات الــبــريــة او الــداجــنــة اال 
بعد ارتداء معدات الوقاية الشخصية 

املناسبة“.
املزيد من  الحرص على ”اقامة  واكــد 
للتوعية  واملــحــاضــرات  الــعــمــل  ورش 
والطلبة  املوظفني  تستهدف  باملرض 
لجميع املراحل الدراسية في ما يخص 
مــرض كــورونــا وغــيــره مــن االمـــراض 
الوبائية وخاصة االمــراض املشتركة 
بــني االنـــســـان والــحــيــوان اضــافــة الــى 
زيادة الوعي بخصوص اتباع العادات 
االماكن  السليمة في جميع  الصحية 
واالحــــــوال ســــواء فـــي بــيــئــة الــعــمــل او 
الحكوميـــــــة  املـــؤســـســـات  او  الــبــيــت 
والتركيز على اتباع شــروط االمــن و 
املختبرات  داخل  البايلوجية  السالمة 

االولية  الدراسات  مختبرات  وخاصة 
العليا ممن هم في  الــدراســات  وطلبة 
وزارة  مــن  والــتــواصــل  البحث  مرحلة 
الــصــحــة لــلــحــصــول عــلــى املــعــلــومــات 
الـــوبـــائـــيـــة  بـــــاألمـــــراض  ـــعـــالقـــة  ال ذات 
والــــطــــرق االجـــرائـــيـــة املــحــلــيــة املــتــبــعــة 
ضمن القوانني العراقية و اإلمكانيات 

املتوفــــــــرة.
ــــى ”تــوفــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اجــهــزة  ودعـــــا ال
الــــتــــشــــخــــيــــص املـــــنـــــاســـــبـــــة والــــــعــــــدد 
لتشخيص  الضـــــــــــــــــــرورية  املختبرية 
في   (Real Time PCR) املــــــــــــــــــــرض 
مراكز  وتوفير  الصحية  املؤسسات 
ومختبرات متخصصة حسب  عــزل 
املــــواصــــفــــات الـــعـــاملـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع 
االمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ 
ـــهـــواء ذات الـــخـــطـــورة الــعــالــيــة“،  فـــي ال
مــؤكــدا اهــمــيــة ”الــتــعــاون بــني وزارات 
الـــــدولـــــة املــخــتــلــفــة لـــتـــوفـــيـــر الـــطـــرائـــق 
االجـــرائـــيـــة املـــالئـــمـــة وخـــطـــة طــــوارئ 
لــلــوقــايــة من  الــعــراقــيــة  مــالئــمــة للبيئة 

املرض واالستعداد لكل طارئ“.

ارشادات نقابة الصيادلة
بــــدوره، افـــاد عــضــو نــقــابــة الصيادلة 
لـ“الصباح“ بان ”هناك  مثنى الطائي 
الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــصـــائـــح الــــتــــي يــجــب 
اتــبــاعــهــا مــن قــبــل افــــراد املجتمع في 
الـــفـــتـــرة املـــقـــبـــلـــة“، مــبــيــنــا ان ”حــجــم 
قطر  ان  كبيرا حيث  يعد  الــفــايــروس 
كل خلية هو 500-400 نم ولهذا فإن 
مع  دخولها  يمنع  ان  ممكن  قناع  أي 
ذلـــك عــنــدمــا يــقــوم شــخــص بالعطس 
الــفــايــروس مسافة 3  أمــامــك سيأخذ 
امتار قبل ان يسقط على األرض وال 

يستقر عادة في الهواء“.
واضــــــاف ”عـــنـــد ســـقـــوط الـــفـــايـــروس 
لــ  فــانــه سيعيش  معدني  على سطح 
اليدين  لــذا ينصح بغسل  12 ســاعــة، 
عـــنـــد مـــالمـــســـة أي ســـطـــح مــعــدنــي 
الفايروس  يبقى  كما  جيد،  وبشكل 
االقمشة ملدة  حيا عند سقوطه على 
12-6 ساعة ولكن من املمكن القضاء 
االقمشة،  عند غسل  الفايروس  على 
اما بالنسبة للمالبس الشتوية التي ال 
تغسل يوميا، فيفضل وضعها تحت 
اشعة الشمس كي تقتل الفايروس“.

ـــفـــايـــروس  ولـــفـــت الـــطـــائـــي الــــى ان ”ال
يصيب الحنجرة أوال ويسبب جفافا 
مصحوبا بألم ويستمر من  4-3 أيام  
ويختلط الفايروس بالسائل املخاطي 
ويتسرب الى الرئتني مسببا االلتهاب 
تـــأتـــي  و  أيـــــــام   -6 خـــــــالل5  ـــــرئـــــوي  ال
التنفس  وصعوبة   العالية  السخونة 
مــع االلــتــهــاب الـــرئـــوي، عــنــدهــا يكون 
االحتقان في االنف غير عادي حينها 

يجب مراجعة الطبيب على الفور“.
واوضــــح عــضــو نــقــابــة الــصــيــادلــة ان 
”اكــثــر طريقة النــتــشــار لــلــعــدوى هي 
عــبــر مــالمــســة األشـــيـــاء فــي األمــاكــن 
العامة، لذا عليك ان تغسل يديك مرارا 
وتأكد  الكحولي  املعقم  استعمال  مع 
مـــن  أنـــه بــإمــكــان الــفــايــروس العيش 
عــلــى يــديــك ملــــدة5 10- دقـــائـــق وهــي 
املدة التي من املمكن ان تكون بها قد 
او مسحت وجهك من  فركت عينيك 

دون انتنتبه“.  
واكــد انــه ”ال حصانة بحسب خبراء 
املستجّد  كــورونــا  لفايروس  الصحة 
الــحــرارة اذ من املمكن ان ُيقتل  تجاه 
فــي حـــال تــعــرض الـــى 26-27 درجــة 
الحار  املــاء  بتناول  لذا ينصح  مئوية، 
للوقاية منه او التعرض للشمس واملاء 
ـــفـــايـــروس، بــيــنــمــا دعــا  الـــحـــار ضـــد ال
الغرغرة  على  املداومة  الى  ”املواطنني 
لــلــتــقــلــيــل او  الـــغـــرغـــرة  بــــ دواء  أيـــضـــا 
اللوزتني  فــي  الجراثيم  على  الــقــضــاء 
قبل ان تتسرب الى رئتيك إضافة الى 

املداومة على النظافة“.
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التي  الشائعات  االنــجــرار وراء  الــى عــدم  ودعـــا 
تدعي وجود اصابات، وتهدف الى نشر الذعر 
بـــني املـــواطـــنـــني، مـــؤكـــدا وجــــود مـــراكـــز خــاصــة 
الوافدين،  لفحص  الحدودية،  املنافذ  جميع  في 
مــراكــز تخصصية  الــى  ايــة حالة اشتباه  ونقل 
وفــحــصــهــا فـــي مـــراكـــز اخـــــرى داخـــــل الـــعـــراق 
وخــــارجــــه لـــحـــني الـــتـــأكـــد مــــن ســـالمـــة املـــوقـــف 

الوبائي.
وكــثــفــت هــيــئــة املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة، اجـــراءاتـــهـــا 
البرية  املنافذ  عبر  الوافدين  باخضاع  املتمثلة 
واملطارات الى فحوصات من قبل مفارز طبية 
ـــوافـــديـــن من  مــتــخــصــصــة، ومـــنـــع اســتــقــبــال ال
البلدان التي ظهرت فيها اصابات، وفقا للناطق 
في  القيسي، مضيفا  الدين  الهيئة عالء  باسم 
املشكلة  املعنية  اللجنة  ان  لـ“الصباح“  تصريح 
ملتابعة اجراءات الوقاية، تنصح العراقيني بعدم 

السفر الى إيران حرصا على سالمتهم.
البلدين  التجارية بني  الحركة  ان  القيسي  واكــد 
مستمرة، اال انها تخضع هي االخرى لشروط 
تــتــمــثــل بـــإخـــضـــاع ســـائـــقـــي مـــركـــبـــات الــحــمــل 
الالزمة،  الوقاية  تدابير  واتخاذ  الطبي  للفحص 
مشيرا الى ان هذه االجراءات تتم بتنسيق عال 

مع منظمة الصحة العاملية.
وكشف املتحدث عن اجتماع مرتقب يحضره 
وزيــــر الــصــحــة االيــــرانــــي، ملــنــاقــشــة االجــــــراءات 
املتبعة في مكافحة الفيروس والعمل على منع 

انتشاره.
مـــن جــانــبــهــا، اتـــخـــذت ســلــطــة الــطــيــران املــدنــي، 
قــرارات في اطــار االجـــراءات املتبعة ملنع دخول 

فيروس كورونا. 
وذكــــر املــتــحــدث بــاســم ســلــطــة الــطــيــران جهاد 
ــــ“الـــصـــبـــاح“، ان  ديــــــوان فـــي تــصــريــح خــــاص ل
عدة  اصـــدرت  العراقي  املــدنــي  الطيران  ”سلطة 
قرارات تتعلق بشركات الطيران بمنع استقبال 
غير  او  مباشرة  بطريقة  الصني  مــن  الــوافــديــن 
مباشرة، باستثناء العراقيني، وابالغ املسافرين 
باجراءات وزارة الصحة املتمثلة باستضافتهم 
ملــدة 14 يوما  املــراكــز الصحية املخصصة  في 
الجراء الفحوصات الالزمة، مؤكدا ان شركات 
الــطــيــران تتحمل مــســؤولــيــة ابــــالغ املــســافــريــن 

بهذه التعليمات.
واعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، انها 
الداخلية ملنع دخول  التنسيق مع وزارة  تجري 
الــدول  البالد، السيما من  الــى  االجنبية  العمالة 

املوبوءة. 
املهني  والتدريب  العمل  دائــرة  عــام  وقــال مدير 
”الصباح“  ملندوبة  باهض  رائد جبار  بالوزارة 
اســـراء الــســامــرائــي: ان الــدائــرة اجـــرت تنسيقا 
مــع دائـــرة االحـــوال املدنية والــجــوازات واالقــامــة 
في وزارة الداخلية للتباحث بشأن التعاون في 

وكيفية  الوافدة  االجنبية  للعمالة  السمات  منح 
الحد منها. واشــار الى انه تم عقد ورشة عمل 
والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة  وزارات  مـــع  مــشــتــركــة 
والسفير  الصيني  السفير  بحضور  والــنــفــط، 
الــكــوري فــي الــعــراق للتعامل مــع الــحــاالت التي 
يحتمل رصدها من املصابني بفيروس كورونا 
ان وجدوا بني العاملني من هذين البلدين داخل 

العراق. 
وكشف عن منع دائرة االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة الوافدين من الصني ملدة شهر كاجراء 

احترازي ملنع انتقال الفيروس الى العراق.
ولم تخف مفوضية حقوق االنسان، مخاوفها 

مــن ظــهــور حــــاالت اصــابــة بــفــيــروس كــورونــا، 
الــوعــي الصحي بني  وشـــددت على اهمية رفــع 
املواطنني.. ودعا عضو املفوضية الدكتور علي 
الــبــيــاتــي فــي هـــذا الــصــدد الـــى ضــــرورة ادخـــال 
الـــعـــراق مــرحــلــة االنـــــذار الــصــحــي (ج). واشـــار 
أن  الى  لـ“الصباح“  البياتي في تصريح خاص 
الــى االن  او عالجا  لقاحا  لــه  لــم يجد  الفيروس 
ويــتــم الــتــعــامــل مـــع اصـــحـــاب املــــرض بالحجر 
مضاعفاته  او  املـــرض  تــوابــع  ملعالجة  الصحي 
بــشــكــل عـــــام“، مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة تكاتف 
املؤسسات الحكومية وغير الحكومية واالعالم 
واالبتعاد  املواطنني  بني  الصحي  الوعي  لنشر 

عن التجمعات والسفر داخل العراق وخارجه.
املحلية  الحكومة  اعلنت  املقدسة،  كربالء  وفي 
للوقوف  االيرانية  السلطات  مع  اتصال  وجــود 
على اوضاع العراقيني املوجودين في مدينة قم 
التي سجلت عددا من حاالت االصابة بمرض 

كورونا.
وحــــذر املــحــافــظ املــهــنــدس نــصــيــف الــخــطــابــي 
خالل اجتماع عقده مع خلية االزمة، من التهويل 
االعالمي الذي رافق االجراءات املتخذة للوقاية 
مــن الــفــيــروس، الفتا الــى ان هناك اخــبــارا غير 
والتأثير  االقــتــصــاد  لــضــرب  تسعى  صحيحة 
الــعــراق عموما وفي  فــي  السياحي  الــواقــع  فــي 

كربالء على وجه الخصوص.
ايــة إصابة  وأكــد املحافظ ان كربالء خالية من 
االزمــة  خلية  على  ان  على  مــشــددا  بالفيروس، 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي مــتــابــعــة واتـــخـــاذ جميع 
االجــــــراءات الــوقــائــيــة بــمــا يــخــص الــوافــديــن الــى 
كــــربــــالء مــــن جــمــيــع انــــحــــاء الـــعـــالـــم والســيــمــا 

الوافدين من دول تم تسجيل اصابات فيها.
من جهته قال مدير عام صحة كربالء الدكتور 
صباح نور هادي املوسوي ملراسل ”الصباح“ 
الــدائــرة اتــخــذت جميع االجـــراءات  علي لفته: ان 
في  االجــانــب  العاملني  متابعة  ومنها  الوقائية 
الــشــركــات واملــصــانــع املـــوجـــودة فــي املــحــافــظــة. 
واضـــــــاف ان خــلــيــة االزمـــــــة اتــــخــــذت اجـــــــراءات 
مشددة في املناطق الحدودية فضال عن تهيئة 

ردهة الحميات للحاالت املشتبه بها.
وأشار املوسوي الى حاجة املحافظة الى أماكن 
اســتــضــافــة واســـعـــة وكـــبـــيـــرة فـــي حــــال عـــودة 
الــعــراقــيــني املــقــيــمــني خــــارج الـــعـــراق بــمــن فيهم  
اإليرانية ولفت  الى مدينة قم  والــزوار  املقيمون 
الى ان الدائرة هيأت مستشفى متنقال ومفارز 
جوالة ومواد تعفير وكمامات لغرض السيطرة 

على أي حالة اشتباه.
وفـــــي اطــــــار االجــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة.. اعــلــنــت 
االدارة املحلية في محافظة واسط اغالق منفذ 
اكدت  بينما  الوافدين،  امــام  الــحــدودي  زرباطية 
والعالجية  الوقائية  استعداداتها  الصحة  دائرة 

ملواجهة املرض.
وقـــــال مــحــافــظ واســـــط وكـــالـــة املــهــنــدس عـــادل 
الـــزركـــانـــي ملـــراســـل ”الـــصـــبـــاح“ حــســن شهيد 
العزاوي: ان ادارته استحصلت موافقة مجلس 
ــــوزراء على اغـــالق منفذ زربــاطــيــة الــحــدودي  ال
امـــام الــوافــديــن االجــانــب، مشيرا الــى ان ادارتـــه 
اتخذت اجــراءات الحجر الصحي ملدة 14 يوما 
للعراقيني الوافدين عبر املنفذ لغرض التاكد من 

عدم اصابتهم باملرض.
وفي ذي قار، تستمر االجــراءات الوقائية للحد 
مــن ظــهــور اصــابــات بــمــرض كـــورونـــا، إذ وجــه 
املحافظ اباذر العمر قيادة شرطة املحافظة بمنع 
الحدودية  املنافذ  عبر  الــقــادمــني  الـــزوار  دخـــول 

باستثناء حاملي البطاقة الصحية.
وقـــال العمر ملــراســل ”الــصــبــاح“ حـــازم محمد 
حــبــيــب: انـــه نــظــرا لــلــظــروف الــحــالــيــة ومـــن اجــل 
الحفاظ على سالمة املواطنني تم توجيه قيادة 
الشرطة والتشكيالت االمنية كافة والسيطرات 
ـــــــزوار عبر  واملـــنـــافـــذ بــــضــــرورة مــنــع دخـــــول ال
الزائرين  استثنى  التوجيه  ان  مبينا  املحافظة، 
حاملي البطاقة الصحية النافذه والصادرة من 
باملنافذ  املــوجــودة  والرقابية  الصحية  الجهات 
الــحــدوديــة الــتــي تــؤيــد ســالمــتــهــم مــن االصــابــة 

بمرض كورونا.
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توقعت الهيئة العامة لالنواء الجوية ان 
تشهد البالد، الثالثاء املقبل، سقوط امطار 
مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاضا في 
درجات الحرارة.
واوضحت الهيئة في نشرتها الدورية 
ان مناطق البالد الشمالية والوسطى 
والجنوبية، ستشهد الثالثاء املقبل، سقوط 
امطار رعدية، مع انخفاض في درجات 
الحرارة عن معدالتها الطبيعية.
واضافت ان االنخفاض في درجات 
الحرارة سوف يستمر الى يوم االربعاء 
املقبل، بينما سيكون الطقس غائما بشكل 
جزئي.
وبشأن حالة الطقس ليوم غد االثنني، قالت 
الهيئة ان املنطقتني الوسطى والشمالية لن 
تشهدا تغييرا في درجات الحرارة، ويكون 
الطقس فيهما صحوا مع ظهور قطع من 
الغيوم، بينما يكون الطقس في املنطقة 
الجنوبية غائما جزئيا يتحول بعد الظهر 
الى غائم مع تساقط امطار في اماكن 
متعددة منها.

شرعت شركات محلية بتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الزراعية في 
اقضية ونواحي كربالء بهدف تسهيل نقل املنتجات الزراعية. 

وقال مدير طرق وجسور املحافظة علي حسني طرخان لـ“الصباح“ ان 
العمل بدأ بتنفيذ عدد من الطرق في ناحية الخيرات تصل أطوالها الكلية 
الى أكثر من 11كم منها طريق اوالد الكاظم بطول 2600م وطريق كريط 
الخبازة بطول 4200 م وطريق ام جدر بطول 400 م  وطريق آل حبوب 

بطول 4200 م.
واضاف ان كلفة هذه املشاريع تصل الى اكثر من خمسة مليارات دينار، 

وتأتي ضمن تخصيصات املحافظة، مشيرا الى ان املشروع يهدف الى 
تسهيل حركة الفالحني بنقل املنتجات الزراعية.

واوضح طرخان ان االعمال تشمل فتح طرق في الناحية املذكورة التي 
تعد من النواحي الزراعية وقلع األشجار وفتح مسار الطريق بعرض 

10م ورفع االطيان ومعالجة املسار الجديد بعرض 5 م مع أعمال ترابية 
وفرش حصى خابط، إضافة الى اعمال القناطر االنبوبية.

من جهتها، افادت مدير اعالم الدائرة خيرية محمد حمزة لـ“الصباح“ 
بان العمل سينجز قريبا في تنفيذ مشروع إكساء طرق خدمية في 

قضاء الهندية، اثنان منها اكساء باألساس القيري بعرض ستة أمتار مع 
إنشاء أرصفة جانبية، واربعة طرق تطبيق بالشتايكر املقرنص بعرض 

ما بني ثمانية الى تسعة أمتار.
وذكرت ان املشروع تبلغ كلفتها الكلية نحو 440 مليون دينار وتبلغ 

أطوالها 640 م، مبينة ان املشروع سيقدم خدمات مهمة لسكان املنطقة 
وتم تنفيذه من قبل قسم التنفيذ املباشر في املحافظة وتضمن قلع 

طبقات التراب، إضافة إلى فرش طبقتني من الحصى الخابط بعد الحدل 
وفرش طبقة االساس القيري.  

املــشــروع  الــتــخــطــيــط  وزارة  اطــلــقــت 
الوطني لتشغيل الشباب في النجف 
ابــرز نشاطاته الى  الــذي يهدف في 
توفير 120 الف فرصة عمل واعدة 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــن خـــالل 
البنك  بالتعاون مع  قروض ميسرة 

املركزي واملصارف.
وجـــــاء فـــي كــلــمــة وزيـــــر الــتــخــطــيــط 
الـــدكـــتـــور نــــــوري صـــبـــاح الــدلــيــمــي 
خــالل مؤتمر اطــالق املشروع الذي 
الــوزارة تسعى  عقد في النجف: ان 
عــمــل  فــــرصــــة  الــــــف  لـــتـــوفـــيـــر 120 
واعدة في القطاع الخاص من خالل 
البنك  بالتعاون مع  قروض ميسرة 
القطاع الخاص  املركزي ومصارف 

والبنوك الخارجية. 
ــبــارز للمطالبات  ال الــــدور  الـــى  الفــتــا 
الــوطــنــيــة الـــتـــي خــــرج بــهــا الــشــبــاب 
الروتينية واطالق  في تجاوز األطر 
الــعــديــد مـــن املـــشـــاريـــع ومــنــهــا هــذا 

املشروع. 

وتـــابـــع الــــوزيــــر كــلــمــتــه بـــالـــقـــول: ان 
املشروع جاء برؤية متكاملة وجهود 
مخلصة من القطاع الخاص، داعيا 
جميع الجهود الوطنية والدولية إلى 
القطاع  في  التنموية  املشاريع  دعــم 
الشابة،  العراقية  بالقدرات  الخاص 
ومـــنـــحـــهـــم حـــقـــوقـــًا مـــتـــســـاويـــة مــع 
ليكونوا  الــعــام  القطاع  فــي  نظرائهم 
بــذلــك قـــوة فــاعــلــة لــدعــم التنمية في 

عموم البلد.
اهمية  النجف  محافظ  اكــد  بــــدوره، 
الخطوات  احــدى  باعتباره  املشروع 
املهمة في استثمار قــدرات الشباب 
االفكار  الــى  مشيرًا  البلد،  بناء  فــي 
إذ  الــشــبــاب،  الــتــي يحملها  الـــرائـــدة 
املجتمع  تترك بصمة في  ان  يمكن 
وتحدث تقدما بالواقع االقتصادي.

الوطني  للمشروع  العام  املنسق  اما 
لتشغيل الشباب الدكتور إسماعيل 
املؤتمر  العبودي فقد اوضح خالل 
الــى تطوير  الرامية  اهــداف املشروع 
مــن خالل  الــخــاص  القطاع  وتنظيم 
فرص  وتوفير  املتوسطة  املشاريع 

املشاريع  مشكلة  ومعالجة  العمل 
املــتــوقــفــة، وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة الــتــي 
القطاع  التخطيط مع  تقودها وزارة 

الخاص.
من جهته، عد ممثل منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة (FAO) في 
العراق الدكتور صالح الحاج حسن، 
املشاريع  اهــم  مــن  الشباب  تشغيل 
الــريــاديــة فــي املــنــطــقــة ملــا سيحققه 
مـــن اهـــــداف ســتــراتــيــجــيــة فـــي الــحــد 
في  الحرفيني  وتنظيم  البطالة  مــن 
مــنــاطــق تــنــمــويــة وتــطــويــر وتــأهــيــل 
القطاع الخاص، فضال عن تنشيط 
املــجــتــمــع املــحــلــي مـــن خــــالل الــعــمــل 
العاملني  قـــدرات  وتطوير  الجماعي 

فيه.
هذا وشهد املؤتمر حضور ممثلي 
املـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة فــــي الــنــجــف 
وعــــدد مــن اعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
التخطيط  واملــالك املتقدم في وزارة 
والجهات ذات العالقة في القطاعني 
ـــعـــام والــــخــــاص ورجــــــال األعـــمـــال  ال

واملصرفيني.
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وافـــــاد مــحــافــظ بـــغـــداد املــهــنــدس محمد 
جــابــر الــعــطــا فــي حــديــث خـــاص ادلــــى به 
لـ“الصباح“: بان املحافظة تشرف وتتابع 
مشروعا تنفذه وزارة االعمار واالسكان 
متمثال بــانــجــاز ثــالثــة جــســور حــديــديــة 
مــؤقــتــة فــي مــدخــل جــنــوب بــغــداد الــكــوت 
ان  فيه، موضحا  العجالت  ملعالجة زخــم 
زيـــارة موقعية  اجـــرت  املحافظة  مــالكــات 
الكونكريتي  الــرســتــمــيــة  جــســر  ملــشــروع 
عند مدخل جنوب بغداد من جهة الكوت 
كــجــزء مـــن مــهــامــهــا بــمــتــابــعــة املــشــاريــع 
واالشــــراف عليها  والــوقــوف على نسب 

انجازه.
ونبه الــى أن هــذا املــدخــل يــواجــه ازدحــامــا 
مـــروريـــا كــبــيــرا بــســبــب كـــثـــرة الــعــجــالت 
ـــكـــبـــيـــرة والــــصــــغــــيــــرة، كـــمـــا ان جــســر  ال
واليمكنه  متهالك  الكونكريتي  الرستمية 
تــحــمــل مــــرور عــجــالت بــحــمــوالت عالية 
بعض  واستبدال  للتخريب  تعرضه  بعد 
اجــزائــه، مــا نتج عنه زخــم مـــروري كبير 
يوميا، وهو ما دعا وزارة االعمار للعمل 
مـــن اجـــل انـــشـــاء ثــالثــة جــســور حــديــديــة 
مـــؤقـــتـــة عـــنـــد ذلـــــك املــــدخــــل بــــواقــــع اثــنــني 
لــكــل منهما،  حــديــديــني بــطــول 102 مــتــر 
وثـــالـــث حـــديـــدي ثــابــت بــطــول 116 مــتــرا 
الحمل  ذات  الــســيــارات  لعبور  مخصص 

العالي باتجاهني.
وشــــدد الــعــطــا  عــلــى ان اشــكــالــيــة الــزخــم 

املـــــــروري ســتــنــتــهــي حــــال اتـــمـــام اعــمــال 
الــجــســور املــؤقــتــة وانـــجـــاز تــأهــيــل جسر 
الــشــارع  تهيئة  ستتم  بينما  الــرســتــمــيــة، 
واملقتربات وتبليطها واكسائها بالكامل 
السيما ان مالكات الــوزارة حققت نسب 

انجاز متقدمة باملشروع.
في السياق ذاته، اوضح ان مشروع تأهيل 
مــجــســر املـــدائـــن مــن املــشــاريــع املــهــمــة اذ 
والطريق  املــدائــن  بني  الطرق  مفرق  يربط 
املتجه الى الجنوب من محافظتي واسط 
باشرت  املشروع  ان  الــى  والبصرة، الفتا 
بـــه املــحــافــظــة مــنــذ اعــــــوام عـــــدة، بــيــد انــه 
لـــم يــنــجــز حــتــى االن بــســبــب الــتــلــكــؤات 
التي رافقت  الفنية واالداريــة  واالشكاالت 

عملية التنفيذ.
الـــى ان املحافظة  واشــــار مــحــافــظ بــغــداد 
الــعــالقــة اليجاد  الــجــهــات ذات  مــع  تنسق 
ـــتـــي حـــالـــت دون  الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــالت ال
انجازه، كون تأخره سبب ارباكا كبيرا في 
انسيابية حركة املركبات، مؤكدا املساعي 
الــحــثــيــثــة النــــجــــازه بـــالـــســـرعـــة املــمــكــنــة، 
رفع  املجسر شملت  اعــمــال  ان  موضحا 
االســفــلــت املــتــضــرر مــن الــشــارع وتأهيل 
املـــقـــتـــربـــات واكــــســــاء مـــســـاحـــة تــتــجــاوز 
1450 مترا مربعا او اكثر، وروفع االجزاء 
املتضررة من الجسر، عازيا الضرر الذي 
اصاب الجسر، الى مرور االحمال الزائدة 

للمركبات الطويلة عليه.

       

     
  

 الثقافِة والسياحِة واالثار الحجَر 
ُ
وضعْت وزارة

السياحية في  القرية  بانشاء  الخاص  االســاَس 
قــار، في  الجبايش ضمن محافظة ذي  اهـــوار  
الوقت الذي اعلنت فيه عن قرب وصول بعثتني 

اجنبيتني للتنقيب في املواقع االثرية.
عبد  الــدكــتــور  واآلثـــار  والسياحة  الثقافة  وزيـــر 
األمير الحمداني، اوضح في تصريح خاص ادلى 
بــه لـــ“الــصــبــاح“ خــالل وضــعــه الحجر االســاس 
للقرية: ان هذا املشروع يعد واحدا من مشاريع 
تــتــعــلــق بــتــطــويــر قـــطـــاع الــســيــاحــة عــبــر تــوفــيــر 
بعد  السياحي  للجذب  املــالئــمــة  التحتية  البنى 
أن شهدت األهـــوار خــالل االونــة االخــيــرة توافد 
االف السائحني املحليني واألجانب السيما بعد 

ضمها الى الئحة اليونسكو للتراث العاملي.
واضاف: ان تنفيذ القرية السياحية جاء ضمن 
تخصيصات موازنة العام املاضي، الفتًا الى ان 
الوزارة ستمول هذا املشروع ومن ثم سيعرض 
لالستثمار من اجل تفعيل دور القطاع الخاص 

في مجال السياحة.
دار  تضم  السياحية  القرية  ان  الحمداني  وبــني 
مرافق  االهـــوار، فضال عن  لسائحي  استراحة 
ســيــاحــيــة وخــدمــيــة اخــــرى، مــا يــضــفــي صــورة 

وعنصر  الناصرية  فــي  االهــــوار  لــواقــع  جمالية 
جـــذب مــهــمــا لــزيــارتــهــا، مــشــيــرا الـــى انـــه سيتم 
تـــكـــرار هــــذا املــــشــــروع فـــي مــنــاطــق اخـــــرى من 
املحافظة من اجل االرتقاء بواقع البنى التحتية 
في مناطق االهوار واآلثار في محافظة ذي قار.
وفــي ذي قــار ايضا، قــال مدير مفتشية اآلثــار 
طــــاهــــر كــــويــــن فــــي تـــصـــريـــح خــــــاص ادلـــــــى بــه 
لــــ“الـــصـــبـــاح“: انــــه مـــن املـــؤمـــل ان تــصــل خــالل 
األسبوعني املقبلني بعثتني سلوفاكية وروسية 
من اجل التنقيب في موقعني اثريني في املحافظة 
ضمن العقد املبرم مع وزارة الثقافة والسياحة 

واالثار بهذا الشأن.
اعمال  ستباشر  السلوفاكية  البعثة  ان  وذكـــر 
التنقيب فــي موقع (جــوخــا) األثـــري فــي قضاء 
الــرفــاعــي، بينما ســتــقــوم الــبــعــثــة الــروســيــة في 
مــوســمــهــا االول بــاعــمــال املــســح ضــمــن مــوقــع 
الــذي يقع على حــدود ناحية  (الدحيلة) االثــري 
البطحاء، منوها بان البعثة وفي موسمها الثاني 

ستباشر اعمال التنقيب في املوقع املذكور.
واردف كوين: انه من املفترض ان تعود البعثتان 
الــبــريــطــانــيــة واالمــريــكــيــة نــهــايــة شــهــر تشرين 
االول املقبل من العام الحالي بغية اكمال اعمال 
التنقيب في املواقع التي كانت تعمل بها في وقت 

سابق.

 في دائرة مدينة الطب، 
ُ
تعتزُم املالكاُت املختصة

استئناف العمل خالل املدة القليلة املقبلة ضمن 
مـــشـــروع مـــركـــز خــــاص لــتــشــخــيــص االصـــابـــة 

باالمراض السرطانية واورام العظام، مؤكدة ان 
بالكامل سيتم خالل االشهر  للمركز  االفتتاح 

الثالثة املقبلة.  
الصحة  لـــوزارة  التابعة  الــدائــرة  وافــاد مديرعام 
تصريح  فــي  التميمي  حسن  الــدكــتــور  والبيئة 
خاص ادلى به لـ“الصباح“، بان العمل باملشرع 

توقف من اجل الحصول على موافقات الهيئة 
العراقية للسيطرة على االشعاع ودائرة الوقاية 
مـــن االشــــعــــاع الــتــابــعــة لـــــلـــــوزارة، مــوضــحــا ان 
املركز املكون من ثالثة طوابق، عبارة عن بناية 
انتاج  وظيفته  مصغرا  نــوويــا  مفاعال  تــحــوي 
باالمراض  االصابة  بتشخيص  مواد مختصة 
السرطانية، معربا عن امله بأن ينجز بالكامل 
ويــتــم افــتــتــاحــه خــــالل مــــدة التـــتـــجـــاوز الــثــالثــة 

اشهر.
وافـــصـــح عـــن ان املـــركـــز يــنــفــذ بـــالـــشـــراكـــة مع 
ودائرة  التعاونية كطرف،  الطبية  بغداد  جمعية 
الطب كطرف  الشعبية ومدينة  الطبية  العيادات 
اخــــر، وحــســب قــانــون الـــدائـــرة  رقـــم 89 لسنة 
املــركــز يضم جهازين  ان  املــعــدل، مبينا   1986
احدهما (البت سكان) و(السايكلوترون) الذي 
انحاء  االورام في جميع  يختص بالكشف عن 
في  ودقيقة  عالية  ودقــة  فائقة  بسرعة  الجسم 
النتائج، واالخر جهاز (البون سكان) ووظيفته 
منوها  بالعظام،  الخاصة  االورام  عــن  الكشف 
بأن الجهازين يقدمان خدمة العالج االشعاعي 

ملرضى السرطان بعد تشخيصه.
واشـــار التميمي الــى انــه تــم ارســـال فريق طبي 
من االطباء اختصاص والفيرياويني الى املانيا 
بهدف تدريبهم على االجهزة املماثلة واكسابهم 
الخبرات في ادارة املركز وتبادل املعلومات في 
االختصاصات املتعلقة باالمراض السرطانية، 
الزماالت  عــدد كبير من  الــى استحداث  اضافة 
الدراسية الخاصة بذلك، الى جانب اختصاصات 

دقيقة في مجال الطب النووي.
ونــوه الــى ضــرورة االســـراع في الحصول على 
املوافقات من اجل اكمال املركز وفقا للتوقيتات 
الــزمــنــيــة املـــحـــددة لـــه بـــهـــدف تــقــديــم الــخــدمــات 
العالجية للمرضى في البالد، بدال من تكبدهم 
الــخــارج للحصول على هذه  الــى  مشقة السفر 
الفحص ستكون  الى ان أجور  الخدمة، مشيرا 
مناسبة قياسا باملبالغ الخيالية التي يصرفها 

املرضى للعالج خارج العراق. 

      
 

الشهر  مطلَع  التربيِة   
ُ
وزارة تستعُد 

املــقــبــل، الطــــالق وثــيــقــة بــنــاء قــــدرات 
كاشفة  والــثــانــوي،  االبــتــدائــي  التعليم 
عـــن الــتــنــســيــق املـــشـــتـــرك مـــع رابــطــة 
ــتــربــويــني مـــن اجــــل دعــم  املــشــرفــني ال

شريحة املشرفني في البالد. 
التربوي  وقالت مديرة عام االشــراف 
الدين  بــالــوزارة خنساء زكــي شمس 
في حديث خاص ادلت به لـ“الصباح“: 
انــه تم عقد اجتماع موسع مع مدير 
مـــشـــرع بـــنـــاء الـــــقـــــدرات فــــي الــتــعــلــيــم 
االبتدائي والثانوي من اجل مناقشة 

اخــر االســتــعــدادات الــخــاصــة باطالق 
انــه من  املدمج، مؤكدة  التعليم  وثيقة 
مطلع شهر  الوثيقة  تطلق  ان  املؤمل 

آذار املقبل.
املحاور  مناقشة  تمت  انــه  واضــافــت: 
الرئيسة الخاصة باملشروع من بناء 
ـــقـــدرات الــتــي تـــم انــجــازهــا مــؤخــرا،  ال
والتأكيد على دور االشراف التربوي 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ املـــــحـــــاور املـــتـــبـــقـــيـــة مــن 
املشروع وكيفية استدامته فضال عن 
انعكاساته على واقع العملية التربوية 

في البالد. 
ــــى انــــه تم  ـــديـــن ال واشـــــــارت شــمــس ال
بناء قدرات  آلية  الى مناقشة  التطرق 
املــشــرفــني والــصــديــق الــنــاقــد وكيفية 

اعداد الخطط الخاصة بتدريب جميع 
املشرفني في البالد على كيفية العمل 

ببرنامج (الكوبو) االلكتروني. 
وتــابــعــت: انـــه تــم التنسيق مــع رابــطــة 
املــــشــــرفــــني الــــتــــربــــويــــني فـــــي بــــغــــداد 
ومـــحـــافـــظـــات الــــبــــالد، مـــن اجــــل دعــم 
العمل االشرافي وفي ما يخص اجور 
نــقــل املــشــرفــني ومـــا يــعــانــونــه بسبب 
عدم توفير التخصيص املالي الكافي 
ـــــك عـــلـــى واقــــع  لـــهـــم بـــمـــا يــنــعــكــس ذل
الــبــالد، فضال  فــي  التعليمية  العملية 
عــن كيفية تــعــزيــز وتــوطــيــد الــتــعــاون 
العملية  لخدمة  والرابطة  املديرية  بني 
بشكل  واالشــرافــيــة  عمومًا  التربوية 

خاص. 

        

ــتــجــارِة عــن مــقــتــرٍح إلقــامــة معرض  ال  
ُ
كــشــفــْت وزارة

بغداد الدولي بدورته الجديدة في شهر نيسان املقبل، 
بعد ان كان يقام سنويا في شهر تشرين األول، والذي 

تم تأجيله العام الحالي بسبب التظاهرات في بغداد.
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الـــــوزارة محمد حنون 
الــوزارة استأنفت  في تصريحات صحفية امــس،: إن 
نشاطاتها في ما يخص إقامة املعارض التخصصية 
ومــعــرض بــغــداد الــدولــي على وجــه الــخــصــوص، الفتًا 
في السياق ذاته إلى أن هناك مقترًحا إلقامة معرض 
بغداد الدولي بدورته الجديدة في شهر نيسان املقبل.

وأضاف: أنه بعد استقرار الوضع األمني، بدأت وزارة 
التجارة باكورة نشاطتها التي ستبدأ بإقامة املعرض 
الدولي للكتاب الشهر املقبل في معرض بغداد، برعاية 
رئيس الوزراء، الفتًا إلى أن الوزارة أعدت خطة إلعادة 
بغداد ومحافظات  في  التخصصية  باملعارض  العمل 

البالد، كالزراعية والصناعية والعلمية وغيرها.
يشار الى ان وزارة التجارة كانت قد قررت في وقت 
سابق من  العام املاضي، تأجيل إقامة معرض بغداد 
الدولي بدورته الـ 46 التي كان من املقرر إقامتها في 
إلــى إشعار  املــاضــي،  الــعــام  مــن  الثاني  شهر تشرين 

آخر، بسبب أحداث التظاهرات التي شهدتها البالد.
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تتجُه روســــــــيا وتركيا نحو كابوس من 
سيناريوهات حقبة الحرب الباردة بعد 
أن أســــــــفر القتال بني القوتني العظميني 

في سوريا عن مقتل جنديني تركيني.
الرئيس الســــــــوري بشار االسد مستمر 
فــــــــي دفع قواته صــــــــوب إدلب، وهي آخر 
معقــــــــل قــــــــوي متبــــــــق للمتمرديــــــــن في 
ســــــــوريا، متلقيــــــــًا الدعم واالســــــــناد من 
روسيا. أما تركيا فتواجه ازمة انسانية 
قــــــــرب حدودهــــــــا مع فــــــــرار مــــــــا يقارب 
مليوني ســــــــوري من وجه نظام االســــــــد 
وهم ال يملكــــــــون مالذًا آخر يفرون اليه. 
جعل ذلك القوات التركية تدخل الى إدلب 
لوقف الهجــــــــوم، واالن تتأمــــــــل الواليات 
املتحــــــــدة املوقف وتقلب األفــــــــكار: كيف 
ينبغي أن يكون ردها ازاء هذه التوترات 

املتصاعدة.
هــــــــذه املخــــــــاوف املتجــــــــددة بخصوص 
الدور األميركي فــــــــي املنطقة جاءت في 
أعقــــــــاب ضربة جوية ســــــــددها الروس، 
أو ربما القوات املوالية لألســــــــد، أسفرت 
عن مقتل جنديني تركيني خالل هجوم 
مضاد كان يشنه املتمردون على شرق 
إدلب يــــــــوم الخميس املاضــــــــي. ردًا على 
ذلك طلب الجيش التركــــــــي من الواليات 
املتحدة، كمــــــــا تفيد التقاريــــــــر، أن تقوم 
للطائرات  مضــــــــادة  بنشــــــــر صواريــــــــخ 
وتباشــــــــر بدوريات جوية في تركيا من 

اجل ردع الروس.
في مؤتمــــــــر صحفي عقد يوم الخميس 
في العاصمــــــــة األميركية قــــــــال "روبرت 
فورد"، الســــــــفير األميركي السابق لدى 
سوريا: "لم يسبق أن شهد حلف الناتو 
معركة بمثل هذه الشــــــــدة تدور رحاها 
علــــــــى كل هذا القــــــــرب من حــــــــدود دولة 

عضو."
احتماالت تدخل حلف الناتو في سوريا 
كشــــــــفت عن تصدعات في املواقف بني 
وزارتــــــــي الدفاع والخارجية األميركيتني 
بشــــــــأن مهمــــــــة الواليــــــــات املتحــــــــدة في 
ســــــــوريا. فوزارة الدفــــــــاع كانت من أوثق 
الحلفــــــــاء املتبقني لتركيا في واشــــــــنطن 
بعد أن بدأ الجيش التركي باســــــــتخدام 
صواريــــــــخ روســــــــية مضــــــــادة للطائرات 
ومهاجمة القوات التي تدعمها الواليات 
املتحــــــــدة، بقيــــــــادة كرديــــــــة، فــــــــي الجزء 

الشمالي الشرقي من سوريا.
بيد أن التحالف العســــــــكري الذي تقوده 
الواليــــــــات املتحدة تنصــــــــب جهوده على 
دحــــــــر "داعش" في الجزء الشــــــــرقي من 
ســــــــوريا، على حد تعبير العقيد "مايلز 
كيجنــــــــز" املتحدث باســــــــم عملية "العزم 
املتأصل" التي تشــــــــنها قــــــــوة العمليات 
املشــــــــتركة في مقابلة مع قناة "ســــــــكاي 
نيــــــــوز". أشــــــــار كيجنز الى إدلــــــــب بقوله 
أنها مغنطيس يجتــــــــذب اليه الجماعات 
االرهابيــــــــة التي تشــــــــكل قلقــــــــًا وتهديدًا 

ومصدر خطر على املدنيني.
فــــــــي تصريح الحــــــــق أضــــــــاف كيجنز: 
"نحن نواصــــــــل توجيه الطلبــــــــات تباعًا 
الــــــــى القــــــــوات املوالية للنظــــــــام كي توقف 
هجومها وتســــــــمح بمرور املســــــــاعدات 

االنسانية الى املنطقة."
في وقت ســــــــابق كان الجيش األميركي 
قد دعــــــــا الى خفــــــــض التصعيــــــــد. ففي 
يوم االربعاء املاضــــــــي صرح "جوناثان 
هوفمــــــــان" املتحدث باســــــــم وزارة الدفاع 
: "نحن نــــــــرى الروس 

ً
األميركيــــــــة قائــــــــال

واالتراك قد اقتربا جدًا من حافة صراع 
اكثر سعة في املنطقة، وملؤنا األمل في 
أن يتوصــــــــل الجانبان الى حل يجنبهما 
ذلك. األمر في ســــــــوريا يتطلب تســــــــوية 
سياســــــــية وهذا ســــــــيصب فــــــــي صالح 

الشعب السوري."
أمــــــــا وزارة الخارجية فقد صدرت عنها 

إشــــــــارات أقوى بخصــــــــوص دعم تركيا 
وقوات املتمردين التــــــــي يدعمها االتراك 
في ادلــــــــب منذ بدء األســــــــد هجومه في 
مطلع شهر شــــــــباط الحالي. فقد صرح 
وزيــــــــر الخارجية "مايــــــــك بومبيو" عقب 
مقتــــــــل عدد مــــــــن عناصر قــــــــوات حفظ 
الســــــــالم االتراك في ادلب على يد القوات 
 :

ً
املوالية لألســــــــد بتاريخ 2 شــــــــباط قائال

"نحن نقف الى جانب تركيا حليفنا في 
حلف الناتــــــــو، وندعم بالكامل اجراءاتها 

املبررة في الدفاع عن نفسها."
كان الســــــــفير "جيمس جيفــــــــري"، وهو 
املشــــــــرف  الخارجيــــــــة  وزارة  مســــــــؤول 
على الشأن السوري، في تركيا بتاريخ 
11 شــــــــباط عندما اندلعــــــــت الصدامات 
في إدلب بني القــــــــوات التركية واألخرى 
املوالية لالســــــــد، وهي صدامات أسفرت 

عن مقتل خمسة جنود أتراك.
 بالتركية: "اليوم 

ً
صــــــــرح جيفري قائــــــــال

يواجه حلفاؤنا الجنود االتراك في ادلب 

خطرًا يهددهم، وقد ســــــــقط لنا شــــــــهداء 
على االرض."

بعــــــــد ذلك بيومني تحــــــــدث جيفري عبر 
التلفزيــــــــون التركــــــــي فقال أن روســــــــيا 
وإيران واألســــــــد سوف يأتون الى طاولة 
املفاوضــــــــات متــــــــى مــــــــا رؤوا أنهــــــــم لن 
التقدم  يســــــــتطيعوا تحقيق مزيد مــــــــن 
العســــــــكري ما لــــــــم يصطدموا بنــــــــا .. أو 

بالقوة الجوية االسرائيلية أو بتركيا."
باالضافــــــــة الــــــــى ذلــــــــك دعا مســــــــؤوالن 
سابقان في وزارة الخارجية االميركية 
الواليات املتحــــــــدة لدعم تركيا بمواجهة 
روسيا، وذلك من خالل مؤتمر صحفي 
عقــــــــد فــــــــي العاصمــــــــة االميركيــــــــة يوم 

الخميس املاضي.
يؤكد وائل الزيــــــــات، الذي خدم مع فورد 
وجيفري، أن سجل فظائع األسد يجعل 
كل ما اقترفته داعــــــــش يبهت باملقارنة. 
وقد دعا الى اتخاذ اجراء عاجل لتأمني 
الدعم السياسي واملادي للقوات التركية 

التي تمثل اليوم آخر خط دفاعي، اجراء 
عاجــــــــل من قبــــــــل حلف الناتو إلرســــــــال 
رسالة الى روسيا مغزاها أن ما يجري 
قرب حدود الحلــــــــف أمر مرفوض وأننا 
ســــــــوف ندافع عــــــــن حليفنــــــــا، على حد 

تعبير الزيات.
يقول فورد: "من املهــــــــم في اعتقادي ان 
تلتقي حكومة الواليات املتحدة، وكذلك 
حكومات دول حلف الناتو، باملسؤولني 
االتــــــــراك للتباحــــــــث فــــــــي كيفية انشــــــــاء 
منطقــــــــة آمنة للمدنيني الســــــــوريني على 
الجانب الســــــــوري من الحدود السورية 
التركيــــــــة. االتــــــــراك قادرون علــــــــى مد يد 
املســــــــاعدة في انشاء هذه املنطقة االمنة 
من داخل تركيا، ولكنهم ســــــــيحتاجون 
الــــــــى مســــــــاعدة الواليات املتحــــــــدة ألنهم 

يواجهون روسيا."
أكد فــــــــورد ملجلتنا أنــــــــه ال يدعو القوات 
ســــــــوريا  داخل  لالنتشــــــــار  األميركيــــــــة 
نفســــــــها، مضيفــــــــًا أن أي عمليــــــــة نفوذ 
تقــــــــوم بها الواليــــــــات املتحــــــــدة في إدلب 
"بدوريــــــــات القتــــــــال الجــــــــوي" قــــــــد تعني 

"سيناريو حرب عاملية ثالثة."
القوات األميركية تتخذ وضع انتشــــــــار 
حاليًا فــــــــي الجزء الشــــــــمالي الشــــــــرقي 
من ســــــــوريا بتحاذ مع قــــــــوات مكافحة 
االرهــــــــاب التــــــــي يقودها الكــــــــرد. وتفيد 
التقاريــــــــر بأنهــــــــا تســــــــبب بمقتل رجل 
مــــــــن أهالــــــــي املنطقــــــــة خالل صــــــــدام مع 
الجماعات املســــــــلحة املوالية لألسد في 
12 شــــــــباط املاضي، كما اوشــــــــكت على 
االصطدام بمركبة عســــــــكرية روســــــــية 
على جانــــــــب الطريق في مواجهة حدثت 

يوم االربعاء.
قال كيجنز في حديث مع مجلة "تايمز 
العســــــــكرية" عقب حادثة يــــــــوم االربعاء: 
"هــــــــدف التحالف هو خفــــــــض التصعيد 
الذي يمكن أن ينجــــــــم عن أي مواجهات 
غيــــــــر مقصــــــــودة مــــــــع القــــــــوات األخرى 

العاملة في شمال شرقي سوريا."  

وأدت املساعي الدبلوماسية إلى عودة الرئاستني 
التركية والروسية إلى الحديث عن أهمية االلتزام 
ـــــب، وإمـــكـــان عــقــد قمة  بــاتــفــاق الــتــهــدئــة فـــي إدل
رباعية تشمل زعامتي فرنسا وأملانيا للتباحث 
في امللف السوري، وفي مقدمته أزمة التصعيد 
املــتــواصــل على  فــي إدلـــب، مــع تصميم موسكو 
آخر  على  السيطرة  الستعادة  دمشق  مساعدة 
الــدعــوات  بــالــرغــم مــن  معقل كبير ملــعــارضــيــهــا، 
دم  بسفك  التسبب  وعــدم  القتال،  لوقف  األممية 

مدنيي إدلب من السكان أو النازحني.

األولوية لالتفاق
وأكــــد الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب اردوغــــــان، 
الـــروســـي، فــالديــمــيــر بــوتــني، التزامهما  ونــظــيــره 

باالتفاقات املبرمة بشأن إدلب.
وذكرت دائرة اتصال الرئاسة التركية، في بيان، 
أن اردوغان أكد لبوتني، مساء الجمعة في مباحثة 
هاتفية، أن الحل في إدلب يكمن في تطبيق كامل 
التــفــاق ســوتــشــي، مــشــددا عــلــى ضــــرورة "كبح 
جماح النظام الــســوري فــي إدلـــب، وإنــهــاء األزمــة 

اإلنسانية هناك".
بــأن  الــجــمــعــة،  قبيل مباحثة  اردوغــــــان،  وصــــّرح 

نتيجة املباحثة ستحدد موقف تركيا في إدلب.
اتفقا عــام 2018 في سوتشي  الرئيسان  وكــان 
على تحديد إدلب منطقة خفض توتر وتصعيد.

وأفـــــاد املــكــتــب الــصــحــفــي لــلــكــرمــلــني، فـــي بــيــانــه 
ــهــاتــفــيــة، بــــأن الــرئــيــســني اتــفــقــا  عـــن املــبــاحــثــة ال
عــلــى تــنــشــيــط املـــــشـــــاورات الــحــكــومــيــة، وحــــوار 
القنوات العسكرية، بشأن إدلب لتحقيق خفض 
الــتــصــعــيــد، ووقـــــف إطـــــالق الــــنــــار، ووضـــــع حد 

للمخاطر اإلرهابية.
اعتداءات  قلقه تجاه  وعّبر بوتني الردوغــان عن 
املجاميع املتطرفة في إدلب، مشددا على ضرورة 

احترام سيادة أراضي سوريا ووحدتها.
وصــــــّرح دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، املـــتـــحـــدث بــاســم 
بأن بوتني اجتمع مع أعضاء  الروسية،  الرئاسة 
مجلس األمن الروسي، ملناقشة وضع إدلب، قبل 

املباحثة مع اردوغان.
الشهر، بني  املباحثات، هذا  وانتهت جولتان من 
إلــى حل  التوصل  أتــراك وروس بعدم  مسؤولني 

يوقف القتال في إدلب.

قمة محتملة
وكشف اردوغــان، قبيل مباحثته مع بوتني، عن 
تفاصيل مقترح لعقد قمة رباعية بشأن سوريا 
بــني زعــمــاء تركيا، وروســيــا، وفــرنــســا، وأملانيا، 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  من  تلقاه 
واملستشارة األملانية، أنغيال ميركل، في مباحثة 

تــطــورات  وقــع  على  الخميس،  جمعتهم،  هاتفية 
إدلب الخطيرة.

وقال اردوغــان: إن القمة الرباعية مقترح عقدها 
عــن مطالبة  اسطنبول، متحدثا  فــي  آذار   5 يــوم 
فــي مباحثة هاتفية  لــبــوتــني،  مــاكــرون ومــيــركــل 
جرت الخميس أيضا وجمعت الثالثة على حدة، 

بوقف إطالق النار في إدلب.
وكان ماكرون طالب، الجمعة من بروكسل، بعقد 
الــقــمــة الــربــاعــيــة بــشــأن ســـوريـــا فـــي أقــــرب وقــت 
ممكن. وعّقب بيسكوف بأن "احتمال عقد قمة 
قيد البحث"، متابعا "ال وجود لقرار واضح بعد".

مساندة أميركية.. ولكن
وجددت الواليات املتحدة األميركية تأكيد وقوفها 
األطلسي  تركيا شريكتها في حلف شمال  مع 
(الناتو)، ولكنها لم تقرر بعد نشر منظومة دفاع 

صاروخي (باتريوت) لدعمها في سوريا.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية التركية عن مسؤول 

فــي وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، قـــدم الــتــعــازي 
للحكومة التركية بمقتل الجنديني التركيني، قوله 
"نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في الناتو ضد 
مثل هذه األعمال، والرئيس دونالد ترامب أعرب 
عــن مــخــاوفــه حــيــال الــتــطــورات فــي إدلــــب خــالل 
اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

السبت (قبل) املاضي".
وتطالب أنقرة واشنطن بدعم ميداني في سوريا 
يتخطى التعبير عن الدعم واملساندة في البيانات.

املتحدث  عــن  الــروســيــة  وكــالــة سبوتنيك  ونقلت 
ــبــنــتــاغــون)  (ال األمــيــركــيــة  الــــدفــــاع  بـــاســـم وزارة 
تــصــريــحــه "نــحــن عــلــى عــلــم بــطــلــب تــركــيــا نشر 
صواريخ باتريوت بالقرب من الحدود السورية، 
لكننا لم نتخذ قرارا بعد. سنواصل املفاوضات 
في  املقلق  الــوضــع  بــشــأن  التركية  السلطات  مــع 

إدلب".
وكان خلوصي أكــار، وزير الدفاع التركي، نفى، 
"ســـــي.إن.إن  تــلــفــزيــون  مــع  مقابلة  فــي  الخميس 

تركيا بجنود  املتحدة  الواليات  تدعم  أن  تــورك"، 
ــفــت إلــــى إمـــكـــان أن تــقــدم  فـــي إدلــــــب، غــيــر أنــــه ل
لوجود  باتريوت،  بطاريات  عبر  دعما  واشنطن 

تهديدات صاروخية ضد تركيا.

املوقف امليداني
وعقد وزير الدفاع التركي، الجمعة، اجتماعا في 
الجيش  عمليات  إلدارة  التكتيكية  القيادة  مركز 

في إدلب.
من  املــقــربــة  التركية  "صــبــاح"  صحيفة  وأوردت 
الــحــكــومــة تفاصيل عــن االجــتــمــاع داخـــل مركز 
الــقــيــادة الـــواقـــع فــي واليــــة هــاتــاي الــحــدوديــة مع 
أكــار،  الــوزيــر  ســوريــا. وأوضــحــت الصحيفة أن 
ورئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان، وقـــائـــد الـــقـــوات الــبــريــة 
تــلــقــوا شــرحــا عــلــى الــخــرائــط الــعــســكــريــة بشأن 

املستجدات امليدانية في إدلب.
وأشرف أكار على سير االشتباكات بني فصائل 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املـــدعـــومـــة تـــركـــيـــًا، وقــــوات 

الــواقــعــة عند  النيرب  بلدة  فــي  الــســوري،  الجيش 
املــعــروف  الستراتيجي  الــالذقــيــة   – حلب  طــريــق 

 .(M4) باسم
وتـــأتـــي االشـــتـــبـــاكـــات ضــمــن عــمــلــيــة الســتــعــادة 
السيطرة على النيرب أطلقت، الخميس، عقب يوم 
من تهديد إردوغــان بشن معركة في إدلب، وقد 
تمكن عناصر الفصائل وجنود أتراك من دخول 
روسي  بفعل قصف  يتراجعوا  أن  قبل  النيرب، 

كثيف، وورود أنباء مقتل الجنديني التركيني. 
مؤخرا،  النيرب،  على  السوري  الجيش  وسيطر 
فــي إطــار تقدمه املــيــدانــي الكبير املــتــواصــل منذ 

كانون األول املاضي.

املخاوف اإلنسانية
ودعـــا أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، األمـــني الــعــام لألمم 

املتحدة، الجمعة، لوقف إطالق النار في إدلب.
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات مـــن نـــيـــويـــورك إن "هـــذا 
ــكــابــوس الــــذي صــنــعــه الــبــشــر ملــعــانــاة الشعب  ال
السوري املطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف 
اآلن"، محذرا "إننا بصدد مواجهة أكثر خطورة 

مع عواقب ال يمكن التنبؤ بها للغاية".
وتــضــم إدلـــب مــاليــني املدنيني نــزح مــئــات اآلالف 
منهم، بسبب قتال الشهور األخيرة، طبقا لتقارير 
دولية، في حني كذبت وزارة الدفاع الروسية أرقام 
تلك التقارير، حاثة نظيرتها التركية على السماح 
لــنــازحــي إدلــــب بـــدخـــول مــنــاطــق ســـوريـــة أخـــرى 

تسيطر عليها القوات التركية.
املتحدث باسم مكتب األمم  ودعــا ينس اليــركــه، 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، إلى "الوقف 
الفوري إلطالق النار ملنع مزيد من املعاناة، وما 
نخشى أن ينتهي بحمام دم ... مع اقتراب خطوط 
الــقــتــال األمــامــيــة والــعــنــف املــســتــمــر مــن املــنــاطــق 

املكتظة بالنازحني".
وأرســـلـــت األمــــم املــتــحــدة، الــجــمــعــة، 7 شــاحــنــات 
محملة بمساعدات إنسانية إلى إدلب عبر تركيا 
التي تغلق حدودها بوجه نازحي إدلــب، بعد أن 
ضــاقــت بــمــاليــني الــالجــئــني الــســوريــني إلــيــهــا في 
الــســنــوات الــســابــقــة، فــي حــني تعمل عــلــى تأمني 

مخيمات مؤقتة للنازحني الجدد.
"أيـــن سنوفر  وعــلــق اردوغــــان على هــذه املسألة 
تأسيس  إدلــب  في  تدابيرنا  من  لهؤالء؟  السكن 
كــيــلــومــتــرا من  بـــطـــول 30 – 35  آمـــنـــة  مــنــطــقــة 
حــدودنــا بــاتــجــاه الــداخــل الـــســـوري، وقـــد أقدمنا 
على خــطــوة جــديــدة حــيــال إقــامــة هــذه املنطقة"، 
مبّينا أن الخطوة تتمثل في بناء مساكن مؤقتة 

مساحتها 25 – 30 مترا مربعا.
اآلمنة  املنطقة  إنــشــاء  تــوافــق على  أي  يعلن  ولــم 

املنشودة تركيًا.

           

أكدْت جامعة الدول العربية أهمية 
كشــــــــريك  املدنــــــــي  املجتمــــــــع  دور 
للحكومــــــــات في تحقيــــــــق التنمية 
والنهــــــــوض بالتمكني االقتصادي 

للمرأة .
جاء ذلك، خالل املؤتمر الســــــــنوي 
الســــــــادس لجمعية سيدات أعمال 
مصر  21  الــــــــذي انطلقت أعماله  
امس الســــــــبت بمقر االمانة العامة 
العربيــــــــة، تحت  الــــــــدول  لجامعــــــــة 
البيئة االقتصادية  عنوان( رقمنة 
الصغيــــــــرة  للمشــــــــروعات 
واملتوســــــــطة) ويعقد تحت رعاية 
مجلس الوزراء و الجامعة العربية 

 .
وقــــــــال  الدكتــــــــور فــــــــراج العجمي 
مديــــــــر إدارة منظمــــــــات املجتمــــــــع 
املدنــــــــي بجامعــــــــة الــــــــدول العربية، 
خالل الجلسة، ان "االهتمام الذي 
توليــــــــه الحكومــــــــات العربية عامة 
واملصرية خاصة ملوضوع تمكني 
املرأة العربية وإتاحة الفرصة لها 
التحقيق ذاتها، سيحرر طاقاتها 
بيسر  ويدعم مشاركتها  للعطاء 

وأمان".
ولفــــــــت العجمــــــــي، الــــــــى "ان تمكني 
املــــــــرأة ال يمثــــــــل شــــــــأنًا أو مطلبًا 
خاصًا بالنســــــــاء وحدهن، وإنما 
هو ضرورة عامة وملحة للجميع 
بغية بنــــــــاء وطن قوي متماســــــــك 

واثق في مستقبلهن".
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ال صــــوَت يــعــلــو فـــوق صـــوت الــكــورونــا في 
لبنان بعد اإلعالن الرسمي عن دخول بالد 
الــوبــاء  بــهــذا  الــبــلــدان املصابة  االرز فــي نفق 
لــلــهــلــع.. الــشــائــعــات تتفاعل والــتــجــار  املــثــيــر 
أسعار  لرفع  الظرف  إستغالل  الى  يعمدون 
الــكــمــامــات والـــعـــالجـــات الــخــاصــة بــأعــراض 
الصيدليات  فيه  وقــت شهدت  في  الكورونا 
ارتفع  التي  الكمامات  القتناء  شديدًا  إقباال 
سعرها كما اخبر( الصباح) عدة أشخاص، 
التالعب  حــالــة  مــن  إستيائهم  عــن  مــعــربــني 

باألسعار.  
يـــأتـــي ذلـــــك، فـــي وقــــت أكـــــدت خـــاللـــه ايـــــران، 
تسجيلها 18 حالة بينما أكد نقيب الصيادلة 
الــلــبــنــانــيــني غــســان األمــــني ” اّن ال شــح في 
الكمامات في الصيدليات لكّن إقباال شديدا 
الــكــورونــا  قبل وصـــول  ســّجــل عليها حتى 
التالعب باألسعار  لــبــنــان“  وعــن حالة  الــى 
بأسعار  ملتزمة  الــصــيــدلــيــات  أّن  أوضـــح   ”
موحدة وقد أرسل تعميم من النقابة في هذا 
الصدد، ولكن من يقوم بالتالعب باألسعار 
الظرف، مشيرا  الذين يستغلون  التجار  هم 
لــيــســت أولـــويـــة فـــي عملية  الــكــمــامــة  أّن  الـــى 
اللبنانيني  مطمئنًا  الــفــيــروس“   مــن  الوقاية 
بأن أدوية عالج عوارض الكورونا  متوفرة 
داعــي  وال  الصيدليات  مختلف  فــي  وبكثرة 

للهلع مطلقًا. 
  وزيـــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي حــمــد حــســن من 
جــانــبــه طـــالـــب الــلــبــنــانــيــني بـــعـــدم الــهــلــع وأن 
كافية  الخصوص  بهذا  الصحية  اإلجـــراءات 
مؤكدًا ” أّن َمْن يتم حجزهم في املستشفى 
هــم فــقــط الــحــاالت الــتــي تــعــانــي مــن أعـــراض 
طــبــيــة، وقــــد تــكــون هــنــاك حــــاالت إنــفــلــونــزا 

عادية، لذا ال داعي للهلع“.
 اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة 

ّ
 وتابع: ”كل

كافية وأثبتت أّن اإلجــراءات في املطار جادة 
 الوافدين القادمني.

ّ
وهناك متابعة لكل

مستشفى  إدارة  نفت   متصل  ســيــاق  فــي 
”رفيق الحريري“ ما تناقلته وسائل إعالم 
عن ارتفاع حاالت اإلصابة املؤكدة الى أربع.. 
تـــعـــود ملشتبه  االربــــــع  الــــحــــاالت  أن  مـــؤكـــدة 
ملسافرين  ”كورونا“   بفيروس  باصابتهم 
قــادمــني مــن مدينة قــم اإليــرانــّيــة إلــى بيروت 
العربية  فضائية  وكانت  املــاضــي،  الخميس 
بالتأكد من  السبت   

ً
عــاجــال نقلت خــبــرًا  قــد 

إصابة أربعة أشخاص بالفايروس. 
 وأشارت اإلدارة الى أنها تجري اتصاالت مع 
جميع املسافرين القادمني على منت الطائرة 
د نقلها امرأة مصابة بالفيروس. 

ّ
التي تم تأك

موضحة أنــهــا تــجــري الــفــحــوصــات الــالزمــة 
إلــى عــزل أنفسهم  لهم، وقــد دعــت بعضهم 
رغــــم عــــدم إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس وفــقــاالــى 
ذلك طالب رئيس ”الهيئة الوطنية الصحية“ 
سكرية  اسماعيل  الــدكــتــور  السابق  النائب 

فــــي بــــيــــان لــــه بـــــ ”تـــخـــصـــيـــص مــســتــشــفــى 
املصابني  الكورونا،  الحريري ملرضى  رفيق 
واملشتبهني بهم فقط ، وعدم تركه مشتركا 
املستشفى  أن  خــاصــة  االمـــــــراض..  لــجــمــيــع 
البشرية  بناه  فــي  وخلل  مــن ضعف  يعاني 
واملادية وهبوط في االداء نتاج تراكم إهماله 
من قبل الدولة ووزارات صحتها ومفوضها 
الحكومي وأعمال الفساد التي ضربت هيبته 
وقـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة االحــــــداث الــصــحــيــة 

الخطيرة كالتي نواجه...“.
فــيــروس  أن  فـــي  شـــك  ”ال  بقوله   مـــحـــذرًا   
الـــكـــورونـــا فــــرض تــحــديــا كــبــيــرا أمـــــام دولـــة 
الـــذي يواجه  املجتمع  عــاجــزة ومــهــتــرأة، كما 
عاداته  العديد من  بتخفيف  امتحانا صعبا 

وتقاليده مصافحة وعبطا وتقبيال“.
أما  الــنــائــب بـــالل عــبــدالــلــه عـــن كــتــلــة الــلــقــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــغــــرد عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
: ”مسألة مواجهة  أن  ”تويتر“ مشددًا على 
خـــطـــر انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــــورونــــــا، مــهــمــة 
وطــنــيــة شــامــلــة، تــعــلــو فـــوق كــل االعــتــبــارات 
والــــتــــنــــاقــــضــــات. فـــلـــتـــتـــوحـــد جــــهــــود جــمــيــع 
املــعــنــيــني، فـــي خــلــيــة عــمــل بـــإشـــراف وزارة 
الــعــامــة وقــيــادتــهــا، ضــمــن املعايير  الــصــحــة 
الدولية املعتمدة، وأولى املهام، ضبط الحدود 
ومــراقــبــتــهــا، وتــجــهــيــز أقــســام عـــزل فــي كل 

مستشفياتنا الحكومية..“
. الى ذلك، أعلن وزير الصحة اإليراني سعيد 
نمكي في تصريح للصحفيني أمس السبت، 
مؤكدة  إصــابــة   18 تــم رسميا تسجيل  أنــه 
بــفــيــروس كــورونــا فــي عـــدد مــن املحافظات 
من مجموع 285 حالة يشتبه بها، وأضاف 
نمكي أن أربعة أشخاص توفوا من مجموع 
18 تم إثبات اصابتهم مختبريا، بينما تتم 
الــعــدوى  بانتقال  يشتبه  حــالــة   285 متابعة 

إليهم.
وأضــــاف أنـــه تــم نــشــر الــفــرق الصحية على 
36 مــنــفــذا حـــدوديـــا لــلــكــشــف عـــن الــحــاالت 
املشتبه بها، وأن هناك إجــراءات صارمة تم 
املــجــاورة،  البلدان  مع  الــحــدود  على  اتخاذها 
داعيا املواطنني الى عدم االهتمام بالشائعات 
ومــشــددا أن وزارتـــه ال تخفي أي أخبار عن 

األشخاص املصابني بالكورونا.. 
”ذا  صحيفة  كشفت  نفسه،  السياق  وفــي   
للهندسة  شــركــة  انــتــهــاء  البريطانية  صـــن“ 
الوراثية في تكساس رسميا من تطوير لقاح 

ضد فيروس كورونا. 
وقال العلماء في شركة Greffex Inc إنهم 

انتهوا من تطوير اللقاح.
 ومع ذلك، قد يستغرق األمر عامني قبل أن 
يــكــون الــلــقــاح مــتــاًحــا لــالســتــخــدام، وسيبدأ 

تبدأ  أن  قبل  الــحــيــوانــات  اخــتــبــاره على  اآلن 
التجارب على اإلنسان. واللقاح هو نتاج عقد 
عليها  حصلت  دوالر  مــلــيــون   18.9 بقيمة 
شركة جريفكس في ايلول 2019 من املعهد 
الوطني للحساسية واألمراض املعدية التابع 
بهدف  األمــيــركــيــة،  الوطنية  الصحة  ملعاهد 

مكافحة التهديدات املعدية.
 The Native Antigen شـــركـــة  وكــــانــــت 
بدء  قبل  من  أعلنت  البريطانية   Company
اإلنــتــاج الــتــجــاري ملــولــدات مــضــادات جديدة 
الشركة  كــورونــا،  فــيــروس  معالجة  يمكنها 
نجحت في إنتاج لقاح مستخلص من ساللة 

كورونا ظهرت في مدينة ووهان الصينية.
وقال باحثون من جامعة ”إمبيريال كولدج“ 
في لندن، إنهم باشروا تجارب على الفئران 
لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث 
نهاية  بحلول  هدفهم  بلوغ  الباحثون  يأمل 
”إمبيريال  فــي  الباحث  وقــال  الحالي.  الــعــام 
كــولــدج“ بــول مــاكــاي، إن الفريق قــام بحقن 
أجسام فئران باللقاح الذي طوروه باستخدام 
هذه  لدى  التفاعل  تحديد  وسيتم  البكتيريا 
الـــفـــئـــران وتــجــاوبــهــا فـــي األســـابـــيـــع املــقــبــلــة. 
ويأمل الباحثون في ”إمبيريال كولدج“ في 
تجارب سريرية  يجري  من  أول  يكونوا  أن 

على البشر وينجح في تطوير اللقاح.

الناتج عن  الرئوي  االلتهاب  في نهايِة عام 2019، ظهر وبــاء 
الــجــديــد فــي مقاطعة هــوبــي الصينية وقد  فــيــروس كــورونــا 
الــوبــاء اآلن فــي أكثر مــن 20 دولــة ومنطقة غير  انتشر هــذا 
الصني من قارات آسيا وأميركا وأوروبا وإفريقيا، األمر الذي 
لفت أنظار املجتمع بعد ظهور الوباء في الصني، وظفنا ميزة 
النظام الصيني القوي املتمثل في االعتماد على قيادة الحزب 
الحكومات  بتعبئة  الصيني توظيفا كامال، فقمنا  الشيوعي 
املستويات  جميع  على  السكنية  واألحياء  الصحية  والدوائر 
التــخــاذ اإلجــــــراءات الــســريــعــة حــتــى إقــامــة الــشــبــكــة الوطنية 
قيادة  تحت  وذلـــك  الــوبــاء  على  والسيطرة  للوقاية  املتكاملة 
العام السيد شي جينبينغ وعبر جهود لجان الحزب  األمني 
على مختلف املستويات باإلضافة إلى منظمات الحزب على 
املستوى القاعدي، في الوقت الراهن، قد اتخذ الجانب الصيني 
عدة تدابير قوية وفعالة بما فيها تفعيل آلية االستجابة لحالة 
وإغــالق  بــصــورة شاملة  مقاطعة صينية   31 فــي  الــطــوارئ 
ممرات التواصل مع الخارج ملدينة ووهان وغيرها من املدن 
املحيطة بشكل مؤقت وعزل جميع املصابني بصورة مركزة، 
كما أن الحكومة املركزية نقلت دفعات من العاملني الصحيني 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد إلــــى مــقــاطــعــة هـــوبـــي ملــســاعــدتــهــا 
املتخصصني  املستشفيني  إنشاء  واستكملت مدينة ووهان 
بــــــ2500 ســريــر لــعــالج املــصــابــني بــالــفــيــروس وذلــــك بسرعة 
الخبراء  يبذل  كما  فقط،  يوما   15 أي  قياسيا  رقما  تضرب 
وتيرة  تسريع  أجل  من  إيجابية  الصينيون جهودا  الطبيون 

تطوير الدواء املضاد املحدد للوباء واللقاحات.
الوباء  الصيني ملكافحة  الجانب  املبذولة من قبل  الجهود  إن 
ورفاهيته فحسب،  الصيني  الشعب  على سالمة  تحافظ  ال 
بل تقدم مساهمات إيجابية في تعزيز قضية الصحة العامة 
حــاالت  عــدد  العاملية،  الصحة  منظمة  لبيانات  وفقا  الــدولــيــة، 
اإلصابة املؤكدة اإلجمالية في أكثر من 20 دولة ينتشر فيها 
الفيروس غير الصني يشكل تقريبا نسبة 1 % من الحاالت 
املبلغة عــاملــيــا، إن الــتــدابــيــر الــحــازمــة والــصــارمــة املــتــخــذة من 
قبل الجانب الصيني تخفف بشكل فعال انتشار الفيروس 
السيد  العاملية  الصحة  العام ملنظمة  املدير  العالم، فأشاد  في 
للوقاية  الصينية  التدابير واإلجــراءات  بأن  أدهانوم  تيدروس 
فــي مجال  نموذجيا  مــعــيــارا  تــرســي  الــوبــاء  على  والسيطرة 

التعامل مع الوباء للعالم.
اتخذت مجموعة من  الــعــراق  لــدى  الصينية  السفارة  أن  كما 
اإلجراءات للوقاية والسيطرة على الوباء، فقد أقامت السفارة 
الصحة  ووزارة  العراقية  الخارجية  وزارة  مــع  االتــصــال  آلية 
والبيئة وأوصت جميع الشركات الصينية العاملة في العراق 
بتعليق عمليات تناوب موظفيها الصينيني منذ يوم 22 من 
شهر كانون الثاني لعام 2020 وعزل املوظفني الصينيني الذين 
الثاني ملدة  العراق قبل يوم 22 من شهر كانون  إلى  رجعوا 

أسبوعني. 
اإلبــالغ  آلية  تنفيذ  الصينية  الشركات  من جميع  طلبنا  كما 
الـــيـــومـــي عـــن حـــالـــة مــوظــفــيــهــا الــصــحــيــة ونــبــهــنــا املــوظــفــني 
الصينيني على تخفيض تحركاتهم خارج مخيماتهم سواء 

أكانت مرات سفرهم أم مدة بقائهم في الخارج. 
العراق  املتواجدين في  الصينيني  املواطنني  اآلن، جميع  حتى 
صــحــيــون، ســتــواصــل الـــســـفـــارة نــشــر املــعــلــومــات املــوثــوقــة 
املتعلقة بالوباء عبر صفحاتها الرسمية في فيسبوك وتويتر 
كمراجع لألصدقاء العراقيني، كما نرحب بالجميع في متابعة 

حساباتنا: (حساب فيسبوك:
 chineseembassyiniraq1@ 
ChinaIraq@): حساب تويتر

إن االلتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد يمكن 
الوقاية منه والسيطرة عليه وعالجه، فال داعي للقلق املفرط 
الصحة  منظمة  معلومات  تظهر  الــعــراقــيــني،  األصــدقــاء  لــدى 
العاملية أن حضانة الفيروس تتراوح غالبا بني 1-12,5 يوما 
املرتفعة وأشعة فوق  الحرارة  لدرجة  الفيروس حساس  وأن 
البنفسجية ويمكن قتله في درجة حرارة أعلى من 56 درجة 
مئــــويـة فـــــي غضـــون 30 دقيــقة أو بالكحول الطـــبية تركــــزيـه

 75 % أو مطهر الكلور. 
حتى اآلن، معظم املصابني بالفيروس أعراضهم خفيفة وأكثر 
من 80 % من حالة الوفيات الصينية الناتجة عن الفيروس 
هم مسنون بعمر يتجاوز 60 سنة وأكثر من 75 % منهم 
مصابون بــاألمــراض ذات األولــويــة في العالج مثل األمــراض 
القلبية الوعائية والدماغية الوعائية ومرض ارتفاع ضغط الدم 

ومرض السكري بدرجات مختلفة. 

بشكل  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلرشــاديــة  التوصيات  تشير 
القادمة مــن الصني ال  البريدية  الــطــرود  الــى أن تسلم  واضــح 
الــجــديــد، ألن هذا  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــة  يأتي بمخاطر 
الفيروس ال يعيش على الكائنات غير الحية مثل الظروف أو 
الطرود البريدية ملدة طويلة، فنأمل من الجانب العراقي تجنب 
الصيني  الجانب  الخصوص، يحرص  هذا  في  املفرط  الذعر 
على تعزيز التعاون مع املجتمع الدولي بما فيه العراق ملكافحة 

الوباء معا. 
الــشــركــات الصينية تــشــارك فــي عملية إعـــادة اإلعمار  بــدأت 
عــام 2004، وكــانــت تتمسك  الــعــراق بشكل نشيط بعد  فــي 
ـــذي أرســـى أســس  بأعمالها فــي ظــل ظـــروف أخــطــر، األمـــر ال
الصداقة الراسخة واملتينة بني الشعبني الصيني والعراقي في 
كما  النهضة،  وتحقيق  التنمية  لتعزيز  املشتركة  مسيرتهم 
تتعزز الصداقة الصينية العراقية بصورة متزايدة في املعركة 
الشركات الصينية  الوباء، فالكثير من موظفي  الحالية ضد 
ضـــحـــوا مـــؤخـــرا بـــفـــرص عـــودتـــهـــم إلــــى مــســقــط رؤوســـهـــم 
لالجتماع مع أسرهم خالل عطلة عيد الربيع الصيني بصفته 
أهـــم عــيــد تــقــلــيــدي صــيــنــي، بــل اخـــتـــاروا الــتــمــســك بأعمالهم 
طواعية، بما يقدم مساهمات إيجابية في ضمان دفع عجلة 
إعــادة اإلعمار في العراق بشكل سلس وقد تلقت جهودهم 

دعما وتقديرا من الجانب العراقي. 
برهم صالح  السيد  الرئيس  فخامة  عبر  الــوبــاء،  ظهور  بعد 
ـــــة رئــيــس الـــــــوزراء الــســيــد عــــادل عــبــد املـــهـــدي ومــعــالــي  ودول
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســيــد مــحــمــد عــلــي الــحــكــيــم وغــيــرهــم من 
الصيني  للجانب  مواساتهم  عن  العراقيني  املسؤولني  كبار 
واملــنــظــمــات الــشــعــبــيــة الــعــراقــيــة بــمــا فــيــهــا جــمــعــيــة الــصــداقــة 
العراقية الصينية والشخصيات العراقية الصديقة أعربوا عن 

دعمهم وتمنياتهم لنا عن طرق مختلفة. 
كــمــا أنــتــج الكثير مــن أصــدقــاء األنــتــرنــت الــعــراقــيــني الــصــور 
والفيديوهات للتعبير عن تضامنهم معنا، فأود أن أوجه هنا 

خالص شكري لهم.
يعد الكد والشجاعة فضائل األمة الصينية، فالشعب الصيني 
الــصــعــوبــات والــتــحــديــات بجميع أشكالها  أبـــدا مــن  لــم يخف 
الــيــوم بصفته مجتمع  الــتــنــمــوي. فــي ظــل عــالــم  فــي طريقها 
املستقبل املشترك شديد االندماج والترابط للبشرية، يحرص 
الشعب الصيني على بذل جهود مشتركة مع شعوب العالم 
يدا بيد ملواجهة التحديات الناتجة عن وباء االلتهاب الرئوي 
الــنــاتــج عــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، تــحــت الــقــيــادة الــقــويــة 
األصدقاء  ورعاية  دعــم  وبفضل  الصيني  الشيوعي  للحزب 
أثق  الدولي،  املجتمع  إلى تضافر جهود  باإلضافة  العراقيني 
بأن الشعب الصيني سيتغلب على جميع التحديات ويحقق 
الــفــوز فــي مــعــركــة الــوقــايــة والــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء فــي يــوم 
العامة الصحة  لقضية  إيجابية  مساهمات  يقدم  بما  مبكر، 

 العاملية.  
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االنتخابات  املاضية  الجمعة  يــوم  ايــران  جــرْت في 
البرملانية في دورتها الحادية عشرة في ظل ظروف 
االنتخابات جرت  هــذه  ايـــران،  بها  تمر  استثنائية 
الناخب االيراني .  اثــرا في  في ظل عاملني مهمني 
العامل االول العالقات املتوترة مع الواليات املتحدة 
النووي  االتــفــاق  مــن  انسحابها  بسبب  االميركية 
وفــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة مــتــشــعــبــة ومــعــقــدة 
هــي االولــــى مــن نــوعــهــا الــتــي تفرضها عــلــى دولــة 
خارجية كما صرح بذلك الرئيس االميركي دونالد 
ترامب، والعامل الثاني املشكالت االقتصادية التي 
العقوبات  جراء  االيرانيون  املواطنون  منها  يعاني 
االقــتــصــاديــة الــتــي اثـــرت فــي اقــتــصــاديــات األســـرة 

االيرانية ورجل الشارع العادي . 
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة االيرانية الجراءات 
االقتصادية،  املشكالت  حــدة  لتخفيف  احــتــرازيــة 
لكن معاناة املواطنني االقتصادية اليمكن تجاهلها 
القت بظاللها بشكل واضح  والتي  البساطة  بهذه 
عــلــى بـــرامـــج الـــقـــوائـــم االنــتــخــابــيــة الــتــابــعــة للتيار 
االصـــالحـــي او لــلــتــيــار االصـــولـــي . وبــالــتــالــي فــان 
اقــتــصــاديــة ووعــود  عــن معالجات  تــحــدث  الجميع 
بــتــحــســني الـــحـــالـــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي حـــني يتطلع 
ـــنـــاخـــب االيـــــرانـــــي لــلــشــخــصــيــات املـــؤهـــلـــة الــتــي  ال
تستطيع التحرك باتجاهني االول مواجهة التعنت 
ــــذي يــريــد فـــرض مــقــاســاتــه عــلــى اي  االمــيــركــي ال
اتخاذ  على  العمل  والــثــانــي   ، محتملة  مــفــاوضــات 
سياسات ناجعة ملساعدة املواطنني بعد انتقادات 
شعبية واســعــة لــلــفــريــق االقــتــصــادي الــعــامــل في 

الحكومة االيرانية . 
ايــران منذ قيام الجمهورية  اجــراء االنتخابات في 
يفتخر  خطوة  االن  وحتى   1980 عــام  االسالمية 
ــنــظــام الســـبـــاب تــتــعــلــق بــاعــتــمــاد الــدســتــور  بــهــا ال
االيراني على صناديق االقتراع  في اختيار اعضاء 
االطــــر الــدســتــوريــة كــمــجــلــس الـــشـــورى الــبــرملــان ، 
، ومجلس  الجمهورية  ، ورئيس  البلدية  واملجالس 
خبراء القيادة االيرانية الذي ينتخب املرشد االعلى 
بالشكل الذي تشهد ايران حالة انتخابية كل عام 

تقريبا . 
هذه االنتخابات لم تسلم من انتقادات يوجها التيار 
الـــذي خوله  الــدســتــور  االصــالحــي ملجلس صيانة 
الدستور بالنظر بصالحية املرشحني . ومما يزيد 
مــن حــدة هــذه االنــتــقــادات ان اصوليني متشددين 
والــذي  الدستور  صيانة  مجلس  على  يسيطرون 
يتشكل من ستة فقهاء في الشريعة يعينهم املرشد 
االعلى وستة قانونيني يرشحهم الجهاز القضائي 
وينتخبهم البرملان . التيار االصالحي لديه مشكلة 
الصالحيات  حجم  مــع 
ملجلس صيانة  املعطاة 
الــدســتــور والــتــي اقرها 
ـــــذي تـــم في  الــتــعــديــل ال
عـــلـــى   1988 الــــــــعــــــــام 
بــنــود الــدســتــور بشان 
املجلس  هــذا  صالحية 
نــــهــــايــــة  فـــــــــي  ــــــكــــــن  ل  .
النظام  يــحــاول  املــطــاف 
ــــســــيــــاســــي تـــرســـيـــخ  ال
قواعد اللعبة السياسية 
فــــــــــــي الــــــــبــــــــلــــــــد الــــــــــــذي 
يــــعــــانــــي مــــــن ضـــغـــوط 
مــــتــــعــــددة االتــــجــــاهــــات 
بــــســــبــــب الــــســــيــــاســــات 
الـــــتـــــي يــــتــــخــــذهــــا عــلــى 
الــصــعــيــديــن االقــلــيــمــي 
بـــيـــنـــمـــا   . والـــــــــــدولـــــــــــي 
يـــحـــرص الـــنـــظـــام عــلــى 
االنتخابات  هــذه  جعل 
على  شعبيا  اســتــفــتــاء 
مـــــشـــــروعـــــيـــــة الــــنــــظــــام 
ملــــــواجــــــهــــــة الــــضــــغــــوط 
يتبناه  التي  املختلفة  السياسات  ودعــم  الخارجية 

النظام . 
وقد عمد املرشد االعلى االمام علي الخامنئي الى 
االنتخابات  هذه  في  املشاركة  على  املواطنني  حث 
ملـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا الــحــكــومــة 
االميركية في الوقت الذي دعا فيه الرئيس االيراني 
حسن روحاني الى اجراء انتخابات نزيهة تعطي 
مجاال اوسع للناخب واملرشح من ممارسة العملية 

االنتخابية .
وبانتظار نتائج االنتخابات تتحدث التكهنات عن 
ملواجهة  الجديد  البرملان  على  املتشددين  سيطرة 
خصوصا  واالقــتــصــاديــة  السياسية  الضغوطات 
الــنــووي“ ملجلس االمن  اذ ما تم ترحيل“ االتــفــاق 
الدولي كما تتمنى الحكومة االميركية ، وفي هذه 
ايــران – كما قالت – اال الخروج  امــام  الحالة ليس 
ــــبــــدء بــبــرنــامــج  ــــنــــووي وال مــــن مـــعـــاهـــدة الـــحـــظـــر ال
الى  تصل  مرتفعة  بنسب  الــيــورانــيــوم  لتخصيب 
60 باملئة او اكثر وهذه خطوة تقلق الــدول املعنية 
بــاالتــفــاق الــنــووي وهــي الـــدول االوروبــيــة وروســيــا 
والــصــني، اضــافــة الــى الــواليــات املــتــحــدة، ففي هذه 
متشدد  لبرملان  ملحة  حــاجــة  هــنــاك  تــكــون  الحالة 
قــرارات حــادة ومصيرية  اتخاذ  يأخذ على عاتقه 
ملواجهة اي تصعيد محتمل سواء قبل االنتخابات 
فـــاز  مــــا  اذا  خـــصـــوصـــا  بـــعـــدهـــا  او  االمـــريـــكـــيـــة 
االنتخابات  فــي  تــرامــب  دونــالــد  االميركي  الرئيس 
الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي ســتــجــرى فـــي تــشــريــن الــثــانــي

 املقبل . 
ويعتقد املسؤولون في ايران بانهم نجحوا الى حد 
بعيد في هذه االنتخابات في ارسال رسالة  واضحة 
تفيد  املتحدة  للواليات  وتحديدا  االيــرانــي  للخارج 
بان املواطن االيراني ما زال يؤيد النظام السياسي 
وما زال يؤمن بقدرات قيادته السياسية على تامني 
التعاطي مع جميع امللفات الساخنة  مصالحه في 
االميركية  للحكومة  يــقــول  ان  اراد  فــانــه  وبالتالي 
تحديدا ، ان الرهان على تذمر الشارع االيراني على 
الــتــي يسير باتجاهها،  قــيــادتــه ال يــخــدم االهــــداف 
اساس  على  مفاوضات  طاولة  على  الجلوس  وان 
رابح رابح كما تم في االتفاق النووي هي الطريقة 
االكـــثـــر عــمــالنــيــة لــلــتــوصــل مـــع ايـــــران الي اتــفــاق

 جديد . 

U2saleh@gmail.com
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10 منتجات زراعية
وقال مستشار وزارة الزراعة الدكتور مهدي 
إنَّ  "الصباح":  لـ  القيسي في تصريح  ضمد 
تصدير  على  املوافقة  استحصلت  "الـــوزارة 
ـــــة بــشــقــيــهــا الــنــبــاتــي  10 مــنــتــجــات زراعـــــيَّ
من  تمنح  التصدير  إجـــازة  وأنَّ  والــحــيــوانــي 
قبل وزارة التجارة/ الشركة العامة للمعارض 
"املنتجات  أنَّ  مبينًا  ــة"،  الــتــجــاريَّ والــخــدمــات 
األبــقــار، جلد بكل  التمور، جلد بكل  تشمل 
األغــنــام، جلد كــروم األغــنــام، املصارين، بط 
زينة  (أنــواع مختلفة)، طيور  املزرعة، حمام 
(زاجــل)، رمــان، باذنجان، وبانتظار موافقة 
وعندها  الشعير  لتصدير  الــــوزراء  مجلس 

يكون العدد (١١) مادة".
واضــــاف أنَّ "تــطــور ونــمــو الــقــطــاع الــزراعــي 
ـــــة مـــســـتـــدامـــة والـــتـــي  يــحــقــق تــنــمــيــة زراعـــــيَّ
منها  التالية،  النشاطات  في  فاعلة  ستكون 
تعزيز االقــتــصــاد الوطني مــن خــالل زيــادة 
ملعظم  املحرك  كونه  املحلي،  الناتج  إجمالي 
ــة، فمعظم  الــصــنــاعــيَّ الــنــشــاطــات وخـــاصـــة 
للزراعة  مــدخــالت  هــي  الصناعة  مــخــرجــات 
ومــعــظــم مــخــرجــات الــــزراعــــة هـــي مــدخــالت 

للصناعة، فضًال عن النشاطات األخرى".
وتـــابـــع: "عـــــالوة عــلــى انـــه مــســاهــم أســاســي 
بـــاألمـــن الـــوطـــنـــي مـــن خــــالل إيـــجـــاد فــرص 
حجم  وتقليص  البطالة)  (امــتــصــاص  عمل 
االستيراد وخلق استقرار اجتماعي، وكذلك 
مـــســـاهـــم أســــاســــي بــــاألمــــن الـــصـــحـــي كـــون 
لذا  بالغذاء،  مرتبطة  العصر  أمــراض  معظم 
أمانًا  أكــثــر  هــو  املحلي  الــزراعــي  املنتج  فـــإنَّ 
ًواطــمــئــنــانــًا مـــن املـــســـتـــورد"، الفـــتـــًا الــــى أنَّ 
ـــزراعـــي تسهُم  "مــعــظــم نــشــاطــات الــقــطــاع ال
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حماية 

ة  وتحسني البيئـة والتصدي للتغيرات املناخيَّ
واالنحباس الحراري".

إنجازات الزراعة
التي حققتها  "أبــرز اإلنجازات  أنَّ  الى  ولفت 
تتمثل  الـــــزراعـــــي،  ــلــقــطــاع  ل الــــزراعــــة  وزارة 
وزارة  قــبــل  مــن  املتسلمة  الــحــنــطــة  بــكــمــيــات 
(أربعة  طــن   (4700000) بلغت  إذ  التجارة 
مــاليــني وســبــعــمــئــة ألــــف طــــن)، وهــــذه أعــلــى 
كمية حنطة مسوقة منذ العام 2003، وبهذه 
الــكــمــيــة وصــلــنــا الـــى عــتــبــة االكــتــفــاء الــذاتــي 
مـــن الــحــنــطــة لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــات الــبــطــاقــة 
ال  هــذه  املتسلمة  الكمية  أنَّ  علمًا  ة،  التموينيَّ
الفالح  الحنطة كون  اإلنتاج من  تمثل كامل 
يحتفظ بقسٍم منها الستهالكه الشخصي 
وقسٍم يحتفظ به كبذور توفير ذاتي وقسم 

ة".  يبيعه في األسواق املحليَّ
واضـــــاف "كــمــا بــلــغــت كــمــيــات بــــذور الــرتــب 
الــعــلــيــا لــلــحــنــطــة املــتــســلــمــة مـــن قــبــل وزارة 
وســتــة  (مـــئـــتـــان  طـــن   (276000) ــــزراعــــة  ال
وسبعون ألف طن)، وتمثل أعلى كمية بذور 
رتب عليا متسلمة منذ العام 2003 وتشكل 
نــســبــة 90 بــاملــئــة مــن االحــتــيــاج، عــلــمــًا أنها 
تــوزع بني الفالحني واملــزارعــني بنسبة دعم 
الحنطة  محصول  زراعـــة  لغرض  باملئة   70

ة". بموجب الخطة الزراعيَّ
واوضح تم "تسلم كمية شعير (950000) 
طــن (تسعمئة وخــمــســون ألــف طـــن)، وهــذه 
أعلى كمية شعير متسلمة منذ العام 2003، 
ة  الحيوانيَّ الثروة  مربي  بني  الشعير  ويــوزع 
 بقدر 

ٌ
بسعر مدعوم، وسيكون لدينا فائض

طــن)  ألــــف  (خــمــســمــئــة  طـــن   (500000) بــــ 
مخطط أْن يذهب للتصدير".

توسعة زراعة الشلب
وأشـــــــار الـــــى "الـــتـــوســـع فــــي زراعـــــــة الــشــلــب 
منه  املستنبطة  واألصــنــاف  العنبر  (صنف 
ــــفــــرات)، فــقــد أعــلــنــت وزارة  كــالــيــاســمــني وال
 (307) تجاوز  للشلب  تسلمها  أنَّ  التجارة 
آالف طن. علمًا بأنَّ الكمية املتسلمة ال تمثل 
كامل اإلنتاج من الشلب كون الفالح يحتفظ 
وقسم  الشخصي  الستهالكه  منها  بقسم 
يحتفظ به كبذور توفير ذاتي وقسم يبيعه 

ة". في األسواق املحليَّ
واشــــار الـــى أنَّ "الــــــوزارة تــؤكــد عــلــى حماية 
املنتج الزراعي املحلي من خالل منع استيراد 
املــنــتــجــات واملــحــاصــيــل عــنــد وجـــــود منتج 
محلي يكفي لتغطية االحتياج، وهذا يعدُّ من 
أهم وأبرز وسائل الدعم للقطاع الزراعي في 
السلعي وتوفير  اإلغـــراق  الــعــراق وذلــك ملنع 

ة للمنتج املحلي". بيئة اقتصاديَّ

منع استيراد 25 منتجًا
وأكد القيسي أنَّ "الوزارة منعت استيراد 25 
محصوًال لوفرته محليًا وهي: الخيار، الذرة 
الــصــفــراء، الــبــاذنــجــان، الــلــهــانــة، الــقــرنــابــيــط، 
الرقي،  الشجر،  الثوم،  الخس،  النبق،  الجزر، 
البطيخ، الفلفل، التمور، بيض املائدة، الدجاج 
الـــحـــي، الـــدجـــاج الـــحـــي املــــجــــزور، الــطــمــاطــم، 
البطاطا،  العسل،  الشمندر،  الشلغم،  الرمان، 

ة املجمدة، دبس التمر". األسماك البحريَّ

اصبعيات أسماك
ــــى أنَّ "دائـــــــرة الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة  واشــــــار ال
أطــلــقــت  الــــــزراعــــــة  وزارة  تـــشـــكـــيـــالت  أحــــــد 
ســمــكــة  اصـــبـــعـــيـــة   (39395000) نــــحــــو 

ــة فــي  الــــكــــارب الســـتـــدامـــة الــــثــــروة الــســمــكــيَّ
املـــســـطـــحـــات املـــائـــيـــة واألهـــــــــــوار فــــي الـــعـــام 
اصبعية   (37445500) مــع  مــقــارنــة   2019
الــثــروة   فــي الــعــام 2018 وهـــــذا يــعــزز تنمية 

ة". السمكيَّ
وتابع "نظرًا لحصول حاالت نفوق األسماك 
املـــربـــاة بــاألقــفــاص الــعــائــمــة والـــتـــي تــكــررت 
نــتــيــجــة لــعــوامــل عــــدة مــنــهــا كــثــافــة الــتــربــيــة 
فــي وحـــدة املــســاحــة، ارتــفــاع نسبة امللوثات 
ــــــرادات املــائــيــة، فالحاجة  بـــاملـــاء، تــذبــذب اإلي
األســمــاك ضمن سلة  لتوفير  وملحة  قائمة 
غذاء املواطن العراقي، لذا فقد طلبت الوزارة 
من منظمة األغــذيــة والــزراعــة لألمم املتحدة 
فرصة  ومختصينا  باحثينا  منح  (الــفــاو) 
ــــة لــتــربــيــة  لــــالطــــالع عـــلـــى الـــتـــجـــارب الــــدولــــيَّ
األســــمــــاك بـــالـــنـــظـــام املـــغـــلـــق مــــن أجـــــل نــقــل 
وتــوطــني هـــذه الــتــقــنــيــة فــي الـــعـــراق وتــوجــيــه 
التربية  نظام  الــى  بالتحول  األســمــاك  مربي 
ـــــدًال عـــن الــتــربــيــة بــاألقــفــاص  املــغــلــق هــــذا ب
العائمة أو مواٍز لها لتقليل التثلوث والحد من 
حاالت نفوق األسماك وما يترتب عليها من 

ة". ة واقتصاديَّ ة وتغذويَّ خسائر ماديَّ

فيروس األسماك
ـــتـــامـــة عــلــى  وأعــــلــــن الــقــيــســي "الـــســـيـــطـــرة ال
الــفــيــروس الــقــاتــل الـــذي تــعــرضــت لــه الــثــروة 
أنَّ  واضـــاف  السابقة"،  الفترة  فــي  ة  السمكيَّ
الربع  فــي  كــان  لألسماك  الجماعي  "النفوق 
األخــيــر مــن الــعــام 2018 فــي بــابــل/ املسيب 
ثــم فــي عـــدٍد مــن املحافظات وبــأعــداٍد قليلة 
مـــقـــارنـــة بــمــحــافــظــة بـــــابـــــل"، مــــؤكــــدًا "عــــدم 
الفيروس لألسماك هذا   وجود إصابة بهذا 

العام".

والمعوقات  التحديات  "مواجهة  أنَّ  وبين 
لن تكون صعبة اال بتكاتف اإلدارة العليا 
مع العاملين كافة في الشركة ومعاملها".
جـــاء ذلـــك عــلــى هــامــش زيــــارة مــديــر عــام 
الشركة العامة للسمنت العراقية لمعامل 
الـــشـــركـــة فــــي نـــيـــنـــوى، مــثــمــنــا الــجــهــود 
الشركة  معامل  إعـــادة  فــي  ة  االستثنائيَّ
فــي نــيــنــوى إلـــى الــخــدمــة بــظــرف قياسي 
رغــــم نــســبــة الــــدمــــار الــبــالــغــة ٧٠ بــالــمــئــة 
الـــتـــي طــالــتــهــا نــتــيــجــة أعـــمـــال عــصــابــات 
 داعــش اإلرهابية ومــا تالها من عمليات 

ة. عسكريَّ

مواجهة التحديات
وأضــــاف الــغــنــام أنَّ "طــمــوحــاتــنــا كــــإدارة 
أكبر من الواقع الحالي للشركة ومعاملها، 

وعــــراقــــة  بـــمـــســـتـــوى  نــــكــــون  أْن  ويــــجــــب 
األطــراف  المترامية  الــرائــدة  الشركة  هــذه 
إلى  البصرة  الممتدة من   ١٨ الـ  بمعاملها 
التحديات  "مــواجــهــة  أنَّ  مــؤكــًدا  نــيــنــوى"، 
لـــن تــكــون صــعــبــة بتكاتف  والــمــعــوقــات 
اإلدارة العليا مع العاملين كافة في الشركة 
 الــــى أنَّ "االســتــثــمــار 

ً
ومــعــامــلــهــا"، الفـــتـــا

ه  لمعامل الشركة هو توجٌه حكوميٌّ ولكنَّ
يــحــتــاج إلـــى بــعــض الــتــعــديــالت والــحــلــول 
ـــبـــدائـــل لـــلـــثـــغـــرات الـــتـــي يــمــكــن  وبـــعـــض ال
المبتغاة  ــة  الــصــنــاعــيَّ النهضة  تــؤخــر  أْن 

لمعاملنا".

السمنت المقاوم
مــــن جـــانـــبـــه بـــيـــن مـــديـــر مــعــمــل ســمــنــت 
الــحــدبــاء الــمــهــنــدس مــحــمــد رمـــضـــان أنَّ 

"الــمــعــمــل يــعــدُّ الــوحــيــد بــإنــتــاج السمنت 
 عـــن إنــتــاج 

ً
الــمــقــاوم فـــي نــيــنــوى، فــضــال

الــــســــمــــنــــت الــــــخــــــاص لـــتـــحـــشـــيـــة أســــس 
السدود"، مؤكدا تجهيز الشركة الخاصة 
تحشية  بسمنت  الموصل  سد  بصيانة 
أْن فشل  بــعــد  طـــن   ٣٠٠٠  

ً
الــســد شــهــريــا

 استخدام السمنت المستورد في تحشية 
السد".

عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد نــــفــــســــه، الــــتــــقــــى مـــديـــر 
الــعــراقــيــة  الــعــامــة للسمنت  الــشــركــة  عـــام 
المهندس عدنان الغنام بالمدير المفوض 
لشركة بارتنر تكنك التركية المستثمرة 
والحدباء،  العليل  حمام  سمنت  لمعملي 
للشركة  المفوض  المدير  اوكتم  حسين 
معاونية  لمقر  زيارته  خــالل  المستثمرة 
الــســمــنــت الــشــمــالــيــة وبــحــضــور مــعــاون 

الــســمــنــت الشمالية  مــديــر عـــام مــعــاونــيــة 
ومدير قسم االستثمار والقسم التجاري 

ة. للشركة العامة للسمنت العراقيَّ

التوازن االقتصادي
وبـــيـــن الـــغـــنـــام أنَّ "االســـتـــثـــمـــار هـــو أحــد 
أْن  على  المعامل  بواقع  للنهوض  الحلول 
تكون الشركة المستثمرة رصينة وتلتزم 
ببنود العقد وفق سقوٍف زمنية محددة".
المستثمرة  ــة  الــتــركــيَّ "الــشــركــة  أنَّ  وأكــــد 
 لــتــنــفــيــذ 

ً
ســتــتــســلــم الـــمـــعـــمـــلـــيـــن قــــريــــبــــا

ـــة وســـتـــكـــون هــنــاك  الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــعـــقـــديَّ
مـــراجـــعـــة مــــن قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة الــمــخــتــصــة 
ـــة وفـــــق الـــــتـــــوازن االقـــتـــصـــادي  والـــمـــعـــنـــيَّ
بنود  تنفيذ  بشأن  التقارير  ورفــع   للبلد 

العقد".

القتصادات  أمــانــا  أكثر  الــمــال  رأس  تدفقات  نجعل  أْن  يمكننا  كيف 
األسواق الناشئة؟ العثور على الرد الصحيح على هذا السؤال أمٌر بالغ 

األهمية لتحقيق االستقرار المالي والنمو والوظائف.
 
ً
الدولي "كريستالينا جورجيفيا" مقاال النقد  وكتبت مديرة صندوق 

يــعــيــد تقييم  الــصــنــدوق  أنَّ  فــيــه  تــذكــر  تــايــمــز"  فــايــنــنــشــال  لصحيفة 
مع  تناسبها  ومـــدى  الناشئة  لــألســواق  يمنحها  كــان  الــتــي  النصائح 
الوضع الحالي". وجاء على لسانها أنَّ "األسواق الناشئة تستفيد من 
األفكار  لتمويل  الخارجي، والتي يمكن استخدامها  المال  وفرة رأس 
الجديدة والبنية التحتية الحيوية". لكنَّ األسواق الناشئة تواجه أيضا 
حلقات من التقلبات الكبيرة في تدفق رأس المال، والتي يمكن أْن تضرَّ 
باالستقرار المالي وآفاق الشركات واألسر. ويمكن أْن تكون معالجة 
تقلبات رأس المال مهمة شاقة، ألنه ال يوجد إجماٌع كبيٌر على المزيج 

الصحيح إلجراءات السياسة االقتصادية وتوقيتها.
من  الخارجة  األمـــوال  تدفقات رؤوس  مــن  إلــى حلقة 2018  وبالنظر 
 في أسواق 

ً
األسواق الناشئة، نجد أنَّ البرازيل وماليزيا تدخلتا فعليا

الصرف األجنبي لدعم عملتيهما، بينما إنَّ كولومبيا وجنوب إفريقيا 
بالكاد قامتا بالتدخل في سعر الصرف، بينما رفعت بعض البنوك 

المركزية معدالت الفائدة في حين إنَّ البعض اآلخر لم يفعل ذلك.
العملة،  من خسائر  يخفف  األحــيــان  من  كثيٍر  في  الكثيف  والتدخل 
النقد  . كــل هــذا يثير أسئلة، بما فــي ذلــك لصندوق 

ً
ولكن ليس دائــمــا

للدول  نصائحنا  بتحديث  ونــقــوم  التفكير  نعيد  نحن  لــذلــك  الــدولــي، 
الخاصة بكل دولــة  المشورة  األعــضــاء. والــهــدف منذ ذلــك هــو تقديم 
النمو  على  للحفاظ  الــالزمــة  السياسات  مــن  المناسب  المزيج  بشأن 
واالستقرار المالي. وسيقوم "إطار السياسة المتكاملة" الجديد الخاص 
النقد بإعادة تقييم تكاليف وفوائد أربع أدوات - السياسة  بصندوق 
الــنــقــديــة، والــســيــاســة االحـــتـــرازيـــة الــكــلــيــة، وتـــدخـــالت ســعــر الــصــرف، 
وتدابير تدفق رؤوس األمــوال - للمساعدة في استقرار االقتصادات 
الجانب  إنَّ  ذلــك،  األهــم من  ة.  والخارجيَّ المحلية  للصدمات  المعرضة 
المتكامل لإلطار الجديد سوف يوضح كيفية تفاعل هذه األدوات مع 
بعضها البعض ومع ظروف الدولة. وكان اإلطار الحالي لصندوق النقد 
الدولي المرتكز على المزيد من التفكير االقتصادي التقليدي، يوجه 
األعضاء على نطاق واسع نحو استخدام سعر الصرف المتصاص 
 جيًدا لكيفية تكيف االقتصادات 

ً
النهج تقاربا الصدمات، ويوفر هذا 

ة وحركات سعر الصرف. ولكْن يمكن  المتقدمة مع الصدمات الخارجيَّ
التي  الناشئة  المهمة لألسواق  الخصائص  يتجاهل  أْن  الحالي  للنهج 
ة، وقد تتطلب وصفة  تغير استجابة اقتصاداتها للصدمات الخارجيَّ
مختلفة. وتشير دراسة حديثة إلى أنه على الرغم من اندماج األسواق 
الناشئة بعمق في التجارة العالمية، يتم تحرير فواتير تجارتها بشكل 
غير متناسب بالدوالر، وبالتالي فإنَّ أسعار الصرف المرنة توفر عزال 

.
ً
محدودا

    
        

ة نظمت مؤخرًا  في مقاربة رائعة أبهرت املشاركني في حلقة نقاشيَّ
عراقيٌّ  خبيٌر  خاللها  اتحفنا  ة،  االقتصاديَّ وآثــارهــا  الحوكمة  عن 
ة لنموذٍج مصغٍر  دوليٌّ متخصٌص في الحوكمة بدراسته التحليليَّ

عن أثر الحوكمة في معالجة أزمة البطالة.
وهذه الدراسة صممت على عينة منتخبة من سوق العمل الخاصة 
وذلك باقتراح تحويل 400 ألف محل تجاري وإقــرار تحويلها الى 

شركات محدودة صغيرة ومتوسطة ومحدودة.
فتوصل الى نتائج جيدة، إذ بينت الدراسة أنه باإلمكان خلق 200 
ألف فرصة عمل في حال تطبيقها بافتراض خلق وظائف جديدة 
بواقع 10 باملئة جراء هذا التحول هذا لدراسة أجريت في كردستان 
العراق من قبل البروفيسور نائب رئيس جامعة نوروز وهو قدرة 
تطبيقها حيث  على  اإلقليم  إقناع حكومة  استطاع  فائقة  ة  شبابيَّ
البطالة  حــدة  تخفيف  فــي  ستساعد 
بــــني صـــفـــوف خـــريـــجـــي الــجــامــعــات 
الختصاصات متعددة ويتوقع قرب 

تنفيذها.
ما هي العبرة املتوخاة بهذا اإلجراء؟

دفعني  كبيٍر  منجٍز  بتحقيق  العبرة 
لــتــنــاولــه فـــي عـــمـــودي هــــذا وشـــواهـــد 
النتائج  أنَّ  ابــتــداًء  املنجز تعكس  هــذا 
املتحققة هي نتيجة التعاون والشراكة 
والقطاع  الــعــام  القطاع  بــني  ة  الحقيقيَّ
الخاص ومدى اعتماد حكومة اإلقليم 
وإْن  ونتائجها حتى  الــدراســات  على 
كانت جامعات أهلية، وكذلك إيمانها 
تكون  ولذلك  الخاص  القطاع  بقدرات 

قراراتها صائبة وداعمة.
ــــــل عـــــلـــــى وجــــــــــــود قــــطــــاع  كـــــمـــــا تــــــدل
خــــــــــاص رصــــــــــني يـــــــؤمـــــــن بــــنــــتــــائــــج 
وتنفيذ  لــلــتــعــاون  ومستعد  الــبــحــوث 
 توصياتها ملا تسهم به من رفع أدائه

 وتطوره.
وهــــــــذه الـــنـــتـــائـــج تـــشـــيـــر الــــــى حــجــم 
وتأثير الحوكمة في تذليل التحديات 
واملصاعب التي تواجه البلد في مجال 
معالجة البطالة ومكافحة الفساد من 
الدقيق  الــرقــابــة  تفعيل جــهــاز  خـــالل 
الــتــي  الـــرشـــيـــدة  اإلدارة  مـــن  املــنــبــثــق 
في  األهـــم  تــعــدُّ  الــتــي  برامجها  لتنفيذ  كــأســٍس  الحوكمة  تعتمدها 
بكج  في  ــــة  واإلداريَّ ة  والسياسيَّ ة  االقتصاديَّ اإلصــالحــات  عمليات 

واحد (سلة واحدة).
وعــلــى ذكــــر الــحــوكــمــة وآثــــارهــــا املــهــمــة ونــتــائــجــهــا املــبــهــرة فــإنــهــا 
وتطبيقاتها أحد أهم متطلبات التقييم الدولي الختيار الدول للتعاون 
ة الكبيرة  والتعاطي معها، سواء في االستثمار والتعامالت املصرفيَّ
كــونــهــا أحـــد أبـــرز مـــؤشـــرات الــثــقــة والـــوثـــوق فــي الــعــالقــات الــدولــيــة 
من أجــل ذلــك كانت دعواتنا هنا في الصباح وعلى هــذه الصفحة 
التحديات،  الحوكمة لحل  اعتماد منهج  االقتصادية ذاتها بظرورة 
ولكن ما زلنا متأخرين، واآلن أما حان الوقت النطالق الحوكمة وزج 

القيادات العليا في املجاالت املختلفة في دورات الحوكمة املتقدمة؟
نتابع لنرى
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اإلعــــــــالم الحكومي مصطلح قد يتضمن 
معنيني مختلفني وهما:

التابعــــــــة  اإلعالميــــــــة  1-املؤسســــــــات 
للحكومــــــــة أو الدولــــــــة مــــــــن حيــــــــث اإلدارة 
والتمويل، وتمثلها فــــــــي الوقت الحاضر 
شــــــــبكة اإلعالم العراقــــــــي، وهيئة اإلعالم 
واالتصــــــــاالت، في حني تعد املؤسســــــــات 
تلفزيونية  (قنــــــــوات  األخــــــــرى  اإلعالمية 
وإذاعية وصحف ومواقع ألكترونية) ذات 
صفة خاصة مرتبطة بأحزاب سياسية، 
أو منظمــــــــات أو شــــــــخصيات وهي تزعم 

االستقاللية في عملها دائمًا.
2 - املكاتــــــــب اإلعالمية ومكاتب اإلتصال 
والعالقــــــــات العامة التابعــــــــة لدوائر الدولة 
الجمهوريــــــــة  رئاســــــــة  مثــــــــل  املختلفــــــــة، 
النــــــــواب  ومجلــــــــس  الــــــــوزراء  ومجلــــــــس 
والهيئات املستقلة والوزارات والجامعات 
وغيرها، وهذه املكاتــــــــب اإلعالمية تقوم 
بعــــــــدة أدوار تواصلية وواجبات إعالمية، 
تســــــــهم فــــــــي ترابــــــــط مفاصــــــــل الهيــــــــكل 
السياسي من القمة إلى القاعدة الشعبية.
دور اإلعــــــــال م الحكومــــــــي يســــــــتند إلــــــــى 
ضرورة زيادة مســــــــاحة الفهم والتفاهم 
بني الحاكم واملحكوم، وهو الواجهة التي 
لع مــــــــن خاللها املواطن على توجهات 

ّ
يط

الدولة ومخططــــــــات الحكومة وإنجازاتها 

 عــــــــن الخدمات اإلداريــــــــة الحديثة 
ً
فضال

التــــــــي تســــــــهل حيــــــــاة الناس مــــــــن خالل 
البوابات األلكترونية، ومن املؤسف القول 
إّن اإلعالم الرســــــــمي كان وما زال متهمًا 
من قبل كثير مــــــــن املواطنني بالتقصير 
وعــــــــدم التناغم مــــــــع متغيــــــــرات املجتمع، 
وهنــــــــاك مقارنة غيــــــــر عادلة مســــــــتمرة 
بني الخطاب التقليدي لإلعالم الرســــــــمي 
وجاذبية اإلعالم الخاص غير الرســــــــمي 

ومرونته.
 يمكــــــــن تقديــــــــم الكثيــــــــر مــــــــن الخدمات 
دور  تفعيــــــــل  خــــــــالل  مــــــــن  للجمهــــــــور 
اإلعــــــــالم عبــــــــر املكاتــــــــب اإلعالميــــــــة التي 
تعد قنــــــــوات اتصال مهمة بــــــــني اإلدارات 
واملؤسســــــــات الحكوميــــــــة وجمهورهــــــــا، 
وهي تقدم خدمات إعالمية وإرشــــــــادية 
وتوعوية وتنمويــــــــة مهمة في ظل النظام 
الديمقراطــــــــي القائم علــــــــى اإلقناع وليس 
اإلكــــــــراه أو الخداع، وإّن مــــــــن أهّم واجبات 
هذه املكاتــــــــب مخاطبة الجمهور والتأثير 
فــــــــي الــــــــرأي العــــــــام مــــــــن خالل وســــــــائل 
اإلعــــــــالم املتاحــــــــة كافة، ومن هنــــــــا تبرز 
أهمية التعاون والتكامل والتنســــــــيق بني 
املكاتب اإلعالمية واملؤسسات اإلعالمية 
املختلفة في تمرير الرســــــــالة الرســــــــمية 
إلــــــــى الجمهــــــــور املعنــــــــي. إّن دور املكاتب 

اإلعالمية يجب أن يتضمن اإلنتاج والبث 
والنشــــــــر اإلعالمي وليس العمل اإلداري 
النمطــــــــي، أو اإلجابــــــــة علــــــــى الشــــــــكاوى 
واملقترحات فقط، وضرورة مراعاة تعدد 
األدوار اإلعالميــــــــة، والتفريــــــــق بــــــــني هذه 
الواجبات فالعمل في هذه املكاتب ينبغي 
أن يتضمن خطابًا متعدد األنواع، خطابا 
إخباريــــــــا، وخطابــــــــا توعويــــــــا، وخطابــــــــا 
دعائيا، وخطابــــــــا إعالنيا، ولكل من هذه 

املجاالت أهدافه ووسائله وجمهوره.
  تعد العالقات العامة الداخلية والخارجية 
مــــــــن ضمــــــــن الواجبــــــــات التــــــــي تتوالهــــــــا 
املكاتب اإلعالمية، فــــــــي األغلب، لكنها ال 
تعتمد الطرق العلمية في كيفية مخاطبة 
الجمهور املستهدف، وهي تتداخل عادة 
مع الخطاب اإلعالمي، رغم أّنها يفترض 
أن تعنى بدراسة الجمهور وخصائصه 
واتجاهاتــــــــه ورغباته، والعمــــــــل على فتح 
قنوات متعددة بني املؤسسة وجمهورها 
وفــــــــق خطــــــــط منظمــــــــة، واســــــــتخدام كل 
وسائل النشــــــــر والبث املقروء واملسموع 
واملرئــــــــي واإلعــــــــالم االلكترونــــــــي الجديد 
 عن 

ً
املتعدد الوســــــــائط والتفاعلي، فضال

اعتمــــــــاد املعاييــــــــر املهنيــــــــة والعلمية في 
إدارة املكاتب اإلعالمية وأقسام العالقات 
العامــــــــة، من خــــــــالل اختيــــــــار اإلعالميني 

املتخصصني املوهوبني.
عامــــــــة،  بصــــــــورة  اإلعــــــــالم  نجــــــــاح  إّن   
ينبــــــــع  خاصــــــــة،  بصــــــــورة  والرســــــــمي 
من اإللتــــــــزام بتطبيــــــــق املعاييــــــــر املهنية 
واألخالقية ومواثيق الشــــــــرف اإلعالمي 
في صياغــــــــة الخطاب الوطني، وكســــــــب 
واملوضوعية  املصداقيــــــــة  عبر  الجمهور 
وليس من خالل التحّيز أو التحريض أو 

املبالغة في التمجيد السياسي.

- 1 -
من الواضح أّن العراق بلد متعــــــــدد املذاهب واألديان والقوميات. ولكّن ذلك 
ال يعني، بالضرورة، غياب القاســــــــم املشــــــــترك بينهم جميعًا. وأّي قاســــــــٍم 
مشــــــــترك أعظم ِمْن حّب الوطن، وإيثار مصالحــــــــه العليا على كل املصالح 

الفردية والفئوية؟

- 2 -
لقد كانت ”املحاصصات“ في تشكيل أجهزة الدولة ومؤسساتها املختلفة 
بمثابــــــــة الّداء العضال الذي أرهق البالد والعباد، وحال دون وصول الكثير 
مــــــــن املبدعني والكفوئني الى مواقعهم املناســــــــبة في الهيكل الوظيفي العام، 

وتلك خسارة فادحة.

- 3 -
إّن العراق غنّي ال بثرواته النفطية واملعدنية حســــــــب، بل بثرواته البشــــــــرية 
أيضــــــــا، وإقامة الحواجز والعوائق أمام املهنيني النزيهني من أبنائه – طبقا 
ملنطلــــــــق املحاصصــــــــات – ُيضّر به أّيمــــــــا إضرار، إذ يخنق تلــــــــك الكفاءات 
ويحول بينها وبني اإلسهام الفاعل في مشاريع التنمية واإلعمار والتقدم، 

وبالتالي فإّن الحصيلة النهائية للخسائر ال ُبدَّ أن تكون كبيرة للغاية.

- 4 -
إّن التعويل على لون واحٍد ليس صحيحا على االطالق، في كل املضامير 

وامليادين، ال في املناصب فقط.

- 5 -
ع كل شــــــــريحة من شــــــــرائح النســــــــيج العراقي 

ّ
وإذا كان مــــــــن الطبيعي تطل

الــــــــى أْن يكون لهــــــــا دورها املمّيز في العملية السياســــــــية، فإّن ذلك ال يعني 
فرض منطق املحاصصات عليها، بل يعني لزوم تفهم الطبيعة الجغرافية 
والسياســــــــية للمجتمــــــــع العراقي.وحني ال يغيب عن الحضــــــــور مكّون من 
 شريحة من شرائِحِه، فإّن 

ُ
ســــــــتبعد أّية

ُ
املكونات الرئســــــــية في البالد، وال ت
التوازن محفوظ، وهذا هو املطلوب.

- 6 -
مــــــــن الظلم الفادح أن يختــــــــزل الدكتاتور املقبور العــــــــراق بذاته، وأن تختزل 

 السياسية النافذة بذرائع االستحقاق االنتخابي!
ُ

العراق الجديَد الكتل

- 7 -
إّن االنتفاضــــــــة التشــــــــرينّية في جوهرها هــــــــي انتفاضــــــــة الرفض املطلق 
الختزال البالد بطبقة سياســــــــية محدودة، أظهرت التجربة فشلها الذريع 
 سوء الخدمات، 

ّ
في تعاملها مع املواطنني العراقيني، الذين لم يروا منها إال

وتراكــــــــم التقصيــــــــرات حتى أصبح العــــــــراق في طليعة الــــــــدول التي نخرها 
الفساد، فضال عن املفارقات املّرة األخرى.

- 8 -
إّن الفســــــــاد هو صنو االرهاب، وقد عانى العراق منهما أشــــــــد املعاناة، ولم 
يعــــــــد ثمة مجال للصبر علــــــــى ما آلت اليه األوضــــــــاع األمنية واالقتصادية 

والسياسية من تدهور.

- 9 -
إّن ترســــــــانة األمــــــــوال املنهوبة، من الثــــــــروة الوطنية، واملتســــــــربة الى القوى 
السياســــــــية النافــــــــذة، يجعلها قــــــــادرة على املنــــــــاورة وترتيــــــــب أوضاعها 
املستقبلية، حتى مع تغيير قانون االنتخابات واملفوضية العليا املستقلة. 
إّن املليــــــــارات من الــــــــدوالرات املنهوبة من قبل القراصنة السياســــــــيني، الى 
ســــــــترجع عبر االســــــــتعانة بالشــــــــركات املختصة 

ُ
خــــــــارج البالد، ال بّد أن ت

وبالتعــــــــاون مع الــــــــدول واملنظمات الدولية، وال بّد مــــــــن االصرار على إحالة 
 
ّ
املفســــــــدين الى القضاء وتجريمهم وانتزاع املــــــــال العام املنهوب منهم، وإال

فإننا ننتقل من دورة سّيئة الى دورة مثلها.

- 10 -
إّن خوف القراصنة وحيتان الفســــــــاد على أنفســــــــهم هــــــــو من أهم وأخطر 

العوامل املعيقة للوصول الى بّر األمان.

بحسرة تلف أنفسنا ونحن نطرح سؤاال كهذا وكأننا ال نستطيع اإلجابة عنه 
املحدق  بالخطر  اإلجابة  مّما يغلف  والقلق  بالخوف  الرغم من إحساسنا  على 
واملحيط بنا، والعراق اليوم يمر بمرحلة ال مبالغة إن قلنا إّنها األخطر واألعقد، 
ا يزل يخوض أزمات قاهرة 

ّ
 أّن الوطن مل

ّ
فعلى الرغم من التحول الديمقراطي إال

أن نسميها غير  الــرهــيــب نستطيع  الــواقــع  مــن  الــرغــم  فعلى  ومــعــقــدة،  حقيقية 
الهشاشة أسبابا ومسوغات ومستجدات  لتلك  القول. ولعل  الناضجة إن صح 
لعقود عجاف طويلة تمت  الــذي عاشه  الشائك واملرير  فالعراق بسبب تاريخه 
سلسلة من املستجدات السوداء وما صاحبها من تدهور في الحياة املعاشية 
واالجتماعية والثقافية واألمنية والتربوية، والتي خلفت سياسات قاهرة ابتعدت 
والــديــمــقــراطــيــة كمفهوم  للحرية  أي معنى  تــعــرف  االنــســانــيــة، ال  األعــــراف  عــن 
واألنانية  والتخلف  والعنف  االرهــاب  (ثقافة  وممارسة وسلوك، حتى أصبحت 
دخل  لقد  برمته.  العراقي  مجتمعنا  فــي  شائعة  الصيغ  هــذه  وبــاتــت  الحمقاء) 
العراق وشعبه في حروب مدمرة ال معنى لها، بل زادت التخلف عمقا وشرخا 
افتقرت  التي  املمارسات  تلك  وجــراء  والبطالة حجما،  حقدا،  والفقر  يندمل،  ال 
إقليمية ودولية مما  الشامل مع عزلة  الحصار  لألعراف االجتماعية بحق ذلك 
الــى هاوية  الخلف متقهقرا في شمولية عامة  الــى  العراق وشعبه يخطو  جعل 
شبه االنهيار (وكما يحصل اآلن من تمرد على املتمسكني بزمام أمور الدولة 
واألحزاب املتناقضة) وبات الوضع سائبًا بعد العام 2003 مّما أدى الى ظهور 
حاالت ابتعدت عن القيم واألعراف التي يتزين بها الشعب العراقي الكبير واحتلت 
الطائفية مصادر الثروة مستغلة ضعف الرقابة وسوء التنفيذ وفقدان الخدمات 
العامة وقد زاد تفشي االنحراف األخالقي وظهور الجرائم املنظمة واملدعومة من 
الدموي  القوانني وامتد اخطبوط اإلرهــاب  العديد من مافيات خارجية اخترقت 
وما زال، وبسبب األداء السياسي املتشرذم للنخب واألحزاب والكتل املتصارعة 
على التسلط. وبطبيعة الحال السائدة واملتردية قد انعكس كل ذلك سلبا وقسرا 
على كل مرافق الدولة والحياة العامة. وبات الشارع مظلما تسرح فيه عصابات 
امتعاضا سيئا  الجريمة مما ولد  القتل والسرقة واالختطاف واالنحراف نحو 
السياسي  األداء  بسبب  الــقــاتــل،  اخطبوطها  الــنــافــذة  واألحــــزاب  الحكومة  على 
املــتــردي والــجــهــل املــعــرفــي والــتــقــافــي لــهــا.أجــل ونــحــن الــيــوم فــي الــعــراق نعيش 
أزمات حقيقية ملغمة وتلتف حولها عناصر التحدي القاهر والزمر االرهابية 
 الناشطة، وأصبح حالنا فوضى عارمة كبيرة ال نجاة منها، بسبب انعدام لغة
الثقة والصراحة واملكاشفة والنقد  أجــواء  الى  الناضج والسليم املستند  الحوار 

بروح ايجابية.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

بــالــغــة األهمية   يعني خــســارات قــاصــمــة 
يكون  ويكاد  مهم  مــورد  فاملياه  والتأثير، 
بحياة  يرتبط  ألّنـــه  الطبيعية  املــــوارد  أهــم 
اإلنــســان والــكــائــنــات األخـــرى. ربــمــا نفقد 
من املياه في ساعة، أو يوم، أو أسبوع، ما 
ال تفقده بعض الــدول في شهور، بسبب 
بــعــيــدا وأّن  بــالــتــرشــيــد مــا زال  الــوعــي  أّن 
املسرف ال يصدق أبدا أن املاء ربما ينضب 
يــومــا مـــا، وهـــو ال يــعــرف أّن نــفــاده يعني 
بالتقليل  الوعي  إّن  الحياة.  وانتهاء  املــوت 
قد يطيل من عمر  املعقول،  واالســتــخــدام 
الذي  األمــر  املياه أضعافا مضاعفة، وهو 
الكثير. في نظرة سريعة لطرق  ال يدركه 
الــذهــول والتعجب  املــيــاه، سيصيبنا  هــدر 
عندما ترى صنابير املاء الصالح للشرب 
تــتــرك مفتوحة  لتصب فــي الــشــارع  من 
دون سبب أو رشها  لتقليل الغبار حسب 
بعضهم. وربما تستخدم املياه الصالحة 
في  هائلة،  وبكميات  املنزلي،  لالستخدام 
املواضع غير املناسبة من دون النظر الى 
أضـــرار هــذا اإلســـراف غير املــســّوغ! وقد 
املــدفــونــة تحت األرض،  املـــاء  أنــابــيــب  تجد 
له، قديمة ومتهالكة فتساعد على  الناقلة 
الــتــســرب والــضــيــاع مــن دون لــفــت أنــظــار 
الــجــهــات املــعــنــيــة. األمــثــلــة كــثــيــرة وطـــرق 

هو  واألهــم  مفقودة،  تكون  تكاد  املعالجة 
فقدان التثقيف والتوعية باعتبار أّن املياه 
ــعــّوض. أزمــات 

ُ
ثـــروة نـــادرة ال يمكن أن ت

املـــيـــاه فـــي وقـــت مـــن األوقـــــات قـــد أشعلت 
حروبا بني الدول املتشاطئة وأخرى عقدت 
اتفاقات صعبة للحفاظ على هذا الشريان 
املواطن ألّنه  املياه  مسؤولية  إّن  الحيوي. 
املستفيد األول منها، وألّنها ثروة وطنية 
ال يــمــكــن االســتــخــفــاف بــهــا وال املــســاس 
بمقدراتها وفقا ملا جاء في القرآن الكريم: 
 ُيِحبُّ 

َ
ــُه ال ِإنَّ وا 

ُ
ْسِرف

ُ
 ت

َ
ــوا َواْشــَرُبــوا َوال

ُ
ــل
ُ
(َك

ــــْســــِرِفــــَني). وهــــذا تــوجــيــه مــقــدس بعدم 
ُْ
امل

الشخص  يكون  حــني  والتبذير  اإلســـراف 
العكس   يفعل  ولكنه  بمسؤوليته،  عــارفــا 
شارعا  دخــلــت  عندما  حــدث  كما  أحيانا 
فرعيا وكان غارقا بفيضان هادر ورأيت 
خزان إحدى الدور يصب ماَءه بغزارة الى 
الشارع وال مجيب وال رقيب وال حسيب 
من دون شعور بالتزام وحرص وحرمة. 
أّمـــــا الـــذيـــن يــثــقــبــون األنـــابـــيـــب الــعــمــالقــة 
الـــنـــاقـــلـــة، فـــحـــدث وال حــــرج وهــــم يــمــدون 
تجري  التي  البالستيكية  أنابيبهم  منها 
أنظار  الــصــبــاح  تحت  الصباح حتى  مــن 
الــجــمــيــع لــغــســل الـــســـيـــارات عــلــى جــوانــب 
الطرق الخارجية. األمثلة كثيرة واملطالبات 

أكثر ولكن بال حلول. إّن مصادرنا للمياه 
ـــــة أخـــــرى تــربــطــنــا معها  تــأتــيــنــا مـــن دول
اتــفــاقــات دولــيــة حـــول الــحــصــص الــواجــب 
دخـــولـــهـــا الــــى الــــعــــراق عــبــر نـــهـــري دجــلــة 
ــــفــــرات، وهـــــذا مـــا يــتــطــلــب وقـــفـــة جـــادة  وال
بالحفاظ على هذه الثروة والتي ظلت على 
مدى آالف السنني رمزا للخصب  والنماء 
 والحياة في وادي الرافدين من أقصاه الى

 أقصاه . 
ــصــّعــب وتــحــاســب على 

ُ
إن بعض الـــدول ت

استخدام املياه ألنها قضية سيادية وثروة 
ال تعوض ونادرة، وربما تنضب يوما ما 
فيكون الحرص عليها وترشيدها واجبا 
الــوعــي ال يكفي في  وطنيا وأخــالقــيــا. إّن 
هذه الحالة ما لم تتكاتف وتتعاون أجهزة 
اإلنسانية  املــنــظــمــات  مــع  جميعها  الــدولــة 
املــواطــنــني،  عــمــوم  مــع  بالبيئة  تعنى  الــتــي 
في  مــالمــح خطط ستراتيجية  فــي رســم 
مقومات  إحــدى  كونها  املياه  مع  التعامل 
الحياة الرئيسة، ومن دونها تجف الحياة 
ويموت  التصحر  ويــســود  األمــل  وينقطع 
الـــــزرع والـــضـــرع. وفـــي مــســاءلــة بعضهم 
ــة الــتــبــذيــريــة يــنــبــرى لك  حــــول هــــذه الــحــال
في  تؤثر  بحر وال  فــي  نقطة  بأنها  قائال 

كمياتها. 

ــعــراق،   لــم يستجب يــزيــد بــن عــمــر بــن هــبــيــرة، والــــي ال
لــطــلــب والــــي خـــراســـان، نــصــر بــن ســيــار، الــــذي أوصــلــه 
إليه شعرا، إذ بدأت ارهاصات حركة معادية لألمويني 
 
ْ
هــنــاك. كــانــت الــقــصــيــدة تــحــذر مــن خــطــر داهــــم: (أبــلــغ
 خيَر في 

ّ
نُت أال

ّ
ــُه - وقــد تيق

ُ
يــزيــَد وخــيــُر الــقــوِل أصــدق

الـــكـــذِب/  بــــأّن أرَض خـــراســـاَن رأيــــت بــهــا - بــيــضــًا إذا 
 أّنــهــا كبرت 

ّ
أفــرخــْت حــّدثــْت بــالــعــجــِب/ فـــراخ عــامــني إال

ـــا يــطــرَن وقـــد ســربــلــَن بــالــزغــِب). وكـــان ســبــب عــدم 
ّ
- مل

العراق، ابن هبيرة، انشغاله في مجالدة  استجابة والي 
 الخوارج. 

لم يهدأ ابُن سيار، فكتب الى الخليفة مروان بن محمد، 
فــي دمــشــق، آخـــر خــلــفــاء بــنــي أمــيــة، وكــذلــك بقصيدة 
شعرية ستبقى خالدة، أو تستحضر كمثل يساق في 
الــرمــاِد  تحت  أرى   ) مطلعها:  يــقــول  املشابهة،  املــواقــف 
النار  فــإّن  له ضـــراُم/  أْن يكوَن  وميَض جمٍر - ويوشك 
ذكى - وأّن الحرَب مبدؤها الكالُم). ويقال 

ُ
في العودين ت

كذلك إّن الخليفة كان مشغوال بمحاولة إنهاء االقتتال 
بني قبائل القيسية واليمانية، ولم ينجد واليه، ما يعني 
أواخـــر عهدها، كانت واهــنــة تماما، قبل  الــبــالد، فــي  أّن 
سقوطها، وقيام الدولة العباسية على أنقاضها، والتي 

بدات رحلتها من خراسان!
 قـــد تــخــتــلــف ظـــــروف عـــــراق الـــيـــوم عـــن ظـــــروف دولـــة 

بــنــي أمـــيـــة فـــي أواخــــــر عــهــدهــا، لــكــن الـــفـــنت والـــحـــوادث 
مــا ينبغي  بــأشــكــال مختلفة، وهــو  تــكــرر نفسها، ولــو 
باملناكفات  بعضهم  يستهني  باستمرار.  منه  التحوط 
املتنافسة على  الـــدول  بــني  يوميا، ســواء  التي نسمعها 
الـــعـــراق، أو بــني ســاســة الــبــالد والــقــائــمــني عــلــى أمــرهــا، 
وكذلك بني فئات من املواطنني العراقيني أنفسهم، مّمن 
هذه  مصدر  تشرين،  انتفاضة  بعد  أهــواؤهــم  اختلفت 
وأّن  سيحدث،  شــيء   

ّ
أال الكثيرين،  اعتقاد  االستهانة، 

انطوى  الكالم، وإِن  كل شيء متفق عليه مسبقا! هذا 
الدعوة  الــيــه، يعني  الــركــون  على قــدر مــن الصحة، لكن 
اإلقــرار  الى  باالضافة  املؤامرة،  لنظرية  االستسالم  الى 
الــقــيــام بـــأّي دور، فــقــرار واحـــد فــي لحظة  بالعجز عــن 
الى  بالبالد  ينتقل  قد  نعيش،  كالتي  مرتبكة  تاريخية 
محطة قاسية، يصعب العودة منها. املواجهة بني أميركا 
ومعسكرها، من جهة، وبني إيران ومعسكرها، من جهة 
أخرى، قائمة، وهي ليست بالضرورة عسكرية تقليدية، 
وإّنـــمـــا بـــــأدوات مــخــتــلــفــة، مــن بينها اســتــثــمــار الــعــامــل 
يجري  مــا  وهــو  الخصم،  على  للضغط  الجيوسياسي 
الحديث  مــؤكــدة.  وفــق تسريبات غير  اآلن،  العمل عليه 
عــن (اإلقــلــيــم الــســنــي) لــم يـــأِت اعــتــبــاطــا، وإّنــمــا لــه جذر 
الى  قريب، وتصاعد بقوة في السنني املاضية، إضافة 
ما سمعناه عن إقليم نينوى أو صالح الدين وغيرها، 

وهــنــاك، فــي الــخــارج والـــداخـــل، مــن يــدفــع بــهــذا االتــجــاه، 
الــعــراق،  ألكــثــر مــن غـــرض، ليس بينها واحـــد ملصلحة 
وهو ما ينبغي الحذر منه والتصدي له، منوهني الى أن 
إعالن هذا اإلقليم، يعني، عمليا، إكمال تقسيم العراق، 
ألن إقليم كردستان قائم وشبه مستقل، ويعني، كذلك، 
أن أميركا ضمنت موقعا جيوسياسيا، يؤّمن لها قطع 
وسيتعزز  ولبنان،  سوريا  باتجاه  إيــران  على  الطريق 
قواعد  بإنشاء  املقترح،  اإلقليم  في  مستقبال  وجودها 
ثابتة، وصياغة واقع سياسي متناغم مع مزاجها هناك، 
السياسية املشوهة  العملية  التذمر من  مستثمرة حالة 
في بغداد. الكالم، كذلك، عن تحول االنتفاضة في العراق 
 نستهني به، ونؤكد مرة 

ّ
من سلمية الى مسلحة، يجب أال

أخــرى، أن هناك من يريد جــّر الــعــراق الــى مستنقع دم 
جديد، فالقوى الخارجية والداخلية نفسها، تعمل على 
الدفع بهذا االتجاه، إلحداث فوضى عارمة، على أمل أن 
تحسم كل جهة األمر عسكريا لصالحها. نعم، علينا 
األمــر، وأن دماء  ر من خطورة 

ّ
نْحذر ونــحــذ أن  جميعا 

العراقيني ووحدة العراق أهم من كل املكاسب السياسية 
وغير السياسية، وهو ما يجب أن يضعه الجميع أمام 

أعينهم، قبل كل شيء. 
نعم، الحرب مبدؤها الكالم دائما، وقبل أن يولد نصر 

بن سيار وتقوم دولة بني أمية، وبعد خرابها كذلك.

   

  



(أوراق مدينة)  الــعــاشــر  بــعــد  ديــوانــه  وفـــي 
يقترب الشاعر من نبض حياة املدينة التي 
يعيش فيها كما أبناء جلدته من املواطنني، 
وقــــد مـــــّرت عــلــى تــلــك املـــديـــنـــة كـــل مـــا هو 
معروف للداني والقاصي من مآٍس وأحوال 
غير مستقرة في ظل خسارة اإلنسان في 
يعيش  فالشاعر ال  الحقة،  ه 

َ
كينونت املدينة 

في الـــ «ال مكان»، وال في الـــ «ال زمــان»، بل 
للناس،  الحياتي  الوجود  يعيش في صلب 
ويرى ما يراه الناس من صور الخراب الذي 
الحياتية لإلنسان في  بالكينونة   

ُّ
راح يحل

باليأس  العالم مؤذنًا  املجتمع حتى أصبح 
من استقرار اللحظة الوجودية املصابة بداء 

العدم.

الخواء والدماء
يفتتح ديوان (أوراق مدينة) بقصيدة تحمل 
العنوان ذاته «أوراق مدينة» هي األطول بني 
وفيها  والخمسني،  الست  الــديــوان  قصائد 
يقول الشاعر صوته في ما مّر على املدينة 
وما يزال يمّر من هيمنة للعسكرة، وسيل 
لــلــدمــاء الــبــريــئــة، وهــزيــمــة لــإلنــســان وهــدر 
البؤس  وصــور  اإلنساني،  املوجود  لكرامة 
املدينة،  فــي  اإلنسانية  الـــذوات  تــواجــه  الــتــي 
 مــن قيمتها 

ّ
بــل هــدر كــرامــة املدينة والــحــط

النهار  «يمضي  الشاعر:  يقول  اإلنسانية. 
على سكة خالية، على مدن خاوية بالية».

الــنــاس فيها  والـــخـــواء هــنــا ال يعني غــيــاب 
وعنها، فهي خاوية املعنى والداللة واملصير 
اإلنساني وقد غاب عنها أّيما غياب، ولذلك 
نـــــرى املــــديــــنــــة: «تـــضـــطـــجـــع عـــلـــى ظــهــرهــا 
كعاهرة نسيت زينتها في حفلة ما»! وإذا 
ومنعطفات،  وشـــوارع  أزقـــة  للمدينة  كــانــت 
الـــشـــوارع املبتلة  الــــشــــوارع،  فــالــبــرد يــغــزو 
بــالــدمــاء، ومـــن ثــم فـــإّن «الـــشـــوارع هــي من 
حــــريــــق»، ولـــذلـــك «تــخــلــو مـــن ســالــكــيــهــا»، 
فحرائق الــشــوارع وبــردهــا والــدمــاء املسالة 
فيها ظلمًا هي قوى طاردة للروح اإلنساني 
 الــعــاشــق لــلــمــديــنــة فـــي نــهــارهــا ومــســائــهــا

وليلها.
ـــذات اإلنــســانــيــة ال تنفصل عــن بؤس  ال إن 
املــديــنــة، فــهــذا الــنــهــار «يــمــضــي عــلــى سكة 
الوجوه  خالية، على مدن خاوية بالية كأن 
تـــنـــام بـــأحـــداقـــهـــا» حــتــى أن «ســـــرب ذبـــاب 

الجفون  يغطي 
فــــــتــــــنــــــبــــــع مــــن 

شــفــتــيــهــا أغــانــي 
املاضي  والنهار  الخراب»،  ولحن  السجون 
على سكة خالية تنام وجوه أهله من الناس 
في أحــداق املدينة، و»األفــاعــي بكل الــدروب 
غبار ودخان»؛ فالنهار مغبر يعلوه الدخان 
بعيدًا عن الصحو والنقاء والهواء النظيف، 
فأّية مدينة هي؟ وماذا عن الغروب في تلك 

املدينة؟
في املدن الحّية يستحيل املساء إلى لحظات 
من السكينة والسمر، لكنها مدينة الشاعر 
الخالية ليس مساؤها على ما ُيرام، فيأتي 
اليتامى»، ومن بعيد تلوح  «الغروب بحزن 
في أجواء املدينة املغبرة «أضواء مركبة من 
بعيد، يحيط بها بضعة من جنود يمرونها 
قرية خــاويــة، وكــٌف تشير إلــى خــربــة: هنا 
بيته، هنا أنزلوه، فيعلو صراخ الثكالى من 
الــضــلــوع على  الــحــيــارى فتحنو  األمـــهـــات 

خشب..».
 (Textor) لقد عمد الشاعر بوصفه ناصًا
لقصيدته على بنية الحكي ســاردًا حكاية 
الضحّية الذي جاء جثمانه جنازة بانتظار 
عويل األم واألب واألخـــوة واألخــــوات، وكم 
أصبح ذلك مكررًا في يوميات املدينة حتى 
أصــبــح مــعــتــادًا ألهــلــهــا، فــقــد صـــار النهار 

”يمضي وراء النهار“!

صليب الشاعر
والشاعر هو الرائي و الشاهد على الخراب 
الــشــوارع ينمو  فــي مدينته، ذلــك أن «بـــرد 
على جسدي، يخترق الثياب كأنه قطيع 
بل  ال  الطريق»،  على  العاويات  الذئاب 
خــلــفــه «يــحــتــدم الـــرصـــاص وصــوت 
مــركــبــة الــجــنــود، ويــصــم أضلعي 
الــعــواء، عـــواء، عـــواء» فــي مدينته 
املــخــتــنــقــة بــالــضــيــم والـــبـــؤس 
والــــهــــزيــــمــــة، والــــطــــريــــق مــن 
أمــــامــــي، يـــقـــول الـــشـــاعـــر: 
«تـــهـــرب كـــأّنـــهـــا سحب 
الــفــضــاء، وفـــي جـــدران 
الـــغـــرفـــة «مــــــّرت مــواكــب 
الــزهــور الـــدامـــيـــات»، فكل 
أّنها  نعتقد  التي  األشياء 
تــبــعــث فــيــنــا الــبــهــجــة كــالــزهــور 
تدّنس  دمــاء  براءتها  سفكت  طاملا   

ً
مثال

كرامتها ومصيرها.
ــــــه الــشــخــصــيــة  ـــشـــاعـــر مــــن ذات ويـــجـــعـــل ال
«ذات حالة مسرودة»  أو يجعلها  أنموذجًا 
مــن حـــاالت املــديــنــة املــســروقــة فــي مواجهة 
الـــســـلـــطـــة الـــغـــاشـــمـــة، فـــالـــشـــاعـــر «يــحــمــل 
صــلــيــبــه، يـــمـــّر بـــبـــاب الـــســـلـــطـــان، ويــشــتــم 
أغــلــى جـــواريـــه، يــهــرب مــن بــطــش الــجــنــد..» 
إلـــى «الـــشـــارع املــبــتــل دمـــــاًء»، وكـــان الــجــالد 
يساومه بأن «يفشي أسماء املجموعة كي 
يطعمه رغيفًا ممزوجًا بالعار، أو سيجارا 
يطفئه في بؤبؤ عينيه». والسلطان والُجند 
والــــجــــالدون هـــم ســـــادة الـــقـــوم فـــي مــديــنــة 
الــشــاعــر املــنــتــهــكــة، فــعــلــى ظــهــره «صـــدأت 
ضــربــات الـــجـــالد»، وراح «يــحــتــضــن وجــه 
 الــغــيــمــة، وأســــــراب جــــراد صـــحـــراوي يلبد

في الظل». 
مـــديـــنـــة الـــشـــاعـــر «تـــغـــتـــســـل صــبــاحــاتــهــا 
بالضوء وتوابيت القتلى»، فال يوم يمّر من 
دون قتل وقتلى في مدينة ال يبارحها املوت 
لحظة، تلك املدينة التي يمرح بها الدكتاتور 
الــجــديــد شيطانًا ال «يــجــرؤ أحــد أن يضع 
عينه فــي عــني إلــه بــشــري، مــن يجرؤ على 
صفع التمثال بداخله، ال أحد في هذا العالم 
 نحُن، ال أحد يأكل لحم أخيه 

ّ
يشرب دمه إال

إال نحُن». 
وبــهــذا صـــار اإلنــســان فــي مــديــنــة الشاعر 

 لحم أخيه اإلنــســان فضاعت األخــّوة 
ً
آكــال

غاية  وتــلــك  للبشر،  الــبــشــري  املــســخ  أدراج 
إليها مدينة  التي وصلت  التدميرية  النزعة 
الــشــاعــر تــلــك الــتــي يــعــيــُث الــشــيــطــان فيها، 
نشاهد  مثلما  األخــبــار نسمع  نشرة  ففي 
بــــــأن طـــفـــلـــة «ســـقـــطـــت، وتــــنــــاثــــرت كــتــبــهــا 
ــلــه بــأجــنــحــة من  ـــى ال املــدرســيــة صـــاعـــدة إل
نــوارس صوفية»، ليرى الشاعر ما رآه، إذ 
«يــخــرج مــن حقيبتها طــيــر أخــضــر حتى 
الــعــالــم أصــغــر مــن ســطــر تكتبه  أن  ظننت 
ــم تنُج  فــي عــني الــدفــتــر»، فــحــتــى الــطــفــولــة ل
مـــن عــــذاب املــديــنــة الــتــي بــــات هــّمــهــا حــرق 
«الدخان  يبدو  إذ  فيها،  واليابس  األخضر 
أنه «ال  الكثيف»  الدخان األســود  من بعيد، 
يــوحــي بــقــطــارات قــادمــة»، ذلــك أن «املدينة 
تحترق»، وال منجي من دّوامة اليأس سوى 
 ما علق 

ُ
امــرأة عجوز «تنتظر مطرًا يغسل

بها من كذب التاريخ»، لكنها عدمًا تحاول، 
فثمَّ «رجل يخرج كل يوم على بغلة عوراء، 
يــمــتــص دمــــاء الـــفـــقـــراء، يــبــحــث فـــي وجـــوه 
الناس عن دجــال أعــور يشبهه»، وما أكثر 
الدجالني في مدينة الشاعر، أولئك الباحثون 
املدينة  بوصلة  أن  ال سّيما  أشباههم،  عن 
فقدت عذريتها عندما مات اإلنسان فيها، 
وطــــارت روح الــطــفــولــة إلـــى رّبـــهـــا، الــنــســوة 
البكاء واأللــم  إلــى صــوامــع  غـــادرن  الثكالى 
 لــيــبــقــى الــشــاعــر رائـــيـــًا مـــأســـاة مـــا يــجــري

في مدينته. 
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 نــص هــو اســتــعــداد للتضحية، هــذه فــكــرة الفيلسوف 
ّ

كــل
الفرنسي  الكاتب  تعلمها  وقــد  بــاتــاي)،  (جــورج  الفرنسي 
 نــص أكتبه 

ّ
(بــيــار مــيــشــون)، الـــذي يــقــول: فــي خــيــالــي، كــل

يــضــّحــي بــمــوضــوعــة الــبــطــل الــــذي أحــبــه كــثــيــرًا. وهــكــذا، 
فاألبطال، في كثير من الروايات، ال يمكنهم الهرب من املوت، 
وإذا لم يتوقفوا جسديًا فإّنهم يموتون ألنفسهم على غرار 
الكثير من األمثلة في الروايات العاملية التي تتطابق مع هذه 
املقولة. والحالة هذه فإّن البطل الذي نفكر فيه، خصوصًا 
في أزماتنا املجتمعية والسياسية، هذا البطل الذي سيظل 
املتوهج  الحدث  على  السارد ومسيطرًا  في ذهن  حاضرًا 
واملــتــصــاعــد فـــي مـــنت الــــروايــــة، كــيــف ســتــكــون نــهــايــتــه إِن 
استطعنا طبعًا أن نحدد بدايته وتدّرجه وتناميه مع أحداث 
حياته التي ستشغل معظم ثيمة الرواية؟ أسوق هذا املثال 
وأسأل كيف لنا أن نكتب عن سيرورة أبطال ما زالوا في 
ســاحــات الــوغــى ســواء فــي املــعــارك أو ســاحــات االحتجاج 
والحراك املستمر؟ قديمًا، وفي مطلع 
ثـــيـــر ســـؤال 

ُ
الــثــمــانــيــنــيــات تـــحـــديـــدًا، أ

جوهري حول حقيقة أدب الحرب الذي 
آنــذاك،  السابق  النظام  له  يدعو  صــار 
وفتح خزائن الدولة كلها أمام صخب 
اإلعـــالم الــعــمــالق، وفــتــح آفـــاق الكتابة 
عن الحرب بكل األجناس األدبية. لكن 
السؤال ظل مطروحًا: كيف نكتب عن 
حــالــة لــم تــنــتــِه بــعــد؟ كــيــف نكتب عن 
واقع ونحن فيه داخل إطار الصورة؟ 
وكــــيــــف يـــمـــكـــن أن تـــشـــعـــر الــســمــكــة 
يمكن   

َ
أال فيه؟  تغوص  وهــي  بالبحر 

لتكتشف  الشاطئ  الــى  تخرج  أن  لها 
سعة وعمق عاملها الذي كانت تعيش 
نهاية  ننتظر  أن  لــنــا  يمكن   

َ
أال فــيــه؟ 

الحرب لنستوعب تجربتها املرة التي 
أحــرقــت الــحــرث والــنــســل؟ وإن كتبنا 
عــنــهــا فـــمـــاذا ســتــكــون نـــهـــايـــات هــذه 
النصوص إن لم تظل دائرة في متاهة 
كسياق النظام  أرادهـــا  التي   التعبوية 
ــــر بــالــنــصــر 

ّ
 إعـــــالمـــــي كـــبـــيـــر يــــبــــش

املـــؤزر على األعــــداء؟ وهــكــذا بــدأ أدب 
لكّن عمرها  الــحــرب وخــرجــت روايـــات وقصص قصيرة، 
كـــان قــصــيــرًا جـــدًا ألّنـــهـــا، شــــاءت أم أبــــت، دارت فــي مــدار 
ــكــّم مــن السنني  تــعــبــوي وانــتــهــت تــمــامــًا. لـــذا، وبــعــد هـــذا ال
ــتــي مـــرت عــلــى حــــروب الـــعـــراق، صــــدرت أعـــمـــال روائــيــة  ال
وقصصية تــنــاولــت ثيمة الــحــرب، وكــانــت بــارعــة فــي ذلك 
جوارحها  بكل  عاشتها  أن  بعد  التجربة  هضمت  ألّنــهــا 
النص  بخوف وترقب وقلق ومــوت، وهكذا، دائمًا، ال يولد 
 بعد مـــرور تلك األزمـــة. 

ّ
 مــن رحــم أزمـــة، ولــن يــخــرج اال

ّ
إال

لكننا إن كتبنا نصًا روائيًا أو قصصيًا عن حالة لم تنته 
وال  الدولية،  وحتى  واإلقليمية  الوطنية  أبعادها  ولها  بعد، 
نعرف نهاياتها القريبة أو البعيدة، سيكون نصًا متهافتا 
هــشــًا وضــعــيــفــًا وغـــيـــر قـــــادر عــلــى الــــخــــروج مـــن تعبئة 
أخــرى. ال نريد لنصوصنا أن تولد ميتة أو تعيش لكنها 
 ستموت كدورة حياة دودة القز، إّنه نص فقاعة ال يضيء

 موته. 
ّ

إال

الجفونن يغطي 
فــــــتــــــنــــــبــــــع مــــن 
شــفــتــيــهــا أغــانــي

صليب الش
والشاعر هو الرائي و الش

فــي مدينته، ذلــك أن «بـــ
يي

على جسدي، يخترق
ي

عل العاويات  الذئاب 
ال خــلــفــه «يــحــتــدم

مــركــبــة الــجــنــود
الــعــواء، عـــواء،
املــخــتــنــقــة ب
والــــهــــزيــــم
أمــــامــــي
«تـــهـــر
ي

الــفــض
الـــغـــرف
الــزهــور
األشياء
تــبــعــث فــيــنــا
بر سفكت  طاملا   

ً
مثال

كرامتها ومصيرها.
مــــن الـــشـــاعـــر ويـــجـــعـــل

ُر األديُب العربّي عمومًا، 
ّ
ال أعلُم ِلَم يتنك

والــعــراقــّي خــصــوصــًا، لــقــراءاتــه األولـــى، 
مــــن ســـــــرٍد وشــــعــــٍر أو حـــتـــى قــصــص 
 ســرديــات الــقــراءة العربّية 

ّ
أطــفــال، فــكــل

تقريبًا، تجعلهم يأنفون من املرور على 
أحمد  علي  زيـــدان،  جرجي  املنفلوطي، 
بــاكــثــيــر، مـــــرورًا بــمــحــّمــد عــبــد الحليم 
إدريـــس وإحسان  أو يوسف  الــلــه،  عبد 
عبد القدوس، وكأنهم هبطوا من بطون 
املـــدارس  نعيم  فــي  ليسقطوا  أّمــهــاتــهــم 

النقدية الحديثة.
 

ُ
الفضول أّيــة ظهيرة قادني  أعلُم في  ال 
لرفٍّ طويٍل جدًا، في مكتبة املنزِل، كان 
ف واحــد: إحسان عبد 

ّ
 اســم مؤل

ُ
يحمل

ِملــاذا دائمًا ما تكون  الــقــدوس، وال أعلُم 
 بـــاالكـــتـــشـــافـــات، 

ً
ظـــهـــيـــرة املــــــرء مــلــيــئــة

 جـــديـــد، اكــتــشــاف 
ّ

وكـــأنـــهـــا وقـــــٌت لـــكـــل
ـــــى، والــفــيــلــم  الــجــســد، والــســيــجــارة األول
لـــذائـــذ  مــــن  وغـــيـــرهـــا  األول،  اإلبـــــاحـــــّي 

محّرمة تمحوها األوقات األخرى.
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي كــــانــــت كـــتـــب إحـــســـان 
بطبعات  وأعــنــي  مثلي،   

ً
طــفــال لتجتذب 

(مـــكـــتـــبـــة مـــصـــر) تــــحــــديــــدًا، فــاألغــلــفــة 
مــلــّونــة، وعليها رســـوٌم لنساء ورجــال، 
شخصيات بكاريزما واضحة، بمالمح 
حادة، وأخرى أنثويٍة ذائبة، ومع تقليب 
رائعة،  تخطيطاٍت  عــّدة  ستجُد  الكتاب، 
ستقودك للهواية العظيمة األخرى التي 
تستهوي األطفال، وضع الورق الخفيف 
ها.

ّ
ونقلها بالرصاص، اعتمادًا على ظل

آنـــذاك  تتجسُد  الـــقـــراءة  معضلة  كــانــت 
بأن الطفل ال يفهُم ما مكتوب في الكتب 
األخرى، لكن ما يقوله إحسان مفهوم، 
ولــيــس مــفــهــومــًا حــســب، بــل هــو ممتٌع 
إي  تبتسم،  ويجعلك  بــه،  مبالٍغ  بشكٍل 
والدقيقة،  الساخرة،  بتوصيفاته  والله، 

ثم يجعلك تدمع بقصٍة ثانية.
 قــراءة، تكتشُف أّنــك تعرُف ما 

ّ
بعد كــل

يـــحـــدُث خـــــارج املـــنـــزل بــشــكــٍل أوضــــح، 
فـــإحـــســـان ُيـــعـــالـــج مـــوضـــوعـــات األســـر 
ـــهـــا، لـــم يـــتـــرك شــيــئــًا في 

ّ
املـــصـــريـــة، كـــل

 ونــاقــشــه، وعــــرض وجــهــة 
ّ

املــجــتــمــع إال
نــــظــــره وفــــقــــهــــا، مـــــع عـــنـــايـــة بــالــطــبــقــة 
من  واملــتــضــررة  الصغيرة،  البرجوازية 
ثورة عبد الناصر، ثم التحّوالت العنيفة 

التي طرأت على املجتمع املصري آنذاك.
ـــــقـــــدوس دفــــقــــات ذاتــــّيــــة  يــــقــــّدم عـــبـــد ال
وهــادئــة بتصديرها،  أثــرهــا،  في  عنيفة 
نــجــح مــعــي - أنـــا الــطــفــل املـــراهـــق آنـــذاك 
- بــإفــهــامــي أّن الــجــنــس ســلــوٌك بــشــرّي 
والشراب،  الطعام  مثل  وحاجة  طبيعّي 
وهذا إعجاٌز في املجتمع إلى حد كبير، 
ر في أحــوال اآلخــر قبل الحكم 

ّ
وأن أفك

عليه.
ــعــتــبــة املــضــيــئــة الـــتـــي تـــصـــّدرت  تـــلـــك ال
”البنات والصيف“، قوله ”ال تسألوني، 

اسألوا الظروف»!
عــبــد الـــقـــدوس يــعــتــنــي بــقــارئــه، يجعله 
يــســتــريــح، لــيــس مــهــمــًا عــنــده أن يكتب 
سردًا عاليًا، لكنه معنيٌّ بأن يكتب عن 
 
ً
، طفال

ً
بة، امرأة كانت أم رجال

ّ
الذات املعذ

أو مراهقة، أو عجوزًا.
جيُب أصدقائي الذين يرغبون 

ُ
دومًا ما أ

بأن يقرأ أوالدهم ما ”ينفعهم“، فأجيب 
بــال تفكير: إحــســان عبد الــقــدوس، ألن 
مــا يــقــدمــه هـــذا الــكــاتــب، بــشــكــٍل واضـــٍح 
 لفهم املجتمع، بطريقٍة 

ٌ
وجلّي، هو نقلة

التي  الكتابة،  في  السالسة  ثم  ابتدائّية، 
ــنــهــي كــتــابــني لـــه فـــي ظــهــيــرة

ُ
تــجــعــلــك ت

 

ٍ واحدة.
ما  أهــــّم  أّن  الــفــتــاح كيليطو،  عــبــد  يـــرى 
ـــحـــرمـــان)،  كــتــبــه إحــــســــان هــــو (بـــئـــر ال
الــراحــل جــورج طرابيشي  فيما يــشــّرح 
ـــدتـــه، املـــســـيـــطـــرة، الــســيــدة  عــالقــتــه بـــوال
روز اليوسف، صاحبة املجلة الشهيرة 
والـــصـــالـــون املــــعــــروف، ويــتــعــاطــى معه 
الــنــقــاد بــشــيــزوفــريــنــيــا عــالــيــة: بـــني َمــن 
يضعه بأعلى الرف وأهّمه، وآخر ينفيه 
مــن جــّنــة الــســرد الــعــربــي، جــّنــة نجيب 
وما  والتكرلي  صالح  والطّيب  محفوظ 
الـــذي كثيرًا ما  ســواهــم، لكن إحــســان، 
ُيالعب قارئه يكتفي بجملة ”قصصي 
لــيــســت أحــــذيــــة، لــتــنــاســب الــبــعــض وال 

تناسب البعض اآلخر».
يتسللون عبر  العربّي،  للوعي  آباء  ثّمة 
األفالم السينمائية (التي ويا للمصادفة 
محفوظ)!  نجيب  سيناريوهاتها  كتب 
طبع 

ُ
ت األسبوعية، والكتب التي ت

ّ
واملجال

الخمسينيات  مــنــذ  مــــّرة   30 مــن  أكــثــر 
وحتى اآلن، ومن ضمنهم بابا إحسان، 
أبو الظهيرة اللذيذة التي لم ينته سحرها 

حتى اليوم!

صـــــدرت حــديــثــًا املــجــمــوعــة الــشــعــريــة 
«تــــويــــجــــات الــــبــــشــــارة» لـــعـــبـــد األمـــيـــر 
للثقافة  الـــفـــرات  مــــراد، عــن دار  خــلــيــل 
الــكــتــاب (٤١) قصيدة  واإلعـــــالم، ضــم 
منازل  ـــي وشــاحــك، 

ُّ
(مل عنواناتها:  مــن 

الغريد،  البلبل  بــغــداد،  أعــراس  العشق، 
صبابة قلب، صديقي سعد، مكاشفات 
أبــي حــيــان الــتــوحــيــدي، ذكـــرى عاشق، 
سليني فتاة الحي، هبيني قبلة، مرحى 
الـــدرب، وغــيــره). وفــي قصيدة  لبغداد، 
الــزمــان فضائله»  «لــوجــودك كم أحنى 
يــقــول الــشــاعــر عــبــد األمــيــر خليل في 
بعضها: (لــوجــودك كــم أحــنــى الــزمــان 
ليبكي  غـــّص مخنوقا  وكـــم  فــضــائــلــه/ 
شـــمـــائـــلـــه/ وكـــــم عـــثـــرت فــــي ضــفــتــيــك 
حـــجـــولـــه/ كــظــيــمــا يـــــروي بــالــقــطــيــعــني 
ساحله/ تدثرك اآلمال شمسًا وضيئة/ 
وحـــولـــك نــخــل الــطــف يــحــكــي مــقــاتــلــه/ 
الــحــوامــات حــتــى مخضتها/  تــبــاركــك 

أبيا يساقي بالنجيع ذوابله/ وما زلت 
يا ترب الفداء ضميرها/ وقد أصحرت 
املــضــلــني صــاهــلــه/ تكفكف عن  خــيــل 
ثــــدي الــــفــــرات حـــرابـــهـــم/ لــتــطــعــم ذيـــاك 
الــرضــيــع مــنــاهــلــه/ وحــســبــك مـــن فــاد 
ـــوجـــود  بــــروحــــه/ مــــفــــازة أن يــعــطــي ال
مــشــاعــلــه). أّمــــا فـــي قــصــيــدة ”نــشــيــج 
بعض  في  الشاعر  فيقول  الزينبيات“ 
منها: (لفتواك نهج في السماء مسدد/ 
وبــشــرى على مــر الــدهــور تـــردد/ ألنك 
بــاســم الــلــه قــلــت وقـــد مــشــت/ طالئعنا 
طــفــا بــه الــحــشــد يــخــلــد/ تــســوره هــذي 
الــضــلــوع ومـــلـــوهـــا/ قـــلـــوب عــلــى جمر 
ـــــــــوالءات تـــســـجـــد/ لــتــحــفــر فــــي درب  ال
الخلود نشيدها/ بأحرف نور كل يوم 
يجدد/ هو الفخر إذ نصبو اليه، وكلنا/ 
يبسمل  يتهجد/  الــفــدا  بــآيــات  ضمير 
بــالــرحــمــن والــحــمــد والــضــحــى/ وآيــتــه 
 
ً
الــكــبــرى الــنــبــي مــحــمــد/ ويــتــلــو كميال

واملثالي باسمه/ تعالى ثغور املرتجني 
تؤيد/ علّي بيمناه الوضيئة بدؤنا/ وما 

اختطه هدّي وفتح وسؤدد). 
ــبــتــول“ يقول  وفـــي قــصــيــدة ”يـــا بــن ال
ـــبـــتـــول وقـــــد قــلــت  الــــشــــاعــــر:( يــــا بــــن ال
مــــعــــاذيــــري/ وســـــــار بــــي أمــــلــــي ســيــر 
املــقــاديــر/ ولـــدت فــي حبكم ال أرتــجــي 
بـــدال/ لــو قــطــعــونــي بــأنــيــاب املــنــاشــيــر/ 
وفـــزت أنــكــم إرثـــي وقــافــيــتــي/ مــا امتد 
تبقى  تــفــكــيــري/  األشــــيــــاء  دورة  فـــي 
مــعــانــيــك مــــلء الــــــروح نــكــتــمــهــا/ وهــي 
الــحــيــاة تــبــدت فـــي الــنــواعــيــر/ فــالــحــب 
فيك أبا األحرار موعدة/ ما زال يشهق 
منها محض تعبيري/ أنا ابن كفك إذ 
الطغاة وشذاذ  على  بقبضتها/  تهوي 
املقاصير/ الراخصني دم السبطني كم 
صبغوا/ فيء السماء بأنات الدياجير/ 
الــضــاربــني ضحى االيــمــان فــي سفه / 

والطالعني كربات املواخير). 
فــي مقدمة  األمــيــر خليل  ويشير عبد 
أن:(قــصــائــد  إلـــى  الــشــعــريــة  مجموعته 
هذا الديوان تمثل بداية املشوار الكتابي 
العام 1969، وهي  منذ  الشعر  فن  مع 

قـــصـــائـــد 
موسومة بمراحل طويلة 

فــي الــتــاريــخ الشخصي واالنــتــمــاء الى 
قصائد  أن  وأحــســب  العمود.  قصيدة 
الديوان هي منتخبات قائمة على  هذا 
قــصــيــدة املــنــاســبــة الــديــنــيــة والــوطــنــيــة 

وغزليات الشباب).

عمى
1- لم يجد الصباح هذا اليوم.. انتظر 
 عليه مــن الــنــافــذة أو 

ّ
كــثــيــًرا كــي يــطــل

مـــن الـــبـــاب الــجــانــبــي لــلــبــيــت أو حتى 
الغرفة.. سمع صوت  بــاب  أسفل  من 
األطـــفـــال وهـــم ذاهـــبـــون الـــى املــدرســة، 
الثامنة  لــم تــصــل  الــســاعــة  أّن  فــعــرف 
صــبــاًحــا.. كــان الــظــالم دامــًســا لــم يَر 
يه أو لون فراشه.

ّ
فيه حتى أصابع كف

2- دخلت عليه أّمه وهي تشعل أعواد 
الحرمل..  دخــان  وتنثر حوله  البخور 
شــــّم الــــروائــــح وســـمـــع صــوتــهــا وهــي 
تحوقل وتدعو رّبها أن ال يكون ابنها 
ر أّنه أصيب 

ّ
قد أصيب بالعمى.. فتذك

بقنبلة دخانّية في تظاهرات الجسر

 موٌت قاٍس
لــم  الــــــثــــــلــــــج..  مــــــن  املـــــقـــــاتـــــل  مــــــــات   -1

يــــــتــــــعــــــّود عـــــلـــــى بـــــــــرد درجـــــــتـــــــه 17 
ــــــه ابــــن الــجــنــوب  تــحــت الـــصـــفـــر، وألّن
ـــا حـــاضـــًنـــا 

ً
الـــصـــيـــفـــي وجــــــــدوه مـــّيـــت

 

بندقيته.
كــــانــــوا  املـــــديـــــنـــــة..  فـــــي  2- شــــّيــــعــــوه 
تــــتــــقــــّدمــــهــــم   .. نــــعــــشــــه  يــــحــــمــــلــــون 
الـــــعـــــائـــــلـــــة.. لــــكــــن املـــشـــيـــعـــني كــــانــــوا 
له الــزعــيــم ويهتفون   يــرفــعــون صــور 

بالدم

حلم
ــا كــــروّيــــا يــلــمــع على 

ً
1- وجــــد شــيــئ

ـــا.. 
ً
شـــيـــئ يــــعــــرف  يـــكـــن  ــــم  ل األرض.. 

وعــيــه..   صغيًرا يكتشف 
ً

طــفــال كــان 
حــــني وضـــعـــه أمــــــام ضـــــوء الــشــمــس 
ملــعــت الـــكـــرة الــضــوئــّيــة فـــي عــيــنــيــه.. 
الشمس.. األعــلــى باتجاه  الــى   رمــاهــا 

ولم تسقط.
ما يمّر في املكان ذاته وقد 

ّ
2- صار كل

 الــشــيء 
ّ

كــبــر ينظر فــي األعـــلـــى، لــعــل

ـــكـــروي الـــالمـــع يــســقــط فــــوق رأســـه  ال
ويدرك أن الشمس تحبه.

 حرائق
1- شّب حريٌق في أحد البيوت ليمتّد 
الى كل الشارع.. لم يكن األهالي على 
استعداٍد ملواجهة شّدة النيران.. كانوا 
الــكــارهــني  مــن  أّن مجموعة  يــعــرفــون 
ــنــار لــكــن ال أحــد  لــهــم ســيــضــرمــون ال
منهم استغاث، معتقدين أّن النار لن 

تشّب في البيوت.
الـــثـــانـــي  الـــــــشـــــــارع  أهــــــالــــــي  هـــــــّب   -2
إلطـــفـــاء الــحــريــق الـــــذي كــــان شـــديـــًدا 
 مــن 

ّ
ــــكــــارهــــون يـــتـــرّبـــصـــون بـــكـــل وال

الحريق  إطــفــاء  فــي  للمشاركة  يــأتــي 
اآلخــر  الــشــارع  أهــالــي  لكن  ليقتلوه.. 
أصـــــــّروا عــلــى إطـــفـــاء الـــحـــريـــق، ثــّمــة 
إذا ما  أيـــضـــا  لــهــم  يــمــتــّد  أن  خـــــوٌف 
الشباب  منهم بعض  مــات  تــغــافــلــوا.. 
 وأصيب كثيرون بجروٍح خطيرة وتّم 

إطفاء النار.
الـــثـــانـــي  الـــــشـــــارع  أهـــــالـــــي  3- صــــــار 
يــهــتــفــون بـــأســـمـــاء كـــبـــارهـــم، وأنــهــم 
أبــطــال إطــفــاء الــحــرائــق وأن األمـــر لم 
يكن ينجز لوالهم.... طلب منهم أهالي 
تواجدهم  فوا 

ّ
يخف أن  األول  الــشــارع 

ــعــودة الى  فــي بيوتهم وشــارعــهــم وال
 الهدوء.

قالوا لهم، لوالنا ملا كنتم وألصبحت 
بــيــوتــكــم هــشــيــم والــنــســاء واألطـــفـــال 
بـــال مــــــأوى.. قــــال لــهــم جــيــرانــهــم في 
ذات الــــشــــارع، أهــــــدؤوا أّيـــهـــا األحـــّبـــةـ 
ونعني من  مــات  مــن  استذكار  علينا 
جــــرح. كـــانـــوا يـــــردون عــلــيــهــم، لــوالنــا 
 الحـــتـــرقـــت بــيــوتــكــم ولـــتـــفـــّرقـــتـــم بــني

املدن.
4- منذ حرائق.. ثّمة صوٌر ترفع، ثّمة 
ترفرف..  رايــاٌت  ثّمة  تشهر..   

ٌ
أسلحة

ثـــّمـــة مـــــوٌت جـــاهـــز لـــلـــحـــضـــور.. ثــّمــة 
حرائٌق بني الشوارع.

  

  



A L S A B A H N E W S P A P E R15 Sun. 23 . Feb. 2020 Issue No. 4752 2020 23

اللعب  وبأجراس   ، يستحمُّ الفرح  بنجيمات 
ر. 

ّ
واللهو البريء يتدث

 بالصوت العالي: 
ُ
 فوق الكرسي يصرخ

ُّ
ينط

- ((يا مطحنتي، يا مطحنتي / هاكم اسمي 
/ اسمي يوسف / اسمي الطحان يوسف).. 
- يــمــثــل، ثـــّم بــشــعــاع وبــمــاء الــقــلــم، بالجهد 
واملجاهدة،  والسهر  التعب  وبتراب  املقّدس 
بـــطـــني املــــجــــالــــدة واملــــــــران والـــتـــمـــثـــل يــنــحــت 
الــســاحــر، عــارفــا، باحثا،  الــفــنــان  شخصية 
كــــاشــــفــــا، مــــســــاهــــمــــا، مـــــشـــــاركـــــا  فــــاعــــال، 
ومؤثرا حتى جن، جن الفتى، جن الطحان 
(يوسف)، صرخوا به أن أعقل، لكنه يرفض 
العقل وينتمي الى عقل العقل، يصّير سطح 
يصّير  املدرسة،  الساحات،  الــدروب،  البيت، 
ة بيتهم في محلة 

ّ
الخان مسرحا، يصّير دك

(خـــضـــر الــــيــــاس) مــنــصــة مـــســـرح، تصير 
الدنيا كل الدنيا ملعبا ومسرحا ... ويجن ... 
- يــجــن الــطــحــان يـــوســـف، ومــــن أيــــن لـــه أن 
يعقل، أن يــهــادن، وكــل مــا يــكــّون بصرياته 
اليومية يــزّيــن لــه تلك الــلــوثــة الــضــوء، وذلــك 
الــجــنــون الــعــســل، املــســرح يدفعه الــيــه دفعا، 
يــحــّرضــه ويــغــريــه عــلــى االلــتــصــاق بــألــوانــه 
وطنه،  آالم شعبه، هموم  الساحرة،  وعوامله 
ـــم، مـــعـــادن صــحــبــتــه االصــيــلــة  ـــعـــال أمـــتـــه وال
ــق شــريــط حــلــمــه املـــلـــّون بــأقــواس 

ّ
الــتــي تــعــل

تمنياتهم القزحية، وكانت احالمهم شاهقة 

القمم وكأّنها - لفرط صعوبتها واستحالة 
تــحــقــيــق ولـــو صــفــحــة مـــن ســفــرهــا املجيد 

تبدو- مجهولة وعصية. 
- لــكــنــهــم فــتــيــة آمـــنـــوا بــقــلــوبــهــم الــخــضــراء 
... عـــّضـــوا عــلــى تلك  املـــشـــرقـــة  وعــقــولــهــم 
لها، وكان  النبيلة واهتدوا، فكانوا  االهــداف 

لها.  
الــــــطــــــحــــــان يــــــوســــــف دبـــــق  ـــــــم يــــشــــغــــل  ل  - 
الــدنــيــا وملــعــانــهــا الـــكـــاذب، تــرفــهــا ولــذائــذهــا، 
ـــزائـــل، ومــغــنــمــهــا اآلنـــــي، بـــل كــان  مــجــدهــا ال
خـــفـــوق جـــنـــاحـــه يـــضـــرب هـــمـــة واصــــــــرارا 
صـــوب ســـمـــاوات أخــــرى، يــفــتــش عــن قيمة 
التجاهل  بــرغــم  عليا، وذكـــر مــدى االزمــــان 
ترسم  أســمــى،  فكرة  عــن  يبقى،  والتناسي 
بها يعيش كريما،  لالوطان لالنسان دنيا، 

بها يحيا... 
بــكــائــنــاتــه وعـــبـــاراتـــه، بمالحته  بــأفــكــاره،   -
الطحان  يــدّوخــنــا متعة هـــذا  وقــفــشــاتــه كــم 
يــوســف، كــم يــســكــرنــا فــائــدة هـــذا الــعــراقــي 

البغدادي الكرخي االصيل.. 
- كم يضحكنا حدَّ البكاء، وكم يبكينا حدَّ 

الضحك ... 
ــم، األســطــة، املــبــدع، 

ّ
- كــم يسعدنا هــذا املــعــل

الوطني الشعبي.. 
الــبــســيــط والــغــنــي املــلــتــزم، وكـــم يشوقنا   -
التي  الحكاية  املــســرح،  االثــيــرة مع  بحكايته 

الــبــدايــة، والــتــي ظلت وستظل مع  كانت هــي 
تقادم االزمان بداية... 

الـــــــــذي  يـــــــوســـــــف  ـــــــطـــــــحـــــــان  ال حــــــكــــــايــــــة   - 
ـــب مـــطـــحـــنـــتـــه، ويــــــــروح يـــتـــجـــول بــهــا 

ّ
يـــتـــنـــك

الـــوطـــن، أزقــتــه،   فـــي قــلــب وشـــرايـــني وأوردة 
دروبــــــه،  حـــاراتـــه ومــحــالــه، يــظــل يــــدور بها 
ويـــــدّورهـــــا صــــــورا مــنــتــقــاة مــــن الـــــواقـــــع، ال 
ليحّنطها  ال  ليعكسها،  ليعبدها،  يعيدها 
محّركا  انما  املعنى...  فــوق خشبة  هي هي 
االسئلة،  يرمي فضة  املاهرة،  الذكية   نظرته 
يــرمــي بــــذور الــتــحــريــض والــغــضــب والــفــعــل 
املـــثـــّور فـــوق هـــذا املـــســـرح أو ذاك، فـــي هــذه 
هــذه  احــتــدام  فــي  املــطــبــوع،  الصحيفة وذاك 
 الــــنــــدوة أو فــــي احـــتـــفـــال ذّيـــــــاك املـــهـــرجـــان، 
يـــصـــوغ مـــن مــلــح ســـاعـــاتـــه وشــــهــــوره، من 
الطافحة بالخصب، من راحته، من  سنواته 
احــتــجــاج ضــغــط دمـــه، يــصــوغ مــن ضجيج 
حياته فعال ناريا... يشحن صرخة الحقيقة. 
- صياد ماهر للفكرة هذا الطحان يوسف، 
بــــارع فـــي مــغــازلــتــهــا، تــدويــرهــا واحــيــائــهــا، 
الــدفــاع عنها، ذكــي فــي تدويلها  شجاع فــي 
 وارتحل ... 

ّ
بني صفوف الجماهير أينما حط

 - يــــرســــم شـــخـــوصـــا طـــالـــعـــة مــــن عــــبــــاءات 
ـــيـــحـــاورهـــا، يــمــتــحــنــهــا، يــجــادلــهــا،  الـــفـــقـــر ل
املعتم،  واقعها  ليثّور  يدعكها  يحاصرها، 
ـــة، بـــواقـــع آخـــــر، أعــز 

ّ
ـــــزرع أوفـــــر غـــل حـــاملـــا ب

وأجــــمــــل وأبـــــهـــــى، أعــــــــوام تـــــــدور ومــطــحــنــة 
الـــعـــانـــي يـــوســـف تـــــدور وتــــــدور وتـــــــدور، ما 
تعجيلها شابا  ظــل  بــل  كــلــت وال شــاخــت، 
مــتــحــضــرا يــســافــر فــي الـــزمـــان واملـــكـــان ثم 
يــعــود، ينبت فــي واقــعــه الــشــعــبــي الــعــراقــي، 
 يـــقـــضـــم الـــرغـــيـــف فــــي مـــأكـــلـــه، ويــحــتــســي 
ــــشــــاي املـــهـــيـــل فــــي مـــقـــاهـــيـــه، يــــرحــــل مــع  ال
شخصياته، حكاياه الشعبية، مع أساطيره، 
يــصــوغ مــنــهــا بــصــريــات واقــعــيــة فــنــتــازيــة، 
ســاحــرة وســاخــرة... مبكية وضاحكة حّد 

العلقم .... 
- ولم يكتِف، لم يهدأ، ماكنته تهدر وتستمر 
تجوب املدن والعواصم، وبما يفيد االنسان، 
تــغــتــنــي حــقــيــبــتــه عـــبـــر االيــــــــام والـــســـنـــني، 
الــحــاضــرة  الــنــّيــر وبــديــهــتــه  ممتشقا فــكــره 
للفقراء  تنتصر  مسرحية  مــدّونــات  إلبـــداع 
واملــهــّمــشــني، أبــطــالــهــا طــالــعــون مـــن ســديــم 
الــحــاجــة وقــــاع الــبــســاطــة، مـــن ســـوط القهر 

واالضطهاد ومن ظلم االستبداد... 
أّنــــــه ومـــــن خـــــالل عــــني حــلــمــه الــبــعــيــد   

ّ
- إال

يمنحها حضورا مسرحيا مؤثرا، واضافة 
لــبــعــدهــا الـــجـــمـــالـــي املـــحـــلـــي يــطــلــقــهــا بــعــدا 

انسانيا شامال...
- ينقلها من مألوفية الصورة الى بهاء الطلة 

وقوة املثال. 

الــتــحــلــيــق، أن تخاطب  قــــدرة  لــهــا   - يــصــّيــر 
املــــــزاج املـــحـــلـــي، وأن تـــفـــوز بــنــعــمــة الــحــيــاة 
املــســرحــيــة فــي عـــدد مــن فـــضـــاءات املــســرح 

العربي. 
- في جميع محاوراته وحوارياته املسرحية 
والــســيــنــمــائــيــة، االذاعــــيــــة والــتــلــفــازيــة، كــان 

العاني ملتحما بصف املواطن والوطن. 
- هـــو ذا الـــطـــحـــان يـــوســـف، هــــذا الـــواقـــعـــي، 
االجــتــمــاعــي، الــتــســجــيــلــي، املــلــحــمــي، ورائـــد 
املــســرح الــشــعــبــي، ابـــن الــشــعــب الـــذي صــار 
فنانا، فتّوجه الشعب فنانا له، ينطق بلسانه 
بطموحاته وأحالمه، ويفّوضه محاميا ينال 

حقوقه ... 
- هو الكاتب املسرحي، االذاعي والتلفزيوني 
واالداري،  والناقد  املمثل  هــو  والسينمائي، 
ق في فــضــاءات شتى دون أن 

ّ
هــذا الــذي حل

يــنــال الــتــعــب والـــوهـــن مــن ضــربــات جناحه 
العمالق، انما ظل شابا وفتيا. 

- شاب أمام صيحة الحق، شاب أمام وقدة 
االبداع وشهقة الخلق.

- ثقته بإرادة االنسان الجّبار، أمام شفافية 
عــالقــتــه بــالــنــاس، مــعــارفــه، جــيــرانــه وأســـر 
مهنته... أمام حقيقة هذه الدنيا، أمام كرامة 
أرضـــــه، أمــــام الــوطــنــي الــعــاشــق واملــعــشــوق 

ملجده، 
- أمـــام الــحــريــة لبني عــراقــه، ألمــتــه، وسائر 

اإلنسانية.... 

  

 

حني تشتد األزمــات وتعصف األهــواء وتختلط 
األوراق نتلفت نحن أبناء املسرح نبحث في ما 
بيننا عن نوافذ لألمل والنجاة، وحني نفاجأ أّن ما 
حولنا في أغلبه ملتبس ومضّبب، نعود بالذاكرة 
مــع بعض متعاونني  فيها  أيـــام مضت كنا  الــى 
متحابني هدفنا العمل واإلنجاز وّجل اهتماماتنا 
 لعبة املسرح ومتنوعات البحث واالبــداع، يحيط 
ــمــون مـــن دون مــّنــة 

ّ
بــنــا مـــرّبـــون فــاضــلــون يــعــل

 ويوجهون من دون أستذة ويباركون من دون زيف، 
اليوم غاضت تلك املحبة وخبت لدى البعض جواهر 
الصدق التي تبث الجمال وتضيء االبداع وتنثر 
التجلي في روح املسرح، الحزازات والصدامات 
املــنــافــع  لـــهـــذا وذاك بــحــثــا عــــن  واالنـــبـــطـــاحـــات 
واملهيمنة  السائدة  هي  واالمــتــيــازات   واملناصب 

في التعامل والعمل.
اليوم  24 \ 2 وفــي ذكــرى أول صعود لك على 
خشبة املسرح العراقي أتوقف ألستذكرك وأرثيك 
فيه وحجم  غرقنا  الــذي  الفراغ  بمقدار  وأعلمك 
متنا يا سيدي أّن املسرح 

ّ
التيه الذي ندور فيه، عل

 

مـــحـــبـــة وألـــــفـــــة وانـــــتـــــمـــــاء وهـــــــو الـــــوطـــــن الـــــذي 
نـــضـــيء  نـــســـتـــطـــيـــع مــــــن خــــــــالل فــــضــــائــــه أن 
ونــبــنــي ونــعــّمــر روح اإلنـــســـان الــبــانــي واملــنــجــز 
فـــي الـــوطـــن الــحــقــيــقــي، مــعــك حـــني كــنــا نعمل 
كــنــا نـــعـــرف أّن مـــا ســــوف نــقــدمــه لـــه مــســاس 
الــذي  البلد  ومستقبل  املجتمع  بحياة   حقيقي 
ننتمي اليه؛ لذا كان لزاما علينا أن نحسن االنتقاء 
ونحسن االنجاز ونعي وقع التلقي والتأثير، اليوم 
ما عادت املسارح بفضاءاتها قادرة على مواجهة 
الــذي ينخر في أساساتها، فهناك من   الــخــراب 
البيع والــشــراء وأســهــم فــي غلق االستار   سّهل 

ر 
ّ

وإطفاء األنوار، وهناك من نبتت له أنياب فكش
 

عنها في وجه صحبه والعاملني معه، وهناك من 
 أراد أن يكون سيدا ومن حوله يدينون له بالوالء 

املطلق!!.
دربــك  رفيق  ومعك  العاني  يوسف  املعلم  أّيــهــا   
 الذي التحق مؤخرا بك الكبير سامي عبد الحميد 
تاركني بغيابكما فراغا مهوال يصعب  صده، أوّد 
أن أعلمكما أّن حمل الرسالة من بعدكما صار 
صعبا والحفاظ على ديمومة العطاء الّنير للمسرح 
الــصــراعــات وتغّير   الــعــراقــي فــي زحمة فوضى 
األلــوان واالنتماءات أضحى عصيا، لكننا نحن 
العصبة الصغيرة من أبناء املسرح الحي الثابتة 
 على املــبــدأ والــقــيــم مــا زلــنــا لــم نــنــزع جلدنا ولم 
نــفــرط بــأصــواتــنــا ولــم نبع ضــمــائــرنــا  مــا دمنا 
س هواء العراق؛ لذا سنبقى نعمل من أجل 

ّ
نتنف

 املسرح الذي آمّنا به جميعا، مسرح عراقي متطور 

 الـــــرؤى واملــفــاهــيــم يــصــنــع مــســتــقــبــال مــتــفــائــال 
 وبــهــّيــا لــالنــســان الـــرائـــي، ويــبــث وعــيــا معرفيا 

لالنسان الكادح.
ــم يــوســف الــعــانــي نحييك فــي ذكــرى 

ّ
أّيــهــا املــعــل

طاملا أحببتها وفاخرت بها ذكرى أول صعود 
لك على صهوة مسرح حرون وحياتي رّوضته 
 بـــالـــفـــهـــم والـــحـــكـــمـــة واألمــــــــل لـــيـــكـــون مــســرحــا 

طليعيا ورائدا.
منا في مماتك الحي وتعاليمك 

ّ
سالٌم عليك معل

النابضة باألصالة والوعي .... 

بفعل األولى: البنيوية، منها أو عنها، توصف 
للجزئيات  منه:  بــّد  ال  تــجــاوٌز  بأنها  ”البنية“ 
الروائي،  النص  بنية  على  لذلك  بالعالئقيات. 
الــثــيــمــيــات  كــمــظــهــر حـــكـــائـــي، أن تـــتـــجـــاوز 
نحو  هــذا،  تجاوزها  تعاظم  كلما  بالتقنيات. 
أقصى متاح أمامه، تعاظمْت باتجاه كينونتها 
ــلــقــارئــني: االعـــتـــيـــادي ـ  إنـــجـــازا مـــن الــكــاتــب ل
االستثنائي. من هنا، ليس قْبله، يمكن بهذا 
ة: 

ّ
ــهــا فـــذ الــتــجــاوز املــتــعــاظــم، لــهــا، أن يــقــال إّن

شديدة التميز.
”التجديد“  يتسّن  لــم  اآلن،  كــهــذه،  بنية  لــوال 

لنماذج:
ستينية ـ سبعينية، بدءًا، كاألنموذج األحادي 
لـ عبد الرحمن مجيد الربيعي: الوشم 1972، 
دائــريــا،  نسقا  بنيته  اعتمدت  إذ  خصوصا، 
في الدرجة األولــى، قد ازدوج بنسق تناوبي، 
تــمــامــا، حــيــث: الــحــاضــر ســـــارده خـــارجـــي - 

املاضي سارده داخلي.
ثــمــانــيــنــيــة ـ تــســعــيــنــيــة، أيـــضـــًا، كـــاألنـــمـــوذج 
الثالثي لـ عبد الخالق الركابي: الراووق 1986/ 
قبل أن يحلق الباشق 1990/ سابع أيام الخلق 
1994، خصوصا، فهو ”بوليفوني“، متعدد 

األصوات، ذو واقعيتني: سحرية + خيالية.
ة، الـــشـــديـــدة 

ّ
كــــذلــــك لــــــوال هــــــذه الـــبـــنـــيـــة الــــــفــــــذ

 

الــتــمــيــز، مــا تــســّنــى ”الــتــحــديــث“ لــنــمــاذج من 
الــعــقــديــن األخـــيـــريـــن: املـــاضـــي + الــحــاضــر، 
ـــزام  اإلل هـــذا  ـــق 

ْ
وف منفصلني،  غــيــر  صلني 

ّ
مت

للروائي بروايته: أن يكون هو فيها أشخاصا 
 ثـــالثـــة: الـــكـــاتـــب/ الــشــخــصــيــة/ الــــقــــارئ، مــعــًا، 
تــعــالــى.. وجع  الربيعي، مــثــال، فــي:  كـــ: حميد 

مالك 2010، حصرا، هكذا:
أية ثيمة، ذاتية/ غيرية/  إلى  أن يعمد  ه 

ُّ
* حق

مشتركة، فيحولها إلى رواية، تجنيسا، حيث 
يفهم أن ”ليس هناك انفصال بني ماذا نقول 
وكــيــف نـــقـــول“، ســيــاقــّيــًا، وهــــذا الــحــق، هنا، 
ـ  ـ تمثيال  ســيــمــارســه: حــني يجعل ”الــثــيــمــة“ 

أبرز كينوناته (كاتبا).
بــــأّن لشخصيات روايــتــه  يــعــي  أن  * واجــبــه 
مــــصــــادَر أربـــعـــة أهــــــّم: هـــو ذاتــــــه/ أشــخــاصــا 
خياله  عنهم/  يسمع  آخرين  حتما/  يعرفهم 
الـــخـــالـــص، تـــحـــديـــدا، خـــصـــوصـــا شــخــصــيــة 
ـــه ”وجـــهـــة نظر  بـــطـــل، مــنــهــا، حــيــث تـــكـــون ل
بــالــذات“،  العالم، وعــن نفسه هو  محددة عن 
الواجب، هنا، سيؤّديه: حني  ضرورية، وهــذا 
يجعل ”البطل“ ـ تخصيصا ـ أبرَز كينوناته 

.(
ً
(شخصية

* مراُده أن يتقّمص شخصا حقيقيا، عارفا 
به أو سامعا عنه، ليصنع منه بطال، تاريخيا/ 
عليه  يتحتم  إذ  إلـــخ،  اجــتــمــاعــيــا...  سياسيا/ 
البطل، ســواء كــان مجسدا  إقناع قارئه بهذا 
أم مــجــردا، على أســـاس أن ”صـــورة الــقــارئ 
تكون حاضرة باستمرار في وعي الكاتب“، 
قه: حني يجعل 

ّ
تماما، وهذا املراد، هنا، سيحق

”اإلقناع“ ـ تعيينا ـ أبرز كينوناته (قارئًا).
اآلن.. أّنــــى يــكــون الـــروائـــي فــي روايـــتـــه جــْمــَع 
ـــكـــاتـــب/ الــشــخــصــيــة/  ـــثـــالثـــة: ال أشـــخـــاصـــه ال
ق 

ّ
م، ثــمــة، قــبــالــتــه، مــا يتعل الـــقـــارئ، كــمــا تــقــدَّ

بمتواليته الواقعية، سواء ماضية أم حاضرة، 
وهـــو إدراكـــــه تــوثــيــقــهــا: اإليــجــابــي، الــعــمــقــي ـ 
لــلــروايــة =   

َ
الـــذي ُيــخــضــع الحقيقة الــبــاطــنــي، 

نصيا داخليا (كاتبا + شخصية + قارئا).
هنالك روائيون ترجموا هذا اإلدراك متأخرين 
بـ : مجّرد تجاوز البنية للثيميات بالتقنيات، 
أنــمــوذٍج فيما  إنجاح  دون تعاظمه، قد يكفل 

أخفق فيه نظيٌر سابٌق لروائي بعينه.
 * ريـــــــــاض الــــفــــهــــد فــــــي أنــــــمــــــوذجــــــه: وقـــفـــة 
بــنــيــتــه،  أن  حـــيـــث  مــــن  أّوال،   ،2011 ــلــقــلــق  ال
(ســارد  ثــالثــة  ناقلني  ذات  تــجــاوزيــة،   لتكون 
نــــاٍج  اب ذاتـــــــي/ 

ّ
 عــلــيــم مـــوضـــوعـــي/ راٍو كـــــــذ

 وحـــيـــد مــهــيــمــن) طــيــلــة فـــصـــولـــه، الــخــمــســة 
بدايات  يــروي  الكذاب  بـــ:  ستهل 

ُ
ت التي  عشر، 

مشوشة.
 X عبد الزهرة علي في أنموذجه: زهايمر *
”البوليفونية“  البنية  باعتماده  ثانيا،   ،2015
الفكرية  املــواقــف  تنوع  الصوتي:  التعدد  ذات 
حيث اختالف الرؤى العقائدية على مستوى 
”املـــضـــمـــون“ مـــع تــلــويــن الــتــكــنــيــك ”ثــنــائــيــة: 
الصيغ ـ األساليب“ ثم توظيف الكرونوطوب 
ــــزمــــان ـ املــــكــــان“ عـــلـــى مــســتــوى  ”وحــــــــدة: ال
 عن أن فيه بنية دائرية، عْبر: 

ً
”الشكل“ فضال

ابتدائه ”صعقتني جثة  منذ  البطل،   = فاهم 
الرجل املسجى على الرصيف“ - قبل انتهائه 
”جاءت دورية الشرطة.. فرقت الناس وحملت 

الجثة“ ص.
* مــوســى الــهــاشــمــي فــي أنــمــوذجــه: الــجــدار 
إطــاريــة  بنيته  ثــالــثــا، حيث  املــتــصــّدع 2010، 
يــوم، يقتصر  أبــي يعقد مجلسا.. كــل  (كــان 
لهم حكاية  يـــروي  الــجــيــران،  مــن  لفيف  على 
املــتــصــدع)، بحسب استهالله، وهــذه  الــجــدار 
اإلطـــــاريـــــة، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن تـــوزعـــه بني 

“ تلو 
ً
فصول خمسة، قد انبنى منها ”حكاية

أخرى: تتابعا/ تراوحا/ تناوبا، نسقيا، فبدا 
ذا تشابكية باالنتقاالت الزمانية والتغايرات 

الساردية.
ذاتـــه  اإلدراك  تـــرجـــمـــوا  ثــمــة روائــــيــــون  لـــكـــْن 
ــــ: فــقــط تــعــاظــم الــبــنــيــة املــتــجــاوزة  ــريــن ب

ّ
مــبــك

للثيميات بالتقنيات، حيث يتعاظم تجاوزها، 
 أنموذٍج ألّي روائي.

ّ
ما يحقق نجاح كل

أّوال،  زوال 2007،  ابــن  ليالي  أنــمــوذجــه:  ففي 
روتينية!  غير  بنية:  إلــى  كطافة  كريم  يلجأ 
يــمــكــن اســتــكــنــاه عـــدم روتــيــنــيــتــهــا، إْن جــاز 
الالحق  ”املحتوى“  من  بــدءا  هكذا،  وصفها 
بانتهاء املنت. واألخير، أي منت األنموذج، يفّعل 
هذا االستكناه ـ أكثر فأكثر ـ خصوصا بني: 
الستكناه  التفعيل،  بهذا  ص218.  ـ  ص196 
ل لــألنــمــوذج 

ّ
الــروتــيــنــيــة فــيــهــا، تتشك انــعــدام 

فُيستشفُّ  مــعــا.  الــعــمــوديــة/  ـ  األفقية  بنيته: 
ذا نص  ليس  إنــه  ية، 

ّ
متخف ال  متجلية  منها، 

وحيد، أبدا، بل هو ذو نصوص عديدة. لكنها 
ليست انفصالية، تفاككية، إّنما هي اتصالية، 
ترابطية، باستثمار واٍع لـ : النسقية/ الحوارية/ 

املكانية/ الساردية.

وفـــي أمـــوذجـــه: زائـــيـــة الـــوجـــد 2004، ثــانــيــا، 
ينهض عبد عون الروضان ببنية مزدوجة:

معنونة  خمسة  فــصــول  عــنــوانــّيــة..  شكلية: 
(زاي.....  مــرســومــة  غــيــر  مــكــتــوبــة  بـــحـــروف 
ًا 

ّ
ألف/ ياء/ دال... ميم/ واو... ألف/ نون) = خط

ًا أوســط (َدم)/ 
ّ
أيمن (زيـــدون ”الــزيــن“)/ خط

ًا أيسر (األمــيــرة أخــت ”الــزيــن“) = املنت، 
ّ
خط

وفــقــا لــهــذه الــخــطــوط، سيبتدئ بـــ ”الــزيــن“، 
متناثرا  ”دم“  ـــ  ال يــكــون  فيما  عليه،  مهيمنا 
على فصوله، خمستها، لينتهي بـ“األميرة“، 
الــفــصــول  تــمــهــيــديــة..   - فــيــه.  أخـــتـــه، متخللة 
لــلــروائــي  شــاعــريــة،  بصيغ  مــمــهــدة  الخمسة 
”زاي.....  لفصل  أي  ـ  أولــهــا   

ُّ
ُيستهل نفسه، 

ألــف“ ـ بـ ”زيــدون“ أيضا (الزين/ ذو الشعر 
وفقا  املـــنت،   = كحقل حنطة ص7)  األشــقــر 
لهذه الصيغ، سيبدو متخما بالشاعرية تجاه 
أم ”الزين“ منذ (أمــي رّبــة حزن هي األخرى 
رة.. أحــداث حاضرة 

ِّ
ص18). - سردية: مؤط

فـــي ”عــــّمــــان“ خــــالل الــتــســعــيــنــيــات خــاصــة 
(أي: فردية).  بأبيه ”سعيد مسعود“ وحــده 
رة: أحداث ماضية في ”بغداد“ خالل 

َّ
- مؤط

الثمانينيات عامة لألب وذويه (أي: جمعية).
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تقــــــــّدم النادلــــــــة الروبــــــــوت األولى في 
أفغانستان األطباق في أحد مطاعم 
كابول وســــــــط ذهول الزبائن، وتقول 
" في اللغة الدرية 

ً
لهم "شــــــــكرًا جزيال

إحدى لغتني رئيســــــــتني فــــــــي البالد 
التي عانــــــــت طوال أربعــــــــة عقود من 
حرب مدّمرة، بينمــــــــا تأتي هذه اآللة 
لتضفي بهجة علــــــــى الحياة اليومية 

فيها.
يطلق على الروبوت الذي يأخذ شكل 
اإلنسان اســــــــم "تيميا" ويبغ ارتفاعه 
1,5 متــــــــرا. ويبدو كأنه يرتدي تنورة 

واسعة.
يقــــــــول مديــــــــر املطعم محمــــــــد رافي 
شيرزاد إن الروبوت مصدره اليابان 
وقــــــــد أثار فضــــــــول النــــــــاس منذ بدء 

تشغيله الشهر املاضي.
ويشــــــــير إلــــــــى أن "مشــــــــاهدة روبوت 
فــــــــي الحيــــــــاة الواقعية هــــــــو أمر مثير 
لالهتمــــــــام بالنســــــــبة إلــــــــى النــــــــاس". 
ويتابــــــــع "أحيانًا يقفــــــــز االطفال من 

الفــــــــرح واملفاجــــــــأة عندما يقــــــــّدم لهم 
الطعام". أراد أحمد زكي (9 سنوات) 
أن يــــــــرى عــــــــن كثــــــــب اآللــــــــة. ويروي 
الصبي "رأيت الروبوت على شاشات 
التلفزيــــــــون وطلبــــــــت من والــــــــدي أن 

د 
ّ
يأخذنــــــــي إلى هــــــــذا املطعــــــــم". ويؤك

والده أحمد يوســــــــف أن التحّدث إلى 
النادلة كان أمرًا ممتعًا، إذ من "املثير 
لالهتمــــــــام أن نرى روبوتــــــــا حقيقيًا 

يعمل أمامنا".
تعــــــــّد قدرات "تيميا" يســــــــيطة للغاية، 
فهي تجلب الصحون على الطاوالت 
مها إلى الزبائن على صوان. 

ّ
وتســــــــل

وهــــــــي مبرمجــــــــة لتفــــــــادي العوائــــــــق 
املرورية. وتســــــــتطيع النادلة الروبوت 
أن تــــــــرّدد العبارات األساســــــــية مثل 

"عيد ميالد سعيد".
فــــــــي املقابل، يمكــــــــن للعمــــــــالء طلب 
الطعــــــــام عبر شاشــــــــة تعمل باللمس 

موضوعة على بطنها.
علــــــــى الرغــــــــم من ذلــــــــك، ال يبــــــــدو أن 
الروبوت مرّحب به للغاية، خصوصًا 
أن بعض األفغان يرون في وجودها 
خطــــــــرًا على العمالة فــــــــي بالد تعاني 

مــــــــن معــــــــّدالت مرتفعة مــــــــن البطالة 
تصل إلى 40 %.

وكتب كاشف أبو بكر على فيسبوك 
إن "هــــــــذا األمــــــــر مثيــــــــر للســــــــخرية، 
فيما عشرات  الروبوت  يستخدمون 
آالف الشباب يبحثون بيأس عن أي 

عمل".
يــــــــرد صاحــــــــب املطعــــــــم علــــــــى هــــــــذه 
االنتقادات باإلشارة إلى أن الروبوت 
يســــــــاعد علــــــــى إدخــــــــال تكنولوجيا 
جديدة إلى البــــــــالد، ويمكن أن يوفر 

املزيد من الوظائف.
ويؤكــــــــد "لقــــــــد وظفنا ثالثــــــــة خبراء 
للتعامــــــــل مــــــــع تيميــــــــا. كذلــــــــك يمكن 
لإلنســــــــان اآللــــــــي أن يشــــــــّجع الجيل 
م الذكاء 

ّ
األفغانــــــــي الجديد علــــــــى تعل

يتعلــــــــق  األمــــــــر   (..) االصطناعــــــــي 
فــــــــي  عمــــــــل  فــــــــرص  باســــــــتحداث 

أفغانستان، وليس بالغائها".

 
ً
نشرت شركة لينوفو الصينية صوًرا تشويقية
على موقع التواصل االجتماعي الصيني (ويبو) 
Weibo لهاتف جديد ســــــــيكون موجًها لعشاق 

األلعاب بأداء قوي جًدا.
وكان ُيشــــــــاع في الســــــــابق أن الشــــــــركة الصينية 
تعتــــــــزم الدخــــــــول فــــــــي ســــــــوق الهواتــــــــف الذكية 
املعروفة باســــــــم (هواتف األلعــــــــاب) التي تأتي – 
إلــــــــى جانب أقوى املواصفات القوية في الســــــــوق 
– ببعــــــــض املزايا األخرى التي تؤهلها لتشــــــــغيل 
ألعاب الفيديو التي ال تســــــــتطيع الهواتف األخرى 

تشغيلها.
وبحســــــــب الصور التــــــــي نشــــــــرتها لينوفو على 
موقع (ويبو)، فــــــــإن هاتفها الذكي املرتقب حقق 
مجموع 600,000 على مؤشــــــــر األداء املعروف 
AnTuTu، وإن صح املجموع، فسيحقق الهاتف 

رقًما قياسًيا جديًدا.
وفــــــــي صــــــــورة أخــــــــرى، ذكــــــــرت الشــــــــركة عبارة 
(لتستمر اللعبة) Game On، ما يعني أن الهاتف 
ســــــــيكون موجًها لعشــــــــاق األلعاب، وذلك بالنظر 
An-  للى املجموع الذي حصل عليه على مؤشر
 
ً
TuTu، مــــــــا يعني أن مواصفاته ســــــــتكون قوية
للغايــــــــة، بما في ذلك املعالج الذي أكدت الشــــــــركة، 
في صورة، أنه ســــــــيكون معالج شركة كوالكوم 
األحدث (ســــــــنابدراغون 865)، مــــــــع مودم لدعم 

.5G شبكات الجيل الخامس
وُيتوقع أن ُيطرح الهاتف باســــــــم (لينوفو ليجن) 
Lenovo Legion ليتماشى مع العالمة التجارية 
الخاصــــــــة بحواســــــــيب لينوفو املوجهة لعشــــــــاق 
األلعاب، وذلــــــــك على غرار ما فعلته منافســــــــتها 
أســــــــوس التي أطلقــــــــت هاتف األلعــــــــاب التابع لها 
تحــــــــت العالمــــــــة التجارية (جمهوريــــــــة الالعبني) 

.ROG أو Republic of Gamers

اكتشفت املهندسة (جني مانتشون وونج) – التي 
أصبحت تشــــــــتهر باكتشــــــــاف املزايا التجريبية 
املخفية في العديد مــــــــن التطبيقات والخدمات – 
أن خدمة مشــــــــاركة الصور إنســــــــتاغرام تختبر 
ميزة جديدة تسمح للمستخدمني بالوصول إلى 

أحدث املنشورات.
وكانت إنســــــــتاغرام قد بدأت في السابق بعرض 
املنشــــــــورات حســــــــب األهميــــــــة، وليــــــــس حســــــــب 
التوقيت، ولكن يبدو أن امليزة الجديدة تستهدف 
املســــــــتخدمني الذيــــــــن يهتمــــــــون برؤيــــــــة أحــــــــدث 
املنشــــــــورات. وأطلقت الشــــــــركة على امليزة اســــــــم 
(أحدث املنشــــــــورات) Latest Posts، وهي تظهر 
 فوق الصفحة الرئيســــــــية وتعرض 

ً
 منبثقة

ً
نافذة

أحدث املحتوى من األصدقاء.
وتمكنــــــــت املهندســــــــة وونــــــــج من الوصــــــــول إلى 
الشفرة الخاصة بامليزة الجديدة والحصول على 
لقطات شاشــــــــة على تطبيق إنستاغرام الخاص 
بنظام التشــــــــغيل أندرويد. وفــــــــي النافذة املنبثقة 
تب "مرحًبا بعوتك! 

ُ
التي تظهر للمســــــــتخدمني ك

تعرف على املنشــــــــورات من [أسماء األشخاص 
الذيــــــــن تتابعهــــــــم] و9 آخريــــــــن". وفي حــــــــال أراد 
املســــــــتخدم رؤية تلك املنشــــــــورات، فيمكنه النقر 
على زر (رؤية املنشورات) See Posts أو اختبار 

.Not Now (ليس اآلن)
ُيشــــــــار إلى أن إنســــــــتاغرام كانت قــــــــد بدأت في 
منتصــــــــف عــــــــام 2016 فــــــــي عرض املنشــــــــورات 
حســــــــب األهمية وليس حســــــــب الترتيب الزمني. 
عجب بعض مســــــــتخدمي 

ُ
ولكن هذه الخطوة لم ت

 من العودة إلى الطريقة 
ً

الشــــــــبكة. ومع ذلك، وبدال
ا يتمثل في 

ً
 وسط

ً
القديمة، قدمت إنستاغرام حال

إظهار إشعار يؤكد للمستخدم أنه شاهد جميع 
املنشورات التي ُنشرت خالل آخر 48 ساعة.

مساعدة الناشرين
ل أي عملية دفع لقاء الحصول 

ّ
وستشــــــــك

علــــــــى املعلومــــــــات بمثابــــــــة تحــــــــّوٍل كبيــــــــٍر 
بالنســــــــبة إلــــــــى الشــــــــركة العمالقــــــــة التــــــــي 
تعّرضت لنقٍد كبيٍر من وســــــــائل اإلعالم 
خالل الســــــــنوات املاضية بســــــــبب نشــــــــر 
املحتوى في نتائج البحث وكسب إيرادات 
اإلعالنات املرتبطة بها من من دون إقامة 

أي اعتبار إلى ناشر املحتوى األساسي.
وأشــــــــارت غوغل إلى أنها تبحث عن طرق 

جديدة ملساعدة الناشرين والصحف.
وقــــــــال نائــــــــب رئيــــــــس غوغل ريتشــــــــارد 
غنغراس في بيان "نريد مســــــــاعدة الناس 
إليجــــــــاد صحافــــــــة نوعية، وهــــــــو أمر مهم 
لبناء ديموقراطية مطلعة، ويســــــــاعد على 

دعم اإلعالم بطريقة مستدامة".
وتابع "نولي هذا املوضــــــــوع أهمية كبيرة، 
ونحــــــــن نناقــــــــش مــــــــع شــــــــركائنا ونبحث 
عن وســــــــائل جديدة لتوســــــــيع تعاوننا مع 

الناشرين".
ولطاملا رفضت غوغل دفع أي مستحقات 
لقاء نشــــــــرها روابط املقــــــــاالت التي تظهر 
في نتائج البحث علــــــــى محّركها، وهي لم 
تغّير موقفها من هذا األمر، وفق ما أفادت 

مصادر مطلعة على امللف.

املزيد من الزيارات
وتقــــــــول الشــــــــركة األميركيــــــــة إنهــــــــا توّفر 
املزيــــــــد مــــــــن الزيــــــــارات ملواقــــــــع األخبــــــــار، 
وتســــــــاعد الناشــــــــرين على كسب إيرادات 
من اإلعالنات. ويعمــــــــل عمالق البحث مع 
الناشرين من خالل برنامج "غوغل نيوز 
إنيشــــــــياتف"على تحفيــــــــز جمهور زائري 

مواقع وسائل اإلعالم واملشتركني فيها.
ورّدًا على انتقادات مماثلة، أطلقت شركة 

فيســــــــبوك في تشــــــــرين األّول صفحة 
إخباريــــــــة مخّصصــــــــة للصحافــــــــة 
"النوعيــــــــة" بهدف دعــــــــم الصحافة 
ووقف تدّفــــــــق املعلومات الخاطئة 

لة.
ّ
واملضل

مارك  الشــــــــركة  رئيس  وأشــــــــار 
زاكربرغ إلى أن بعض وســــــــائل 
اإلعالم الشريكة ستحصل على 
إيرادات من هذه العملية، لكن من 
دون تحديــــــــد نســــــــبتها وشــــــــكلها.

وتأتــــــــي املفاوضــــــــات التــــــــي أطلقتها 
غوغــــــــل فــــــــي وقت تتعــــــــّرض الشــــــــركة 

لضغــــــــوط لاللتــــــــزام بقــــــــرار أوروبي حول 

"الحقــــــــوق املجــــــــاورة" التي تشــــــــبه حقوق 
النشر، لصالح الناشرين ووكاالت األنباء.
ــــــــدت غوغل العام املاضي أنها لن تدفع 

ّ
وأك

لوسائل اإلعالم األوروبية لقاء استخدامها 
مقاالتهــــــــم وصورهــــــــم وفيديوهاتهم في 
فرنسا، وهو البلد األول الذي صادق على 
القــــــــرار األوروبــــــــي الجديدة، مــــــــا قد يفتح 
البــــــــاب أمام اتخاذ إجــــــــراءات قانونية ضّد 

عمالق التكنولوجيا.
وتقــــــــّدم عدد مــــــــن املؤّسســــــــات اإلعالمية، 
بشكاوى ضّد غوغل باالستناد إلى مبدأ 
"الحقوق املجاورة" لدى "سلطة املنافسة"، 
وهــــــــي هيئة إدارية مســــــــتقلة في فرنســــــــا 
تنظر فــــــــي املخالفات في قطــــــــاع التنافس 
ولها حــــــــق فرض عقوبــــــــات، ويفترض أن 

تصدر قرارها في شهر آذار املقبل.

اإلعالنات الضارة
وأزالت شركة غوغل أكثر من 500 إضافة 
ضارة ملتصفح كروم من متجرها الرسمي 
علــــــــى اإلنترنت بعد تحقيق مشــــــــترك دام 
Duo Secu-  ـــــــــهرين أجراه فريق األمن
rity التابع لشركة سيسكو وباحثة األمن 
جميلة كايا Jamila Kaya، الذي وجد أن 
هذه اإلضافات تحقن اإلعالنات الضارة، 
وتســــــــحب بيانات تصفح املســــــــتخدم إلى 

خوادم تحت سيطرة املهاجمني.
وتعــــــــدُّ هذه اإلضافــــــــات جزًءا مــــــــن حملة 
لإلعالنــــــــات واالحتيال كانــــــــت تعمل منذ 
شــــــــهر كانــــــــون الثاني 2019 علــــــــى األقل، 
وذلــــــــك بالرغــــــــم مــــــــن أنَّ األدلة تشــــــــير إلى 
احتمــــــــال أن يكــــــــون الفاعــــــــل وراء املخطط 
ا منذ 

ً
نشــــــــط

العــــــــام 

2017، ويعتقــــــــد فريــــــــق البحــــــــث أيًضا أنَّ 
املجموعــــــــة التي نظمت هــــــــذه العملية ربما 

كانت نشطة منذ أوائل 2010.
ــــــــا للتحقيق، فإن هنــــــــاك 70 إضافة 

ً
ووفق

من هــــــــذه اإلضافات جــــــــرى تثبيتها أكثر 
مــــــــن 1.7 مليون مرة، وعند مشــــــــاركة هذا 
االكتشــــــــاف مــــــــع غوغل، حددت الشــــــــركة 
430 إضافة من إضافات املتصفح األكثر 

لغي تنشيطها جميًعا.
ُ
إشكالية، وقد أ

 Jacob Rickerd وقال جاكوب ريكيــــــــرد
من فريــــــــق األمــــــــن Duo Security التابع 
لشركة سيسكو: "سيظل ظهور اإلعالنات 
الخبيثة كناقل للهجوم فــــــــي ارتفاع طاملا 
ظــــــــل اإلعالن القائــــــــم على التتبــــــــع في كل 
 إذا ظل املســــــــتخدمون 

ً
مــــــــكان، وخاصــــــــة

محرومني من آليات الحماية".

أمان كروم
وتمكن الباحثون، باســــــــتخدام أداة تسمى 
CRXcavator لتقييــــــــم أمــــــــان إضافــــــــات 
كــــــــروم من Duo Security، من التأكد من 
أنَّ املكونات اإلضافية للمتصفح تعمل عن 
طريق توصيل عمالء املستعرض بشكل 
ٍم وســــــــيطرة يتحكم فيه 

ُّ
خفي بخادم تحك

املهاجمون، ما جعل من املمكن استخراج 
بيانات التصفح الخاصة من دون معرفة 

املستخدمني.
وتحتوي اإلضافات، التي تعمل على شكل 
إضافات للترقيــــــــات والخدمات اإلعالنية، 
على تعليمــــــــات برمجية مصدرية شــــــــبه 
متطابقــــــــة، لكنهــــــــا تختلــــــــف في أســــــــماء 

 ، ئــــــــف ظا لو وبالتالــــــــي ا
نها  فإ

قادرة علــــــــى الهروب من آليات اكتشــــــــاف 
البرمجيات الضارة والخبيثة لسوق كروم 

اإللكتروني.
وباإلضافة إلى طلب أذونات شاملة تمنح 
اإلضافــــــــات حــــــــق الوصول إلــــــــى الحافظة 
وجميع ملفات تعريــــــــف االرتباط املخزنة 
محلًيــــــــا فــــــــي املتصفــــــــح، فــــــــإنَّ اإلضافات 
تتصل بشــــــــكل دوري بموقع يحمل اسم 
اإلضافــــــــة نفســــــــها، وذلــــــــك للتحقــــــــق من 
التعليمات حول إلغاء تثبيت نفســــــــها من 

املتصفح.
يذكــــــــر أن هــــــــذه ليســــــــت املرة األولــــــــى التي 
كتشــــــــف فيها إضافات لسرقة البيانات 

ُ
ت

فــــــــي متصفح كــــــــروم، إذ كشــــــــف الباحث 
األمنــــــــي ســــــــام جادلــــــــي Sam Jadali في 
شــــــــهر تموز املاضي عن تســــــــريب هائل 
للبيانات يســــــــمى DataSpii تســــــــببت به 
إضافــــــــات متصفــــــــح غوغــــــــل املثبتة لدى 

املاليني من املستخدمني.

وضع فلكس
 The Verge أكدت شــــــــركة غوغل ملوقــــــــع
أن إحدى أهم مزايا هاتف (غاالكسي زد 
فليــــــــب) Galaxy Z Flip الذي أعلنت عنه 
شــــــــركة سامســــــــونغ قادمة إلى املزيد من 

هواتف أندرويد.
ونقــــــــل موقــــــــع The Verge عــــــــن شــــــــركة 
غوغل – املالكة لنظام التشــــــــغيل أندرويد، 
الذي يعمل به هاتف (غاالكسي زد فليب) 
 
ً
– أن شركات أخرى ســــــــوف تكون قادرة

قريًبا على دعم هذه امليزة في هواتفها.
ويمكــــــــن للميــــــــزة – التــــــــي تطلــــــــق عليهــــــــا 
 Flex (وضع فلكس) سامســــــــونغ اســــــــم
Mode – تقســــــــيم الشاشــــــــة إلى قسمني 
قياس كل منهمــــــــا 4 بوصات ويعرض 
نوعني مختلفني مــــــــن املحتوى، أثناء 
وأعطــــــــت  التطبيقــــــــات.  اســــــــتخدام 
 على مشاهدة 

ً
سامســــــــونغ مثاال

فيديو مــــــــن يوتيوب في القســــــــم 
العلــــــــوي، والبحــــــــث عــــــــن مقاطع 
فيديو أخرى وقــــــــراءة التعليقات 

في القسم السفلي.
وقالت سامســــــــونغ: إنها تعاونت 
مــــــــع غوغل علــــــــى تصميم (وضع 
فلكــــــــس) لهاتــــــــف (غاالكســــــــي زد 
فليــــــــب)، واآلن يبــــــــدو أن هذه امليزة لن 
 للهاتــــــــف القابل للطي 

ً
تكون حصريــــــــة

الجديد من سامسونغ.
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 باحثــــــــون ومختصــــــــون دعــــــــوا الــــــــى اولوية حل 
مشــــــــكلة الكهرباء كأهم مشــــــــاكل البنى التحتية 
في البالد، مــــــــن خالل اعتماد شــــــــركات اجنبية 
متخصصة بانتاج الطاقة بدال من حلول مؤقتة 
استنزفت مئات ماليني الدوالرات لم تؤِت ثمارها 

بشكل ستراتيجي طويل األمد. 

حل ستراتيجي
شــــــــبكات توزيع الكهربــــــــاء املتهالكة مع توســــــــع 
املناطق الســــــــكنية النظامية والعشــــــــوائية وكثرة 
التجاوزات على خطوط نقل الطاقة، أدت الى واقع 
متردٍّ للكهرباء انعكس سلبا على حياة املواطن 
بشــــــــكل كبير، وال بّد من مشــــــــاريع ستراتيجية 

عمالقة تنهي أزمة الكهرباء بشكل تام.

شكاوى
في مناطــــــــق مختلفة من العاصمة بغداد شــــــــكا 
مواطنــــــــون مــــــــن فئــــــــات اجتماعيــــــــة مختلفة من 
واقع الكهرباء والتأثيرات الســــــــلبية التي يعانون 
منها، يقول عبد املنعم عبد الواحد ( 35) ســــــــنة 
صاحب ورشة لتصليح االجهزة الكهربائية في 
منطقة الشــــــــعب: أغلب مناطق الشعب تعاني من 
انقطاع الكهرباء وخصوصا في فصل الصيف، 

واملولــــــــدات األهلية اليمكن لها أن تشــــــــغل أجهزة 
التكييــــــــف او التدفئة فهــــــــي مخصصة لالجهزة 
البســــــــيطة مثــــــــل املصابيح او املبــــــــردة والثالجة، 
وفــــــــي  فصل حــــــــار تصل درجات الحــــــــرارة فيه 
الــــــــى اكثر من 50 درجة مئويــــــــة، اليمكن ان تفي 
مبــــــــردات الهواء بالغــــــــرض املطلــــــــوب، علما أنها 
انقرضت منذ ســــــــنني طويلة واليعمل بها سوى 
في العــــــــراق، اجهــــــــزة التبريد والتدفئــــــــة الحديثة 
تعمــــــــل على الكهرباء الوطنيــــــــة فقط وهي أنظف 
أنــــــــواع الطاقــــــــة التي التســــــــبب اي تلــــــــوث بعكس 
 املولــــــــدات التــــــــي تعبــــــــث بالبيئــــــــة بشــــــــكل خطير

 جدا. 
معاناة 

رائد عبد الصاحب مــــــــدّرس إعدادية في منطقة 
الطالبية  قــــــــال: لم تعد معانــــــــاة املجتمع العراقي 
مــــــــن انقطاع الكهرباء جديدة، اصبحت مشــــــــكلة 
مزمنــــــــة، وال بــــــــّد من حلها على مســــــــتوى الدولة 

وليس وزارة الكهرباء وحدها، فليس من املعقول 
أن تظل هذه املشكلة قائمة منذ 16 عاما من دون 
ان تحل، عندما تتحدث وزارة الكهرباء عن زيادة 
فــــــــي انتاجها من الكهرباء لــــــــم يلمس املواطن اي 
تغيير ألن تلك الزيادة تذهب ســــــــدى في شبكات 
التوزيع والخطوط الناقلــــــــة املتهالكة والتجاوزات 
التي تعطل عشــــــــرات املحوالت يوميا وتتســــــــبب 
بعطبهــــــــا، في الصيف املاضــــــــي انفجرت املحولة 
في املنطقة التي أسكن فيها وبقينا لثالثة أشهر 
من دون كهرباء وطنية وقمنا بسحب الكهرباء 
من الجهــــــــة املقابلة لتشــــــــغيل االجهــــــــزة املنزلية 

البسيطة. 

مقترحات
مواطنون من فئات وشــــــــرائح اجتماعية مختلفة 
وسط األحياء الشــــــــعبية اقترحوا أن تقوم وزارة 
الكهرباء بجباية مبالغ مقطوعة شــــــــهرية من كل 
بيت مقابل توفير الكهرباء 24 ســــــــاعة، الدكتور 
احمد الســــــــراي أســــــــتاذ جامعي أشار الى وجود 
حلول أخرى اذا كانت وزارة الكهرباء تعاني من 
نقص اموال الجبايــــــــة، فبدال من ان يدفع املواطن 
فاتورة الكهرباء الوطنيــــــــة ومبلغا اليقل عن 60 
الف دينار شهريا لصاحب املولدة على اعتبار أن 
سعر االمبير الحالي هو 10 االف دينار في اغلب 
مناطق بغداد، يقبل املواطن أن يدفع هذا املبلغ او 
اكثر منه شــــــــهريا لوزارة الكهرباء بشرط توفير 
الكهرباء الوطنية 24 ســــــــاعة، حينها ســــــــتصبح 
لدى الوزارة اموال جباية ضخمة يمكن ان تنجز 
بها كل مايتطلب الدامة انتاج الكهرباء بشــــــــكل 
مســــــــتمر من دون انقطاعــــــــات، اضف الى ذلك ان 
البيئة العراقية واملجتمع العراقي ســــــــيتخلصان 
من أضرار املولدات التي أصبح تأثيرها واضحا 
في البيئة العراقية التي تحّملت أكثر من طاقتها 

بثالثة أضعاف.

نسبة
أكثر من %68 من مجموعة كعينة من موظفني 
حكوميني واصحاب محال ومدرسني واستاذة 
جامعة وطالب تم اســــــــتطالع آرائهم بخصوص 
دفع االجور الشــــــــهرية التي يتم دفعها للمولدات 
االهليــــــــة الــــــــى وزارة الكهرباء كأجــــــــور مقطوعة 
شــــــــهريا مقابل توفير كهرباء وطنية 24 ساعة، 
وأبدوا موافقتهم على دفع أجور من (50 – 70) 
الــــــــف دينار شــــــــهريا مقابل اســــــــتقرار الكهرباء 
ص مــــــــن املولدات االهليــــــــة، فريد صاحب 

ّ
والتخل

مهندس في أمانة بغداد قال: من خالل طبيعتي 
عملــــــــي أنا علــــــــى احتكاك مع املواطنني وبشــــــــكل 
دائــــــــم نتلقى شــــــــكاوى علــــــــى أصحــــــــاب املولدات 
االهلية التــــــــي تتجاوز علــــــــى االرصفة واملدارس 
والســــــــاحات وتتســــــــبب بضرر للشارع واملنطقة 
السكنية بسبب مخلفاتها، لكن األسرة العراقية 
اصبحت مرغمــــــــة على تقّبل هذا االمر بســــــــبب 
انقطــــــــاع الكهرباء الوطنية، حتى اصبحت املولدة 
االهليــــــــة جزءا مــــــــن احتياجات الحيــــــــاة اليومية، 
برغــــــــم ضررهــــــــا البيئــــــــي وعلى الصحــــــــة العامة 

واالستغالل املادي الذي يمارسه بعض اصحاب 
تلك املولدات وخصوصا في فصل الصيف. 

كلفة
 وزارة الكهرباء بّينت أّن توفير الطاقة للمواطنني 
وضمــــــــان ديمومــــــــة عمــــــــل املحطــــــــات التوليدية، 
ــــــــف ميزانيــــــــة الدولــــــــة نحو 12 مليــــــــار دوالر 

ّ
يكل

كدعــــــــم حكومــــــــي مقــــــــدم للقطاع، الناطق باســــــــم 
الــــــــوزارة احمد العبــــــــادي قــــــــال: إّن وزارته طالبت 
بثالثــــــــة  والتنفيذيــــــــة  التشــــــــريعية  املؤسســــــــتني 
محاور ترســــــــم خارطة طريقها للنهوض بواقع 
الكهرباء في البالد، االول يقضي بتعديل قانون 
الشركات على نحو ان يكون العراق بيئة جاذبة 
لالستثمارات العاملية لعدم التمكن من النهوض 
بقطاع الطاقة من دون مشــــــــاركة هذه الشركات 
العاملية فــــــــي صناعة الكهربــــــــاء وضمن معايير 
يتم االتفــــــــاق عليها ومنها تكون نســــــــبة العمالة 
العراقيــــــــة 75 باملئــــــــة ورؤوس االمــــــــوال املتحركة 

تكون داخل العراق وليست خارجه.
امــــــــا املحــــــــور الثانــــــــي فيقضــــــــي بتعديل ســــــــعر 
التعرفــــــــة إذ ال يمكن ان يبقى ســــــــعرها مدعوما 
بنســــــــبة تتجاوز الـ 93 باملئة السيما أّن صناعة 
ف الدولة ســــــــنويا 12 مليار دوالر 

ّ
الكهربــــــــاء تكل

تقدم كدعم للمواطنني، وهــــــــي واحدة من االمور 
التي تستنزف ميزانية الدولة في حني ان الوزارة 
 علــــــــى %7 من االجور 

ّ
حاليا ال تســــــــتحصل إال

وهناك مليونان و800 ألف مشــــــــترك لم يسددوا 
أجور الجباية.

َ العبادي أّن املحور الثالــــــــث الذي طالبت به  وبــــــــنيَّ
وزارة الكهرباء السلطتني التشريعية والتنفيذية 
هو ضــــــــرورة االســــــــراع بتعديل قانــــــــون الوزارة 
بشكل يســــــــمح لها بمعالجة املشــــــــكالت الحالية 
التي مــــــــن بينها ضياع الطاقة التي تصل الى 58 
باملئة من شــــــــبكات التوزيع بســــــــبب العشوائيات 
والتجاوزات، الســــــــيما أّن عدد العشــــــــوائيات بلغ 
ثالثة آالف و600، منها 1000 في بغداد، مؤكدا 

عدم قدرة الوزارة على  التعامل معها. 

ربط اقليمي
وعــــــــن موضــــــــوع الربــــــــط الكهربائــــــــي االقليمي، 
َ العبــــــــادي: أّن العــــــــراق أنجز مشــــــــروع الربط  بنيَّ
التزامنــــــــي مع إيران للخطــــــــوط الناقلة 400 (كي 

فــــــــي) وكذلك مشــــــــروع الربط التزامنــــــــي مع دول 
الخليــــــــج، الذي من املؤّمل أن تنجز املرحلة االولى 
منــــــــه بحلــــــــول تشــــــــرين االول من العــــــــام الحالي 
ويتضمــــــــن خطــــــــني 400 (كي فــــــــي) بطول 300 
كيلو متــــــــر، 220 كيلومترًا منها داخل االراضي 
الكويتيــــــــة، و80 كيلــــــــو مترا داخل العــــــــراق على 
أن يمــــــــّول من قبل هيئة الربــــــــط الخليجي وضخ 
 500 ميغــــــــاواط الى محافظة البصــــــــرة كمرحلة 

اولى. 
وأشــــــــار الــــــــى وجود خارطــــــــة طريق مــــــــع االردن 
تتضمن انشــــــــاء هيئة ربط كهربائي مشــــــــتركة 
بعــــــــد أن تم الحصول على موافقة مجلس الطاقة 
الوزاري، ولكن مجلس الوزراء لم يقره حتى االن. 
وأفصــــــــح عن وجــــــــود خارطة طريــــــــق أخرى مع 
تركيا من خالل خط جزرة املوصل، وهذا الخط 
لــــــــم ينجز الــــــــى اآلن، وفي حال انجازه ســــــــيكون 
بسعة 400 ميغاواط، ليتسنى الربط مع الجانب 
التركــــــــي ومن ثــــــــّم ربــــــــط العــــــــراق بمنظومة نقل 
اقليمية يعطي مرونة وموثوقية للشبكة ويجعل 
العراق بلدًا ممــــــــررًا للطاقــــــــة، وبإمكانه تحويلها 
مــــــــن دول الخليج الى اوروبا وآســــــــيا وبالعكس، 
ما ســــــــيؤدي الى اســــــــتحصاله على مبالغ مالية 
نتيجــــــــة لذلــــــــك، معربا عن أمله بــــــــأن تنجز خالل 
 األعوام الثالثة املقبلة ليكون العراق محورًا لنقل 

الطاقة.
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لـــم تــنــصــْف تـــحـــديـــداُت االتـــحـــاد االســـيـــوي االخـــيـــرة لــلــفــرق الــتــي 
ستشارك في بطولة انديته بكرة القدم للموسم املقبل كرتنا وحلْت 
خامسة في غرب القارة والتاسعة في عمومها استنادا الى العدد 
الجنوبية واستراليا  اليابان وكوريا  للنهائيات وتصدرتها  املؤهل 

والصني والسعودية وقطر واالمارات وايران ثم العراق .
في غرب اسيا سيشارك ناد عراقي واحد في مسابقة اندية القارة 
القاري  لالتحاد  الجديد  التوزيع  على ضــوء  غيره   15 جانب  الــى 
بدون خوض تصفيات اولية وهناك فرصة لناديني محليني اخرين 
امللحق  ومنحت السعودية  بالتنافس على مقعدين اضافيني في 
3 مقاعد اساسية ومقعدا في امللحق ولقطر ايضا فرصة مماثلة 
وتأتي االمارات وايران بالترتيب الثاني ولهما مقعدان لكل منهما 

فضال عن مقعدين في امللحق .
كرة اوزبكستان ستتواجد في بطولة االندية االسيوية في املوسم 
النخبة عــبــر ممثل واحــد  املــقــبــل مــع فـــرق 
ومقعد واحد في امللحق وستكتفي االردن 
بناد  وتركمانستان  وطاجكستان  والهند 
مــــن دون اضـــــافـــــات وســتــقــتــصــر  واحــــــد 
مقعد  على  والــســوريــة  اللبنانية  الــفــرصــة 

واحد لكل منهما في امللحق .
16 نـــاديـــا فـــي غــــرب الـــقـــارة ســتــتــاح لهم 
فرصة اللعب في دوري املجموعات وامام 
11 غيرهم نافذة مشرعة لبلوغ هذا الدور 
في لقاءات تمهيدية ستبني من يصل منها 
الى محطة الكبار وسيغادر الخاسر لعبة 
املنافسات بحثا عن امل جديد في نسخة 
الحقة تعيد له الرغبة بكسب جولة سعى 

لها في اكثر من مرة .
تواجد فريق عراقي واحد بني ستة عشر ناديا سيلعبون في دوري 
املجموعات ال يمثل كل طموح اللعبة في بلدنا التي تركت من قبل 
بصمات التنسى في ذاكرة اللعبة ومنذ االنطالقة الرائعة النديتنا 
في البطوالت االسيوية في العام 1971 بتأهل الشرطة العراقي الى 
نهائي اندية القارة ورفضه اللعب مع مكابي الصهيوني في تايلند 
ونيل الرشيد العديد من االنجازات الكروية وغير ذلك من خطوات 
ملموسة تفسر رغبة فرقنا في زيادة عدد من يمثلها في امليدان 

القاري .
املركز 70 عامليا والسابع عربيا واسيويا في اخر تصنيف لكرتنا 
في قائمة الفيفا الشهرية نعده فضفاضا يطوق جسد اللعبة وال 
يناسب مقاسها املعهود في عقود منصرمة ومن يتصدر مشهد 
اليوم كنا نتفوق عليه في سني االمس لكنه عرف الطريق  اللعبة 

الصائب لبلوغ مديات التطور وانتشال واقعه بلمسات علمية ..
ان مغادرة كاس االتحاد االسيوي بعد فوز تاريخي لكرة الصقور 
في 3 نسخ متتالية واللعب في دوري املحترفني بــدءا من مرحلة 
امللحق ومن ثم اختيارممثل واحد النديتنا في املسابقة وفريقني 
في مباريات امللحق قفزات نوعية لكرتنا مطلوب تعزيزها بنتائج 
تسر تدعو االسيوي الى رفع العدد الى رقم مناسب يدعم حظوظ 

كرتنا مستقبال اليس كذلك ؟

 منتخبنا الشبابي مباراَة اليوم امام نظيره املوريتاني 
ُ

يدخل
بــشــعــار الـــفـــوز، بــيــنــمــا يــلــعــب فـــي نــفــس املــجــمــوعــة تــونــس 
كأس  بطولة  منافسات  من  الثالثة  الجولة  والكويت، ضمن 

العرب لكرة القدم املقامة فعالياتها في السعودية.
اذ سيدخلون  الرافدين  لليوث  اليوم مصيرية  وتعد مباراة 
اللقاء بحثا عن النقاط الكاملة ال غير وانتظار تعثر الكويت 
البطاقة  امــام تونس من اجــل خطف  الخسارة  او  بالتعادل 
الثانية، بعد ان ضمن نسور قرطاج التأهل الى دور الثمانية 

من املسابقة العربية.
منتخبنا  من  االفضل  االداء  الرياضية  وتنتظر جماهيرنا 
بعد املستوى الضعيف في املباراتني السابقتني امام تونس 
وبالتالي  السهلة،  الهجمات  اهــدار  عليه  عابت  اذ  والكويت، 
اذا  املــســار  التعويض وتصحيح  فرصة  امــام  العبينا  فــان 
املتقدمة.  االدوار  نحو  البطولة  مــشــوار  مواصلة  ارادوا  مــا 
واكد مدرب منتخبنا الشبابي قحطان جثير في اكثر من 
اعــداد مهمة  تعد محطة  العرب  كــأس  ان مسابقة  مناسبة 
تشرين  شهر  اوزبكستان  فــي  ستقام  التي  اسيا  لبطولة 
االول من العام الحالي، واملشاركة فيها تعزز الثقة والخبرة 
واشار  النتائج.  عن  النظر  بغض  لدى العبينا،  واالنسجام 

جــثــيــر الـــى ان فــريــقــنــا لــم يــحــظ بـــاالعـــداد املــثــالــي للبطولة 
بخالف الفرق املنافسة التي استعدت جيدا للمحفل العربي، 
اذ اقتصرت التحضيرات على الوحدات التدريبية وخوض 

مباراتني تجريبيتني امام االخضر السعودي.
وفي اللقاء الثاني يسعى منتخب تونس لتعزيز رصيده من 
الباحث هو االخر عن الفوز  النقاط، عندما يالعب الكويت 

بغية االنتقال الى الدور املقبل.
ويتصدر تونس الئحة املجموعة االولى برصيد (6 نقاط)، 
(3 نقاط)، ويحتل منتخبنا  ويأتي الفريق املوريتاني ثانيا بـ
الكويتي  نظيره  على  ويتفوق  واحــدة  بنقطة  الثالثة  املرتبة 

بفارق االهداف.    

اعلن وزير الشباب والرياضة استئناف 
العمل مجددا في ملعب كركوك االوملبي 
( يتسع الكثر من 24 الف متفرج)، بعد 
تخصيص االموال الالزمة، بغية انجازه 
للجماهير  وافتتاحه  املمكنة  بالسرعة 

الرياضية في املحافظة.
وقــــــال الــــدكــــتــــور احـــمـــد ريــــــاض خـــالل 
اجتماعه مع رؤساء االندية الكركوكلية: 
اطـــالق  ســتــتــضــمــن   2020 مـــوازنـــة  ان 
املنح املالية لالندية املحلية، مضيفا انها 
ستخصص عطفا على االداء الفني لها.
وبــشــأن املــلــعــب االوملـــبـــي فــي املحافظة 
ـــوزارة ستنسق مع  اوضــح ريــاض ان ال
الجهات الحكومية في كركوك من اجل 
تــذلــيــل جــمــيــع الــعــقــبــات ودعــــم الــحــركــة 
الــريــاضــيــة وتــطــويــرهــا نــحــو االفــضــل، 
مضيفا ان العمل في امللعب سيستأنف 
بــــعــــد تـــخـــصـــيـــص االمـــــــــــــوال الـــــالزمـــــة 
انجازه  الستكمال ما تبقى منه، ومــدة 

ستكون 8 اشهر.
واشار الى ان افتتاح الصرح الجديد في 
اهمها  فعاليات  عــدة  كــركــوك سيشهد 
الــــوزارة  اقــامــة مــبــاراة دولــيــة، مبينا ان 
تسعى الى النهوض بواقع الرياضة في 
االهتمام  خــالل  مــن  املحافظات،  جميع 
بـــالـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وانـــــجـــــاز املـــشـــاريـــع 
ـــعـــاب الـــفـــرديـــة  كـــانـــشـــاء الــــقــــاعــــات لـــالل

والــفــرقــيــة. مـــن جــانــبــه اوضــــح محافظ 
كـــركـــوك راكــــــان ســعــيــد، انــــه تـــم وضــع 
خطة تعاونية مع وزارة الشباب الكمال 
املحافظة،  في  الرياضية  املــرافــق  جميع 
امللعب االوملــبــي  ليكون جاهزا  السيما 
والرسمية  الــوديــة  املــبــاريــات  الحتضان 
فـــي املـــــدة املــقــبــلــة، كـــذلـــك ايـــقـــاف الــعــقــد 

االستثماري في نادي الثورة. ــيــوم مــوعــدا  ــقــدم ال حــــددت لــجــنــة املــســابــقــات فــي اتــحــاد كـــرة ال
النطالق منافسات الجولة السادسة من دوري الرديف ، علما 

ان املباريات ستقام عند الساعة الثالثة عصرا.
امانة  انــديــة،   9 تضم  الــتــي  األولـــى  املجموعة  وسيلعب ضمن 
الحسني  ويــواجــه فريق  االول،  املشاهدة في ملعب  امــام  بغداد 
نظيره الخطوط في ملعب التحدي، ويلتقي القوة الجوية ضيفه 
امــام جنوب بغداد في ملعب االمــني،  الحسنني، ويلعب بــالدي 

بينما سيكون النجدة في حالة انتظار بالدور الحالي. 
الكاظمية  الــــزوراء  يستقبل  الثانية  املجموعة  منافسات  وفــي 
ويحتضن  االول،  ملعب  فــي  واملــجــد  الطلبة  ويلعب  ملعبه،  فــي 
ملعب جزيرة االعراس مباراة السياحة والبياع، ويالقي امليثاق 

الرصافة في ملعب الثاني.
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انــه يتطلُع لخوض  املــــدرُب شــاكــر عبد علي  اكـــَد 
تــجــربــة جـــديـــدة فـــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب بــعــد غــيــاب 
احد  لقيادة  الفرصة  ينتظر  انــه   ســنــوات، مؤكدا 

االندية املحلية في حال تمت مفاتحته.
وقال عبد علي في حديث مع " الصباح الرياضي 
" : انه يتطلع مجددا للعمل التدريبي ويبحث عن 
املدة  املحلية في  االنــديــة  لــالشــراف على  الفرصة 

املقبلة.

وذكر ان مشواره التدريبي يشفع له بقيادة فرق 
الــــدوري الــكــروي املــمــتــاز اذ اشـــرف ســابــقــا على 
والــكــهــربــاء (2001)  عـــام 2000  الــتــجــارة  انــديــة 
واالســحــاقــي   (2003) وســمــيــل   (2002) وبـــلـــد 
(من  الكهرباء  وشباب   (2005  –  2004) موسم 
عام 2007 وحتى 2009)، وقــاد زاخــو والنهرين 

واالسكان.
العراقية تمر بتخبطات نتيجة  واضــاف ان الكرة 
سوء التخطيط في املدة السابقة، على امل تحسن 
الوضع بادارة جديدة يكون على عاتقها النهوض 
بواقع اللعبة، من خالل فسح املجال امام املدربني 
في   والفني  االداري  للعمل  والخبراء  واملختصني 
دورهــم  ويكون  لرياضتنا  خدمة  تطويرية  لجان 
وضـــع الــحــلــول لــعــودة كــرتــنــا الـــى مــصــاف الـــدول 

املتقدمة قاريا.
واشار الى ان النتائج املخيبة النديتنا ومنتخباتنا 
مـــــؤخـــــرا، ســبــبــهــا ايـــضـــا عـــــدم الـــعـــمـــل بــالــنــظــام 
االحــتــرافــي، كــمــا كـــان  الهــمــال الــقــاعــدة املتمثلة 
بــالــفــئــات الــعــمــريــة دور فـــي ذلــــك، واخـــــذت فرقنا 
تعتمد على نفس االسماء بالرغم من بلوغها سن 
الــطــاقــات الشابة  لــم تأخذ  االعــتــزال، وفــي املقابل 

دورها واستحقاقها.
يــذكــر ان املــــدرب شــاكــر عــبــد عــلــي بـــدأ مسيرته 
الكروية العبا في صفوف الفئات العمرية لنادي 
النفط عام (1984)، ومثل ناشئة وشباب الرشيد 
 ،(1987  –  1985) الــــدوري  لــقــب  معهما  واحــــرز 
ولعب بالخط االول لفريق الزبير (1990)، وارتدى 
الــوان  الــجــنــوب (1991)، ودافـــع عــن  قميص نفط 

الصناعة موسم (1992) والسالم (1994).

        
  

أحـــرَز املــصــارُع الــعــراقــي حسني علي مكسر 
للمتقدمني  آسيا  بطولة  في  البرونزي  الوساَم 
املقامة حاليا في الهند بعد تغلبه على مصارع 
اردني في تحديد املركز الثالث لوزن 77 كغم 

وبفارق كبير من النقاط 12 - 4 
وقــــال بــطــلــنــا الـــدولـــي فـــي إتـــصـــال ( للصباح 
الرياضي ): ان البطولة شهدت مشاركة واسعة 
الــصــفــراء من  الــقــارة  اللعبة ملنتخبات  البــطــال 
حملة االوسمة االوملبية والعاملية وكان املستوى 
الفني العام لهذا التجمع قد شهد منافسة قوية 
طوكيو  الوملبياد  مؤهلة  نتائجها  أن  السيما 
2020 الــصــيــف املــقــبــل وأشــــار مــكــســرالــى ان 
االنجاز الذي حققه جاء في ظروف إستثنائية 
باملنافسة  والــدخــول  شاقة  رحلة  بعد  صعبة 
فــــي يـــــوم وصــــــول وفـــــد املــنــتــخــب مــبــيــنــا لــقــد 
وصلنا فــي تــمــام الــســاعــة الــســادســة صباحا 
ـــــوزن وفــي  بــعــدهــا بــســاعــتــني كـــانـــت عــمــلــيــة ال

تمام الساعة العاشرة صباحا في نفس اليوم 
نــزال في تصفيات وزن 77  شاركت في أول 
كــغــم أمـــــام مـــصـــارع مـــن فــلــســطــني وتــفــوقــت 
اليوم  نــزال  لكنني خسرت  كبير  بفارق  عليه 
الى  تأهل  الــذي  أوزبكستان  بطل  أمــام  الثاني 
الــنــهــائــي ولـــو أتــيــحــت لــنــا الــظــروف بــالــوصــول 
النتيجة أفضل  لــكــانــت  الــبــطــولــة  انــطــالق  قــبــل 

بكثير فمن الصعب على أي مصارع أن يدخل 
هكذا  في ظل  نتيجة  ويحقق  املنافسة  أجــواء 
ظروف صعبة لكني كنت عازما على تسجيل 
العراقية  املصارعة  لرياضة  مشرف  حضور 
في هذا املحفل القاري الذي ضم خيرة أبطال 
الوسام  بالحصول على  لي ذلك  اللعبة تحقق 

البرونزي . 

    

اثــر فــوزه امس  الكرة املمتاز  الجوية صــدارة ترتيب دوري  القوة  اعتلى 
على الصناعات الكهربائية بثالثة اهداف نظيفة عن طريق املهاجم ايمن 
بفرضه  الشرطة  الكهرباء ضيفه  فيه  الــذي صعق  الــوقــت  فــي  حسني، 
نتيجة التعادل بثالثة اهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية.

وبهذا الفوز يكون الصقور قد حصدوا النقطة السادسة جمعوها من 
فوزين، كان اولهما في الجولة االولى على نفط ميسان بهدفني لهدف.

وفي اللقاء الثاني اخفق الشرطة واكتفى بنتيجة التعادل امام الكهرباء 
في مواجهة مثيرة شهدت تسجيل 6 اهداف مقسمة على الفريقني.

بــفــوز مهم على  النجف  بــالــعــودة مــن  املــيــنــاء  الثالثة نجح  املــبــاراة  وفــي 
املستضيف نفط الوسط بهدف دون رد تكفل في تسجيله حسام مالك. 

      



ـــــادال، مـــع نظيره  تــــدرب اإلســبــانــي رافــائــيــل ن
بطولة  قرعة  قبل  زفيريف،  الكسندر  االملــانــي 

أكابولكو املفتوحة للتنس.
املكسيكية،  البطولة  مــن  السابقة  النسخة  وفــي 

يد  النهائي على  ثمن  مــن  لإلقصاء  نـــادال  تــعــرض 
محتملة  جديدة  ملواجهة  ترقب  وهناك  كيريوس،  نيك 
الـ 500 نقطة،  أكابولكو ذات  العام. وتعد  بينهما هذا 

الــذي  اإلسباني  لالعب  املفضلة  البطوالت  إحــدى 
خاضها للمرة األولى في 2005 حني توج باللقب 
على حساب مواطنه ألبرتو مونتانياس، قبل أن 
يظهر بها مرة أخرى في 2013، ليفوز بها مرة 

ثانية على أنقاض ديفيد فيرير.
ويـــخـــوض نــــــادال هــــذه الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة، 
باللقب  للفوز  االثــنــني، سعيا  غــدا  تنطلق  التي 
عــقــب 3 مــــحــــاوالت فـــاشـــلـــة، حــيــث ســقــط في 

أمـــام   2017 األمــــــــــيــــــــــركــــــــــي ســـــــام نــهــائــي 
انــســحــب في كــــويــــري، بــيــنــمــا 
 2018 بـــســـبـــب نـــســـخـــة 
اإلصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــة، 
وتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض 

لـــإلقـــصـــاء الـــعـــام 
املــــاضــــي عـــلـــى يــد 

نيك كيريوس.
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من  الـــ27  الجولة  منافسات  اليوم  تستكمل 
الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم باقامة 
مباراة قمة تجمع ارسنال وضيفه ايفرتون 

في ملعب االمارات.
وال يــبــدو ارســـنـــال وايــفــرتــون بــعــيــديــن عن 
املــنــافــســة عــلــى املــــراكــــز االوروبـــــيـــــة، بــرغــم 
احــتــالل الــفــريــقــني الــعــريــقــني مــراكــز بعيدة 

نسبيا عن فرق املقدمة.
وقـــد يــكــون الـــصـــراع عــلــى املــركــز الــخــامــس 
هــامــا هــذا املــوســم، بــحــال فشل مانشستر 
سنتني  استبعاده  قــرار  باستئناف  سيتي 
مخالفته  بسبب  االوروبــيــة  املسابقات  عــن 
قواعد اللعب املالي النظيف. ويقدم ايفرتون 
مستو جيدا السيما بعد نجاحه في خوض 
خـــمـــس مـــبـــاريـــات دون خــــســــارة وفـــوزيـــن 
تــوالــيــا عــلــى واتـــفـــورد وكــريــســتــال بـــاالس. 
انشيلوتي  كارلو  االيطالي  املــدرب  وانتشل 
من  بــدال  حلوله  بعد  ليفربول  مدينة  فــريــق 
يتوصل  لــم  لكنه  سيلفا،  مــاركــو  البرتغالي 
وسيكون  الكبرى.  االندية  مقارعة  الــى  بعد 
الـــفـــوز عــلــى ارض ارســـنـــال مـــؤشـــرا قــويــا، 
خــصــوصــا وان فــريــق "املــدفــعــجــيــة" خـــارج 

نيوكاسل  فــوز كبير على  مــن 
4 -صــفــر فـــي الــــــدوري وعــائــد 
مــــن فـــــوز مـــتـــأخـــر عـــلـــى ارض 
اوملبياكوس اليوناني 1 -صفر 
في ذهاب دور الـ32من الدوري 

االوروبي "يوروبا ليغ".
ــــــــــــم يــــتــــعــــرض  ول

فــــريــــق املـــــــدرب 
االســـــــــبـــــــــانـــــــــي 
مــيــكــل ارتــيــتــا 
الذي حل بدال 
مـــــن مـــواطـــنـــه 
اوناي  املقال 

ايـــــــمـــــــري، 
اليـــــــــــــــــــــــة 
خــســارة 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
آخــــــــــر ســـت 

مباريات في الدوري..
وبــــعــــد تـــعـــادلـــه عـــلـــى ارض 
بــــــــــــــروج الــــبــــلــــجــــيــــكــــي فـــي 
الــدوري االوروبـــي، يستقبل 
مانشستر يونايتد واتفورد 

وصيف القاع.

ليكرز صدارته  انجليس  لــوس  عــزز 
لــلــمــنــطــقــة الــغــربــيــة بـــفـــوز هــــام على 
 105-117 غـــــريـــــزلـــــيـــــز  مــــمــــفــــيــــس 
ضــمــن دوري كـــرة الــســلــة االمــيــركــي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــني، فــــــي حــــــني اســـتـــعـــاد 
تــــوروبــــتــــو رابـــــتـــــورز حــــامــــل الــلــقــب 

املوسم املاضي نغمة االنتصارات.
والــــفــــوز هــــو الــــرابــــع تـــوالـــيـــا لــلــيــكــرز 
هذا  غريزليز  على  لــه  تواليا  والثالث 
املــوســم ليرفع رصــيــده الــى 42 فــوزا 

مقابل 12 خسارة.
واسهم نجما الفريق ليبرون جيمس 
نصف  من  بأكثر  ديفيس  وانطوني 
نقاط ليكرز، فسجل االول 32 نقطة 
مـــع 7 تـــمـــريـــرات حــامــســة، واضــــاف 

الثاني 28 نقطة و13 متابعة.
ويلتقي ليكرز مع بوسطن سلتيكس 
ثالث املنطقة الشرقية اليوم االحد في 
الى  نــاريــة وثــأريــة بالنسبة  مــواجــهــة 
تلقيه خسارة قاسية في  بعد  االول 

عقر دار منافسه قبل حوالي شهر.
االميركية  السلة  كــرة  رابطة  واعلنت 
بان مباراة دربــي لوس انجليس بني 
ليكرز وكليبرز التي كانت مقررة في 
28 كانون الثاني املاضي وتأجلت بعد 
مصرع اسطورة االول كوبي براينت 
طــائــرة هليكوبتر  فــي حـــادث تحطم 

املــاضــي، ستقام  الشهر  في 26 من 
نيسان على ملعب "ستايبلز  في 9 
الفريقان.في  يتقاسمه  الــذي  سنتر" 
املــقــابــل، اســتــعــاد تــورونــتــو رابــتــورز 
حــامــل الــلــقــب املــوســم املــاضــي نغمة 
االنتصارات اثر تغلبه على فينيكس 
صنز 118-101 محققا فوزه الثامن 
عشر  والــســادس  ملعبه  على  تواليا 

في اخر 17 مباراة.
وكــان بروكلني نتس اوقــف سلسلة 
لــــرابــــتــــورز قــبــل  مــــن 15 انــــتــــصــــارا 
يومني. وفرض الكاميروني باسكال 
ســــيــــاكــــام نـــفـــســـه نـــجـــمـــا لـــلـــمـــبـــاراة 
بتسجيله 37 نقطة بينها 25 نقطة 
الـــى  بـــاالضـــافـــة  االول  الــــشــــوط  فــــي 
في  افــضــل مسجل  امــا  متابعة.   12
صفوف الخاسر فكان ديفني بوكر 

مع 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة.
وقــــــــال ســــيــــاكــــام "اشـــــعـــــر بــحــيــويــة 

كبيرة". 
املـــدرب صنز ريكي  مــن جانبه قــال 
روبيو "وضع الفريق املنافس النقاط 
عــلــى الــــحــــروف مــنــذ بـــدايـــة املـــبـــاراة 
ليؤكد مــن دون ادنـــى شــك بــانــه من 

املنافسني على اللقب".
وعزز رابتورز بالتالي مركزه الثاني 
ميلووكي  بعد  الشرقية  املنطقة  في 
بــاكــس املتصدر رافــعــا رصــيــده الى 

39 انتصارا مقابل 16 هزيمة.

واكد ان الجميع مطالب اليوم بالعمل 
بـــيـــد واحـــــــدة مــــع عـــبـــاس مــــن اجـــل 
الجماهير  الــيــه  تصبو  مــا  تحقيق 
الكروية من استقرار نفسي واداري 
تــــدر إيــجــابــيــاتــه عــلــى املـــشـــاركـــات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
السيما ان هناك استحقاقا كرويا 
مــهــمــا وهــــو الــتــصــفــيــات املـــزدوجـــة 
لكاس العالم وقارة اسيا وهي بكل 
تــاكــيــد تــحــتــاج الـــى قــــرارات صائبة 
نــعــتــقــد ان عـــبـــاس ومـــــن ســيــعــمــل 
من  اتخاذها  على  قـــادرون  بمعيته 

اجل اعالء كعب الكرة العراقية.
 من جهته بارك املدرب جمال علي 
قرار الفيفا وقال: ان ذلك َيْصب في 
مصلحة الجميع حتى املتخاصمون 
منهم الن احمد عباس يعرف جيدا 
شجون اللعبة فنيا واداريــًا وهو ال 
يهادن في الحق ولديه معرفة تامة 
بــخــفــايــا االمـــــور وهـــو لــيــس غريبا 
عن اللعبة حيث سبق ان قاد العاب 
الجيش لعدة سنوات وقدم خدمات 
واشــار  العسكرية  للرياضة  جليلة 
يواجه صعوبات  قد  ان عباس  الــى 
الن اروقـــة اتــحــاد الــكــرة تحتاج الى 

اعــادة نظر بالكثير من القضايا ، 
وادعو من خاللكم وسائل االعالم 
الرياضية الى تقديم الدعم الكافي 
والــنــصــح واملــــشــــورة مـــن اجــــل ان 
ادارتـــه بشكل  الرجل  يواصل هــذا 

افضل.
 واعـــــرب العــــب املــنــتــخــب الــوطــنــي 
الــســابــق عــالء احــمــد عــن سعادته 
بـــالـــقـــرار واكــــــد ان احـــمـــد عــبــاس 
ــــدى الــجــمــيــع  شــخــصــيــة مــقــبــولــة ل
ولــيــس لــديــه خــصــوم وهــو حريف 
الــنــجــاح فــي كل  اداري يبحث عــن 

األوقـــــــــات كـــمـــا انـــــه يــمــتــلــك عــمــقــا 
اقــلــيــمــيــا يــمــكــن ان يـــســـاعـــده في 
ـــقـــضـــايـــا وكــــــل مــا  الــــعــــديــــد مـــــن ال
املالئمة  االجـــواء  توفير  هــو  نطلبه 
يستعد  ــــذي  ال الــوطــنــي  للمنتخب 
تصفيات  مــن  الحاسمة  للمرحلة 
اســـيـــا وكـــــاس الـــعـــالـــم واوضــــــح ان 
مسيرة اتحاد الكرة السابق كانت 
بــاالخــطــاء وربــمــا كـــان من  مليئة 
أسبابها غياب الثقافة الكروية لدى 
اعضاء الهيئة العامة وبالتالي فان 
تنظيم  الــى  تحتاج  املقبلة  املرحلة 

نــعــتــقــد  صــحــيــح  اداري  وســــلــــوك 
يحققه  ان  يمكن  عباس  احمد  ان 

بتعاون االخرين .
واثنى الحكم الدولي السابق احمد 
خــضــيــر عــلــى قــــرار الــفــيــفــا وقـــال: 
الــريــاضــيــون  يــاخــذ  كــي  االوان  آن 
ادارة  فــــي  الــصــحــيــحــة  مــكــانــتــهــم 
الــعــمــل الــكــروي الــعــراقــي وارى ان 
الـــبـــدايـــة كـــانـــت مـــوفـــقـــة بــاخــتــيــار 
ــــذي عــرفــنــاه بــانــه  احــمــد عــبــاس ال
ال يـــهـــادن فـــي الــحــق ويــعــمــل وفــق 
االطر القانونية ويحمل مواصفات 

إنسانية ترتقي الى شعار الرياضة 
بانها حب وطاعة واحترام واطالب 
مــــن خـــاللـــكـــم االخــــريــــن بــتــنــاســي 
الخالفات والوقوف خلفه طاملا ان 
الهدف املنشود تصحيح مسارات 

العمل الكروي في العراق .
ان  له  احمد عباس سبق  ان  يذكر 
عمل أمينًا عاما التحاد الكرة لعدة 
ســنــوات كــمــا عــمــل رئــيــســًا إلدارة 
نــــادي الــجــيــش ومـــديـــرا لــلــريــاضــة 
كما  ــدفــاع  ال وزارة  فــي  العسكرية 
عمل رئيسًا إلدارة نادي الكاظمية.
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ـــــادال، مـــع نظيره   رافــائــيــل ن
بطولة  قرعة  قبل  زفيريف،   

 للتنس.
املكسيكية،  البطولة  مــن  سابقة 

يد  النهائي على  ثمن  مــن  قصاء 
محتملة  جديدة  ملواجهة  ترقب  هناك 

نقطة، 500 الـ أكابولكو ذات  ــوتعد 
الــذي اإلسباني  لالعب  ملفضلة 
ولى في 2005 حني توج باللقب 
طنه ألبرتو مونتانياس، قبل أن 

ي

رى في 2013، ليفوز بها مرة 
 ديفيد فيرير.

ي

هــــذه الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة، 
باللقب  للفوز  ـنيـنيالثــنــني، سعيا 
ت فـــاشـــلـــة، حــيــث ســقــط في 

األمــــــــــيــــــــــركــــــــــي ســـــــام ــام 
ي

انــســحــب في 
بـــســـبـــب 

د 

قال االسباني بيب غوارديوال 
مدرب مانشستر سيتي إنه 
مــنــفــتــح لــفــكــرة االســتــمــرار 
ــــــــدوري  مـــــع حــــامــــل لــــقــــب ال
ــكــرة  اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز ل
بــعــد 2021 عندما  ملــا  الــقــدم 
الــنــادي  أن  ينتهي عــقــده رغـــم 
يواجه الحرمان من املسابقات 

األوروبية ملدة عامني.
وعـــــاقـــــب االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــي 
ــــيــــويــــفــــا) ســـيـــتـــي بـــاإليـــقـــاف  (ال

ملـــوســـمـــني وتـــغـــريـــمـــه 30 
مليون يورو (32.53 مليون 
بــعــد  املــــاضــــي  األســـــبـــــوع  دوالر) 
تــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات مــزعــومــة 

لقواعد اللعب املالي النظيف.
وأكــــد غــــوارديــــوال، بــانــه ال يوجد 
ـــتـــرك الــــنــــادي بــعــد  ـــديـــه ل ســـبـــب ل
أنــه ربــمــا يتحدث  املــوســم،  انتهاء 
عن تمديد العقد مع رئيس النادي 
خلدون املبارك “في نهاية املوسم 
الــحــالــي أو فـــي مــنــتــصــف املــوســم 

املقبل”.

وأضــاف املــدرب اإلسباني “أتعامل مع العبني 
استثنائيني وأعرف أنه ليس من السهل العمل 
معنا ومعي لكنني سعيد. “عندما انتقل ملكان 
آخــــر فــيــكــون الــســبــب دائـــمـــا اعـــتـــقـــادي بــأنــنــي 

سأشعر بسعادة أكبر من املكان السابق”.
وتابع “املالك رائعون وعالقتنا جيدة لذا أعتقد 
أنه لن تكون هناك مشكلة في التفاهم إذا قررنا 
االستمرار لثالثة أعوام أخرى أو الوقت املتفق 
ـــــذي لم  ـــــوال، ال عـــلـــيـــه”. ومـــــدد غـــــواردي
أربــع سنوات في  يستمر ألكثر من 
 (2012-2008) بــرشــلــونــة  تــدريــب 
 ،(2016-2013) ميونيخ  بايرن  أو 
عــقــده مــع سيتي لــعــام إضــافــي في 
2018 وأكد أنه لم يندم على 
ــقــرار. وتــابــع “لــم أشعر  ال
بالندم ولو لثانية واحدة 
ســـــــواء لـــلـــحـــضـــور إلـــى 
العقد.  لتمديد  أو  هــنــا 
الــنــتــائــج تــحــدد عملك 
وكــل مــدرب يتعرض 
املدربني  وكــل  لإلقالة 
املشكالت  يــواجــهــون 
يــعــيــش  مـــــــــدرب  وأي 
فــــتــــرات جـــيـــدة وأخـــــرى 

سيئة”.

    

الــنــادي  أن  م 
ملسابقات 

.
وروبــــــــــي 
اإليـــقـــاف 
ي

3

عـــلـــيـــه”. ومـــــدد غـــــوا
يستمر ألكثر من

بــرشــلــونــة تــدريــب 
ميونيخ بايرن  أو 
عــقــده مــع سيتي ل
 وأك
يي

2018
ــقــرار. ال
بالندم 
ســـــــواء
أ هــنــا 
الــنــتــا
وكــل
لإلق

يــواج
وأي 

فــــتــــرات
ي

سيئة”.

ين
يوا
األو
وعـــــا
ــــيــــو (ال
ــملـــوســـمـ

مليون يورو
األســـــبـــــوع دوالر) 
تــحــقــيــق فـــي انــتــه

لقواعد اللعب املالي
وأكــــد غــــوارديــــوال

ي

ـــتـــرك ـــديـــه ل ســـبـــب ل
أنــ املــوســم،  انتهاء 
عن تمديد العقد م
خلدون املبارك “ف
الــحــالــي أو فـــي مــن

املقبل”.

    
  

نيوكاسل  كبير على 
فـــي الــــــدوري وعــائــد 
مـــتـــأخـــر عـــلـــى ارض 

ي ي

س اليوناني 1 -صفر
ــدور ال22ـ32من الدوري 

يوروبا ليغ".
ــعــــرض 

ــــدرب 
نـــــــــي 
ــيــتــا 
بدال 
طـــنـــه 
اي 

ي 
ت 

ي

في الدوري..
عـــادلـــه عـــلـــى ارض
لــــبــــلــــجــــيــــكــــي فـــي
الوروبـــي، يستقبل
ر يونايتد واتفورد

قاع.
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برنابيو املستقبل
كان أول شعار للنادي عند تأسيسه هو تصميم 
لكرة  مــدريــد  نـــادي  مختصر   (MCF) بسيط 
النادي إال بعد  القدم، لم يحصل تغيير لشعار 
ان وضع امللك ألفونسو الثالث (Real) ليضاف 
السمه عام 1920، وبذلك تمت إضافة تاج امللك 
للشعار وأصبح االسم نادي مدريد امللكي لكرة 
القدم وكان التغيير األحدث بالشعار قد حصل 
ملواكبة  التجديد  النادي  أراد  عندما   2001 عــام 
باللون  ظــالل  بإضافة  الجديد  العصر  تغيرات 

الزرق الداكن على جميع حدود الشعار.
ظـــهـــر الــــنــــادي بـــقـــوة عـــلـــى ســـاحـــة كـــــرة الـــقـــدم 
الخمسينيات  عقد  واألوروبية خالل  اإلسبانية 
الثمانينيات  العشرين، وبحلول عقد  القرن  من 
النادي يتمتع  كــان هــذا  الذكر  القرن سالف  من 

باحد أفضل الفرق الرياضية في أوروبا.
يــخــتــلــف هــــذا الــــنــــادي عـــن الـــعـــديـــد مـــن األنـــديـــة 
ــعــالــم، كــونــه مــمــلــوكــا ألعــضــاء  األخــــرى حـــول ال
أمــور ناديهم باختيار  الــذيــن يسيرون  الــنــادي  
، منذ تأسيسه عام 1902.  رئيس ينوب عنهم 
يشمل التزام نادي ريال مدريد تجاه مشجعيه، 
بصفته األكثر نجاحا في عالم كرة القدم ، والذي 
أصبح جــزءا مــن خططه زيـــادة عــدد مشجعيه 

حول العالم.
فــقــد حــصــل الـــنـــادي عــلــى لــقــب أعــلــى فـــرق كــرة 
الــــقــــدم قــيــمــة فــــي الـــعـــالـــم مــــن مــجــلــة فـــوربـــس، 
واستطاع تعزيز مكانته كقوة يحسب حسابها 
في عالم الرياضة عامة وكرة القدم خاصة عبر 
قاعدة مشجعني تضم 500 مليون مشجع في 
مختلف أنــحــاء املــعــمــورة، وقـــاعـــدة واســعــة من 

املتابعني على مواقع التواصل االجتماعي.
وفي اللوحة املعروضة في املدخل الخاص ملطعم 
النادي املشرف على امللعب يكشف ريال مدريد، 
الــتــفــاصــيــل املــتــعــلــقــة بــطــريــقــة الــتــمــويــل والــدفــع 
 796.5  ، املــيــريــنــكــي  نـــادي  يستثمر  والــتــكــلــفــة، 
مليون يورو في بناء ملعبه األسطوري ويشمل 
السداد،  القرض أيضا على 3 سنوات من عدم 
مما يتسبب في دفع ريال مدريد لرسوم سنوية 
ثابتة قدرها 29.5 مليون يــورو ، وذلــك اعتبارا 
استحقاقه في 30  تموز 2023 وحتى  من 30 
تموز 2049. ، برنابيو املستقبل الذي بدأ العمل 
عــالــم  عــبــر  للمستقبل  مــكــان  لــخــلــق   2019 بـــه 
رقمي تكون قوة الرياضة وسيلة لخلق لحظات 
مــن اإللــهــام لجماهير الــنــادي فــي امللعب وحــول 

العالم وليفتتح في عام 2023.
الــجــديــد فـــي مــلــعــب املــســتــقــبــل الــــذي بـــدأ العمل 
بـــه عــلــى مـــراحـــل فـــي مــحــيــط املــلــعــب الــخــارجــي 
سانتياغو برنابيو انه بدأ يخضع لعملية اعادة 

بــنــاء لــيــكــون مــعــيــارا عــاملــيــا فــي عــالــم الــريــاضــة 
ــهــنــدســة املــعــمــاريــة كــمــا يـــوضـــح الــصــحــفــي  وال
االســـبـــانـــي إرنــســتــو جـــي بــوســتــامــانــتــي الـــذي 

(الصباح) : رافقني في الجولة لـ
يولد  الــذي  املكان  هو  املستقبل  ملعب  سيكون 
املـــشـــاعـــر مـــن مــشــجــعــي الــــنــــادي حــــول الــعــالــم 
امللعب  بحيث ستترك بصماتها على شاشات 
بوسائل  للمشجعني  التفاعلية  املــشــاركــة  عبر 
االجتماعي، واضــاف سيكون أفضل  التواصل 
الرقمية  املعايير  فيه  تتحقق  العالم  فــي  ملعب 
لـــيـــكـــون فــــي الـــنـــهـــايـــة ألفـــضـــل نـــــاد فــــي الـــقـــرن 
21 ومــــصــــدرا جـــديـــدا يــفــتــخــر فــيــه االعـــضـــاء 

واملشجعون.
ــتــجــديــد عــلــى زيــــادة  حــيــث ســتــشــهــد أعـــمـــال ال
تدفقات إيرادات النادي وستكون إحدى امليزات 
والتي  للملعب،  الخارجية  الواجهة  هــي  الــبــارزة 
ستتألف مــن شــرائــح مــن الــصــلــب والــشــاشــات 
الفعاليات  وبــث  إضاءتها  يمكن  التي  العمالقة 
وكـــذلـــك ســتــتــم تــغــطــيــة املــلــعــب بــســقــوف دائــمــة 
وقــابــلــة للسحب خـــالل 15 دقــيــقــة، وهـــي ميزة 

ستضمن تغطية امللعب بكامله.
التجديد  سيجعل  بوستامانتي،  جي  ويوضح 
مـــن ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو ســاحــة أكــثــر حــداثــة 
ومــريــحــة وآمــنــة ألنــهــا مــعــززة بــإضــافــة مناطق 
الترفيه واملطاعم عبر تكنولوجيا تأخذ مكانها 
في قلب املشروع عبر مساحة مخصصة داخل 
امللعب للرياضات اإللكترونية ، في حني سيتم 
تزويد الساحة بشاشة عمالقة تبلغ 360 درجة 

بكل محيط امللعب من الداخل والخارج.
 إعادة التطوير في سانتياغو برنابيو ستحوله 
الــــــى ســــاحــــة رقــــمــــيــــة، حـــيـــث ســـيـــتـــيـــح الـــتـــقـــدم 
الــســمــعــيــة  األدوات  واســـتـــخـــدام  الــتــكــنــولــوجــي 
على  امللعب.  مناطق  من  العديد  في  والبصرية 
من  الـــنـــادي  مشجعو  سيتمكن  املـــثـــال،  سبيل 
عن  الــنــادي  ينشئه  الــذي  باملحتوى  االستمتاع 

تــجــربــة يــــوم املــــبــــاراة عــلــى هــواتــفــهــم املــحــمــولــة 
تقديم  باسم  يعرف  ما  في  اللوحية،  واألجــهــزة 
الالعبني ومراكزهم وما تقدمه وسائل االعالم 

والتحليالت في ارجاء العالم املختلفة.

متحف النادي
لبطوالت  كــأســا  هــنــاك 91  الـــنـــادي  فــي متحف 
مختلفة بكرة القدم اضافة الى 27 كأسا لبطوالت 
توقفت نشاطاتها وانجازات لم يصل اليها احد 
قبله مثل الفوز بكأس ابطال أوربا 13 مرة ،كأس 
نادي القرن وصور الفريق ملراحل مختلفة من 
تاريخه وصور وتعلقيات لسانتياجو بيرنابيو 
خــيــنــتــو  وفـــرانـــشـــيـــســـكـــو   (1927  –  1911)
-1953) ألفريدو دي ستيفانو   ،(1971-1953)
 ،(1967-1958) بوشكاش  فيرينتس   ،(1964
سانتيالنا   (1995-1982) بوتراجينو  إيميليو 
-1985) ســانــشــيــز  هـــوجـــو   ،(1988-1971)
زين   ،(2003-1989) هييرو  فيرناندو   ،(1992
الدين زيدان (2001-2006)، راؤول غونزاليس 
(1992-2010)، إيكر كاسياس (2015-1999) 
والثنائي البرازيلي رونالدو وروبيرتو كارلوس 

وخينتو والبرتغالي لويس فيغو...
الالعبون  املتحف  شاشات  عبر  يتحدث  بينما 
بيل، وسيرجيو  وغاريث  رونالدو،  كريستيانو 
رامـــوس، وخاميس رودريــغــيــز، وكــريــم بنزيما 
ومــارســيــلــو أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــم فـــي املــبــاريــات 
وعــن مسيرتهم واجــمــل الــذكــريــات فــي املتحف 
بتاريخ  لالحتفاء  جــديــدة  تصاميم  ابــتــكــار  تــم 

الالعبني.
لتجديد  ايــضــا  املــتــحــف  أن يخضع  املــقــرر  مــن 
كــبــيــر ،حـــيـــث ســيــتــم تـــوســـيـــع حـــجـــم املــتــحــف 
سيتم  جــديــد،  تفاعلي  قــســم  مــن  وسيستفيد 
ـــواقـــع االفــتــراضــي  إنـــشـــاؤه بـــأحـــدث تــقــنــيــات ال
وكــذلــك توسيع املــســار مــن خــالل إطـــالق جولة 
الحدود  أقصى  إلى  الزائرين  بانورامية ستنقل 

حول محيط االستاد الخارجي وتاريخ النادي...
إلى إدخــال تحسينات  أيضا  سيؤدي املشروع 
ألف   20 تبلغ  التي  بامللعب  املحيطة  البيئة  على 
تــكــون هــنــاك تحسينات من  متر مــربــع، بحيث 
حيث األمان وإمكانية الوصول واإلخالء لجميع 
إلـــى أن االســـتـــاد سيكون  املــشــجــعــني، بــالــنــظــر 
مجهزا بمزيد من نقاط الدخول بعد هدم مركز 
الــتــســوق الــحــالــي ســيــتــم بــنــاء بــرجــني جــديــديــن 
مــع ســاللــم مــتــحــركــة ومــصــاعــد لــتــكــون حركة 
الساللم  تثبيت  بفضل  مرونة،  أكثر  املشجعني 

املتحركة الجديدة لتصل أعلى نقاط امللعب.
التعليق او الوصف التفصيلي ملجريات املباراة 
هــو جــزء مــن متحف ريــال مــدريــد، عبر توفير 
املــؤثــرات  مــع  العربية  ومنها  لغة   11 بـــ  التعليق 
تسمع  وبلغتك  املتحف  وســط  بــك  تحيط  الــتــي 
او  الـــــدراجـــــي  خـــلـــيـــف، حــفــيــظ  تــعــلــيــق رؤوف 
الشوالي يّخلد أسمه في ذاكرة الزائر، بصيحاته 
املدوية ألهداف ريال مدريد وهكذا وجد التعليق 
الرياضي في ركن من اركان املتحف مع التطور 
لــلــمــشــجــع ان يستمع  الــفــنــي والــتــقــنــي فــرصــة 
بها،  االســتــمــتــاع  يفضل  الــتــي  التعليق  لكلمات 
والتي يهدف املعلق بصفته املتكلم إلى ان يذكر 
تفوق  بتكرار  ويستمتع  النتيجة  تلك  املشجع، 
االفضل  النادي  بصفته  والحجج  باألدلة  ناديه 

في العالم.

مرافق التسوق
بـــدأت اعــمــال الــهــدم ورفـــع االنـــقـــاض فــي جميع 
الــبــالــغ عــددهــا 50 فــي ركــن البيرنابيو  املــبــانــي 
الـــشـــمـــالـــي، حـــيـــث كـــــان يـــوجـــد مـــركـــز تــســوق 
مساحته 5000 متر مربع تم ضمه إلى االستاد 
األولــى  الخطوة  والــتــي سيكون  عــام 1992  منذ 
املستقبل حيث سيتم  برنابيو  بناء  اعـــادة  فــي 
الركن  على  طبيعية  مناظر  ذات  مساحة  بــنــاء 
املهدم ، والذي سيتم بموجبه بناء أماكن جديدة 

لوقوف السيارات عبر فترة تنفيذ ملدة 44 شهرا 
بينما سيتم العمل في املحيط بشكل متواصل 
فان العمل داخل امللعب سيتم في الصيف عند 

توقف الدوري خالل الثالث سنوات املقبلة.
الــبــنــاء وتــضــّم أشــغــال  إعــــادة  انطلقت عملية    
تهيئة البرنابيو 4 مراحل، بداية من أشغال هدم 
االبنية امللحقة بامللعب وتسويتها باألرض قبل 
انطالق املرحلة الثانية التي تشمل تركيز قواعد 

وأساسات امللعب الجديد واالبنية الجديدة.
وستتم  املستطيل،  امللعب شكل  حيث سيأخذ 
اقامة العديد من االسواق واملرافق لتشكل عامل 
جــــذب لــلــجــمــاهــيــر بـــهـــدف االســتــمــتــاع بـــأجـــواء 
املـــبـــاريـــات مـــن داخــــل املــلــعــب. وتــشــمــل املــرحــلــة 
حيث  للمتفرجني  جديدة  مقاعد  اضافة  الثالثة 
سيتم نقل غرف تبديل مالبس الفريقني لتكون 
قريبة من بوابة الدخول الرئيسة ألرضية امللعب 
وتــغــيــيــر املـــكـــان الــحــالــي لــغــرفــة الـــفـــار وتــبــديــل 

مالبس طاقم التحكيم.
وضــمــن املــرحــلــة نــفــســهــا ســتــتــم إعـــــادة تهيئة 
ـــة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة  املــــرافــــق الــطــبــيــة وصـــال
مشرفة  لتكون  للمقاهي  املخصصة  واملنطقة 
امللعب ومحيطه وتوسعة املركز اإلعالمي  على 

وقاعة املؤتمرات الصحفية.
فعالة وجديدة  األخيرة طرق  املرحلة  وتتضمن 
وسيفتتح  للملعب  العشبية  األرضــيــة  لتغيير 
امللعب بعد مرور 20 عاما على اخر تجديد في 

.2002
 سيتم تحسني عملية التسوق من خالل افتتاح 
تسوق  تجربة  وإطـــالق  املجمع  داخــل  متجرين 
جديدة مع نقاط بيع رقمية تقدم سلعا تباع من 
قبل أرقى العالمات التجارية اإللكترونية والسلع 
االستهالكية في العالم ، وتحول املناطق العامة 

إلى نافذة متجر ألحدث منتجات النادي.
ــنــادي   فــفــي الـــداخـــل ، يــمــكــنــك رؤيــــة قــمــصــان ال
املتبقي تحت املدرجات  في متجر ريــال مدريد 
تستمع مع دخــول كل زائــر: (هــال مدريد ، هال 
الذين  لألشخاص  متكرر  انسجام  في  مدريد) 
يخرجون  ال  معظمهم   ، املتجر  يدخلون  كــانــوا 
اال بقميص النادي األبيض الكالسيكي باللونني 

األبيض واألسود.
او اي تذكار اخر للزيارة، وكرات الفريق وكرات 
رابطة أبطال أوروبا من جميع األلوان واألحجام، 
واملالبس الرياضية، باإلضافة إلى نسخة طبق 
األصل من كأس العالم لألندية في وسط املتجر، 
بأحجام  والــالعــبــني  لــلــنــادي  امللصقات  وصـــور 

كبيرة للبيع. 
جــمــيــع املــنــتــجــات فـــي مــتــنــاول جــمــيــع األذواق 
واملـــيـــزانـــيـــات، لـــذلـــك تـــوجـــد  فـــي املــتــجــر امــاكــن 

«                          }                  
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اليــنــتــبــه الــكــثــيــر مــنــا الـــى اآلبــــاء املــؤســســني الــذيــن لم 
يغترفوا من علم معني بل كانوا ابدا روادا في ايصال 
ما تعلموه الى االجيال التالية ال بصفة املعلم واالستاذ 
الطبيعية باعتبارها مجرد عمل بل بالقدرة على عشق 
 رســالــة العلم وايــصــالــه الــى مــن احتاجه مــن دارســني 

وطلبة.
الــــدكــــتــــور ســـامـــي ســعــيــد األحــــــمــــــد(رح) واحــــــد مــن 
كـــبـــار املــــؤرخــــني الـــعـــراقـــيـــني فــــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــراقـــي 
ــقــديــم ولــــه اكــثــر مـــن خــمــســني بــحــثــا ودراســـــــة  في  ال
 الــــبــــابــــلــــيــــني والـــــســـــومـــــريـــــني واالكــــــــديــــــــني وســـــواهـــــم
، لكن الذي تميز به الراحل الكبير أنه كان يحب عمله 
والتفكير  التأمل  واالســتــغــراق في  الوله  الــى حد  حبا 
 واالنتاج املعرفي الذي يؤدي الى الحقائق العلمية حقائق 

اخرى.
كان االستاذ طه باقر قد ترجم لنا ملحمة "كلكامش" 
العراقيني  لــدى  الخلق  فــي  ملحمة  كــأول  بها  وعرفنا 
الــقــدمــاء ، وكــنــت قــد حــظــيــت لسنتني بـــالـــدرس على 
يديه في دار املعلمني العالية في تاريخ بالد الرافدين 
 ومصر القديمة واليونان والرومان

ـــــــه يــــتــــحــــدث ،  ـــــــل وكــــــــــــــان رحـــــــمـــــــه ال
ــــــذي نـــقـــب االثــــر  ـــــعـــــارف  ال بــلــغــة ال
ـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي  واســـــــتـــــــنـــــــزف مـــا   ال

فيه.
وعــــنــــدمــــا أتـــــــم الـــــدكـــــتـــــور ســـامـــي 
التاريخ في  األحــمــد دراســـة  سعيد 
يــد توينبي  املــتــحــدة على  الــواليــات 
ودرس  املؤرخني  كبار  من  وامثاله 
ــتــنــقــيــب االثــــــاري  االثـــــــار وعــــــرف ال
ومــــارســــه كـــمـــا كـــــان مــتــفــوقــا فــي 
ــلــغــات الــعــراقــيــة الــقــديــمــة  دراســـــة ال
،لذا سهل عليه فك مغاليق االختام 
والـــــصـــــكـــــوك الــــبــــابــــلــــيــــة وســـــواهـــــا 
 ودراســــة املــعــاهــدات واخــتــام امللوك 

القديمة.
الــى  الــنــفــاذ  مــن ذلـــك سهلت عملية 
القديمة ودرس االحالم لدى  العراقية  الوقائع  حقائق 
انــســان الــعــراق البابلي –الــســومــري دراســتــه  للحياة 
تداخلت  وبــذلــك  الــحــيــاة،  ودورة  القديمة  االجتماعية 
ترجمته املباشرة "لكلكامش" بلغة مباشرة وموضوعية 
مــع دراســتــه  الفــكــار الــشــر والشياطني فــي الــديــانــات 
 العراقية القديمة ومعتقدات الحمل والوالدة لدى الشعوب 

الرافدينية.
وكــــــــانــــــــت دراســـــــــتـــــــــه الســـــــــطـــــــــورة ســــمــــيــــر امــــيــــس 
ــنــا  ـــــتـــــي كــــشــــفــــت ل أنـــــمـــــوذجـــــا لـــــلـــــدراســـــة املــــثــــلــــى ال
ــــتــــمــــاهــــي بــــــني االســــــــطــــــــورة وبــــــــني الـــحـــقـــيـــقـــة   عــــــن ال

التاريخية. 
وبـــاملـــجـــمـــل فــــــان دراســــــــة حــــيــــاة ومــــؤلــــفــــات املــــــؤرخ 
الــكــبــيــر ســـامـــي االحــــمــــد واكـــتـــشـــافـــاتـــه فــــي حــقــول 
الــفــولــكــلــور الــقــديــم والـــتـــاريـــخ  الــعــراقــي تــظــل حــاجــة 
ـــعـــراقـــيـــة فــــي الــفــكــر  مــلــحــة الكـــتـــشـــاف الـــعـــبـــقـــريـــة ال
 والــــــــــدرس املــــعــــرفــــي والـــــتـــــي يــمــثــلــهــا االحـــــمـــــد خــيــر 

تمثيل .

 

     

الـــكـــتـــاب الــــــذي بــــني يــــــدي، صـــــدر بـــبـــغـــداد ســـنـــة 1939، 
الهادي  املرحوم عبد  املنسيني. وهو  أدبائنا  ومؤلفه من 
ــــجــــواهــــري، شــقــيــق الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر مــحــمــد مــهــدي  ال
الــجــواهــري، وهـــو مــن الــتــربــويــني الــعــراقــيــني الـــــرواد، فقد 
شـــاءت وزارة املـــعـــارف ان تــصــدر قــائــمــة الــتــنــقــالت بني 
مــالكــهــا الــتــعــلــيــمــي، ويـــشـــاء حـــظ الـــجـــواهـــري ان تــكــون 
التعليمي،  العراق، مكان عمله  العمارة في جنوب  مدينة 
(املدرسة  املدرسة باسم   وكــان ذلك سنة 1938، وكانت 
ـــعـــل املـــؤلـــف قـــد وجــــد مــتــســعــًا لــلــكــتــابــة عن  األدبـــيـــة).ول
. ثم 

ً
ــــواء) الــعــمــارة الــتــي أحــبــهــا عــن بــعــد أوال مــديــنــة و (ل

وجــــد نــفــســه فـــي خــضــمــهــا. لــيــســجــل لــنــا مــشــاهــداتــه 
وبـــحـــثـــه عــــن الــــعــــمــــارة ومـــدنـــهـــا وقـــــراهـــــا وعـــشـــائـــرهـــا 
 دقـــيـــقـــًا يـــجـــمـــع بــني 

ً
ومـــشـــايـــخـــهـــا الــــــكــــــرام، تـــســـجـــيـــال

ـــذكـــريـــات الــجــمــيــلــة واملـــشـــاهـــدات   الــبــحــث الــتــاريــخــي وال
التأملية.

بلد  الــعــمــارة،  اســم جميل:  الــرائــعــة تحت  وجعل مدونته 
 الوحي والنعيم، وهو (كتاب يبحث في تاريخ العمارة القديم 
والــحــديــث)، وهـــو اســـم ثـــاٍن لــهــذا التسجيل الــقــيــم الــذي 
التي  العمارة  الى  بغداد  بمقدمة عن رحلته من  استهله 
بدأت في تشرين االول 1938، وما تكبده من عناء السفر 
بــني طــريــق غــيــر مــســتــٍو وســائــق ال يــبــالــي بــحــال ركــاب 
 ســيــارتــه. وكــانــت هـــذه املــقــدمــة مــن طــرائــف هـــذا الكتاب 
الرائع.وملا كان حديث املؤلف عن مدينة العمارة في أواخر 
املــاضــي، فــال غــرابــة أن يــؤكــد ان في  الــقــرن  ثالثينيات 
 ضائعًا بني فوضى املدينة وغياب النظام، 

ً
العمارة جماال

انــهــار دجلة والكحالء و  فالعمارة هــي شبه جــزيــرة بــني 
نهر دجلة  كلها من  تنبع  التي  االنهر  املجر وغيرها من 
النهر على طوله وجماله في  ان ساحل  ويذكر  األصلي. 
املدينة كان يشهد جلبة وضوضاء لرسو السفن املختلفة 
و انزال أو نقل حموالتها، وكان يرى هذا كل يوم إذ كانت 
مــدرســتــه الــتــي تــقــع فــي املــديــنــة نفسها غــيــر بــعــيــدة عن 
الناس في   عن حياة 

ً
املؤلف طويال تلك.تحدث  مشاهدته 

ذلــك، ما  العمارة، وهــو بال شك شاهد عيان على  مدينة 
يضفي مع كتاب صفة الوثيقة الشاملة التي ال يستغنى 
عنها عند الحديث عن العمارة في النصف األول من القرن 

املاضي.
العمارة يومذاك  الجواهري عن دور متصرف  ولم يغفل 
املــرحــوم ماجد مصطفى، وهــو شخصية إداريـــة حازمة 
فــي تــجــديــد املــديــنــة وفــتــح مــا يمكن فتحه مــن الــشــوارع 

واالحياء. حتى أن أحد أحياء املدينة الشهيرة. 
ويــــدعــــى (املــــاجــــديــــة)، نــســبــة الـــــى هـــــذا املـــتـــصـــرف الــــذي 
ما  الــى  يمدها  وان  القديمة.  الــعــمــارة  مدينة  توسعة  اراد 
تــقــدم املدينة  أمـــام  الـــذي كــان عائقًا   بعد نهر (الــكــحــالء) 
غــربــًا.والــفــصــل الــثــالــث مــن الــكــتــاب، وهـــو أطــــول فصول 
الــى 70، فقد  الصفحات مــن 25  اســتــغــرق  الــكــتــاب، فقد 
كرسه املؤلف للحديث عن عشائر لواء العمارة وزعمائها 

وآل  محمد  البو  عشائر  أمــثــال  التاريخيني، 
ازيــرج وبني الم والــســودان وبقية العشائر. وهــو حديث 
تــاريــخــي اذ جــمــع بــني الــحــديــث عــن الــزعــامــة العشائرية 
التاريخية، والشــك ان  الــوقــائــع  العديد مــن  والــحــديــث عــن 
املؤلف استقى معلوماته من تلك الزعامات الكبيرة. وعند 
 حديثه عن شيخ عشائر بني الم الشيخ غضبان البنية قال

 (ص 58):
" انـــتـــهـــت رئــــاســــة بـــنـــي الم الـــــى الـــشـــيـــخ غـــضـــبـــان والــــد 
ـــــيـــــوم وكــــــــان غــــضــــبــــان مـــــن الــــبــــأس  حــــاتــــم املــــــوجــــــود ال
و الـــــجـــــاه والــــهــــيــــبــــة مـــــا كـــــــان يـــخـــشـــى بـــــأســـــه زعــــمــــاء 
 الـــعـــشـــائـــر وكـــــذلـــــك كــــــان شــــــأن الـــحـــكـــومـــة الــعــثــمــانــيــة 

معه. 
وقـــد عــمــت رئــاســتــه وذاع صــيــتــه فـــي االرجـــــاء حــتــى ان 
الــشــيــخ خـــزعـــل أمـــيـــر املـــحـــمـــرة كــــان يـــخـــاف مــنــه فعمد 
الــــى حــيــلــة ســجــنــه بــهــا ... ولــــه مـــواقـــف وحـــــروب عــديــدة 
املــغــوار وقــد ظــل نجمه ونجم عشيرته  البطل   كــان فيها 

ساطعًا..."
العربية  القبائل  بأنها من  بني الم  قبيلة  املؤلف  ويصف 

الحريصة على تقاليدها وعاداتها وشمائلها العربية، 
املزبان  الشيخ شبيب  وزعيمها يومذاك (سنة 1938) 
الــنــائــب فــي املــجــلــس الــنــيــابــي وهـــو مــن الــزعــمــاء الــذيــن 
تعترف بزعامتهم جميع عشائر العمارة على اختالف 
نــزعــاتــهــم وهـــو يــمــتــاز بــصــفــات نــــادرة املــثــال ويتمتع 
بثقافة عالية ومنطق بليغ وذكاء مفرط .. وإذا جالسته 
فال تود ان تفارق مجلسه لعذوبة كالمه ورقة حديثه.
الحديث  املؤلف  فيه  الكتاب فصل  من  الــرابــع  والفصل 
عــن لـــواء الــعــمــارة بشكل عــام مــن الــجــوانــب الجغرافية 
مفاصلها،  بجميع  والحكومية  واالداريــة  واالقتصادية 
والـــفـــصـــل هــــذا تــقــريــر واســـــع عـــن الـــجـــانـــب الــرســمــي 
 لــلــواء الــعــمــارة فــي تــلــك الــفــتــرة التأسيسية مــن تــاريــخ 

العراق.
أما الفصل الخامس فقد عرض املؤلف للحياة األدبية 
في  الصحافة  تطور  ذاكـــرًا  الــعــمــارة.  فــي  واالجتماعية 
الــعــمــارة ورجــالــهــا الــــرواد أمــثــال أنـــور الــتــحــافــي وعبد 
 املطلب الهاشمي ومحمود كمال املحامي وعبد الهادي 
الــســعــيــد. وانـــهـــى الــكــتــاب بــفــصــل ســــادس عـــن االســـر 
العمارة  الشهيرة في  التجارية واالجتماعية  والبيوتات 
يومذاك امثال آل الخضيري والبدراوي والعرس وزلزلة 
واالنصاري والنقدي، وهذا الفصل جدير بالتأمل فقد 

 لجميع 
ً
كانت العمارة يومذاك موئال

مــكــونــات الـــعـــراق االجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة، وبــهــذا يكون 
الناشر  بالتنويه والتذكير، وأحسن  الكتاب جدير  هذا 
 الــذي أعــاد طبعه على هيئته األولــى التي ظهرت سنة 
الـــذي  الــكــتــاب  1939. وبــعــد ان بــيــنــا مــحــتــويــات هـــذا 
يـــبـــحـــث عــــن تــــاريــــخ الــــعــــمــــارة لـــكـــاتـــبـــه الــــقــــديــــر عــبــد 
الـــهـــادي الــجــواهــري البـــد لــنــا مــن وقــفــة قــصــيــرة نذكر 
فــيــهــا أهــمــيــة الــصــحــافــة فـــي الــتــعــريــف بــتــلــك الــكــتــب في 
 مــخــتــلــف مــجــاالتــهــا االدبــــيــــة والـــتـــراثـــيـــة والــفــلــســفــيــة ... 
الشخصية  التعريف بمؤلفيها وذكــر سيرهم  ألــخ. وكــذا 
وتقديمهم للقارئ سواء أكانوا من املعروفني ممن لهم باع 
طويل في مجال عملهم أم كانوا شبابا في بداية حياتهم 

املهنية واملعرفية.. 
الصحفية  الكوادر  أولئك  ان نذكر  لزاما علينا  وهنا كان 
الــــذيــــن كـــــان لـــهـــم شـــــأن وأي شـــــأن وهـــــم يــعــمــلــون بــجــد 
وكــأنــهــم خــلــيــة نــحــل وعــلــى رأســـهـــم نــقــيــب الصحفيني 
الشك  ومما  العرب  الصحفيني  اتحاد  ورئيس  العراقيني 
فــيــه فــــأن هـــذيـــن املــنــصــبــني يـــــدالن عــلــى عــلــو كــعــب هــذا 
الــذي عرف بتواضعه  الالمي  انه االستاذ مؤيد   .. الرجل 
تفاصيل  لــذاتــه ومتابعته ألدق  ونــكــرانــه  أخــالقــه  وســمــو 
االدبية  املنتديات  من  للعديد  الصحفي وحضوره  العمل 
 واالعــــالمــــيــــة وتـــكـــريـــمـــه لــلــكــثــيــر مـــمـــن ابــــــدع فــــي مــجــال 
بــارزة في تاريخنا  انــه ظل عالمة  .. ويكفيه فخرًا  عمله 
 لصحافتنا 

ً
خــدمــة الــلــه  انــشــاء  كــذلــك  الصحفي وسيظل 

 

وصحفيينا.

     

 
( 1 )  

شذرات تراثية من مدينة الناصرية 
، كــــتــــاب االســـــتـــــاذ حـــســـني داخـــــل 
الفضلي ، مسهمة جاّدة في تدوين 
جذور  تمتد  ملدينة  الشعبي  التراث 
ـــــى الـــعـــمـــق الـــســـومـــري  تــكــويــنــهــا ال
، هــــــذا الـــعـــمـــق الــــحــــضــــاري الـــــذي 
مــنــح الــعــالــم الــكــثــيــر مــن ضــــرورات 
 وجــــــــوده واســــتــــمــــراره ، تــكــويــنــّيــًا 

وثقافيًا . 
ويجيء هذا الكتاب في وقت تراجعت 
تهتم  التي  والبحوث  الدراسات  فيه 
 ،..( الشعبي  الــتــراث   ) بالفولكلور 
فحسب  العراقية  ثقافتنا  في  ليس 
أوســـع يشمل  وانــمــا على مستوى 
متعددة  ألســبــاب  العاملية  الثقافات 
التكنولوجي  الــتــطــّور  أهــمــهــا  مــن   ،
املتسارع والنقلة املعلوماتّية الرقمّية 
ـــــى تــــرّفــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ، إضــــافــــة ال
الــخــوض فــي مجاالته  املثقفني عــن 
املتعددة إلعتقادات واهية تحاول أن 
تجعل من الثقافة الشعبية هامشًا 
ـــزوال، متعللني بطرقات  ال يــقــاوم  ال 
الـــــحـــــداثـــــة والـــــنـــــظـــــريـــــات الـــحـــديـــثـــة 
الـــتـــي شـــّوهـــهـــا ســـــوء االســتــيــعــاب 
 كــــمــــا شـــــّوهـــــت االســــتــــيــــعــــاب هــــَي 

الـــثـــقـــافـــة  أنَّ  حـــــني  فـــــي   ، األخـــــــــري 
الــشــعــبــيــة تــــولــــد وتــــتــــكــــّون يــومــيــًا 
والتحوالت  الــتــطــورات  مــع  متفاعلة 
 الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

واالجتماعية . 
ــل هــذا الــكــتــاب تعقيبًا 

ّ
مــن هنا ُيــمــث

نابهًا على كــل الــطــروحــات الــتــي ال 
والثقافة  الشعبي  بالتراث  تحتفي 
ــــك  الـــشـــعـــبـــيـــة بــــصــــورة عــــامــــة  وذل
مـــن خـــالل بــحــثــه فـــي تــــراث مدينة 
الناصرية وذي قار بصورة عامة ، 
ما يوّفر فَرصًا سانحة لألجيال كي 
لع على تراث ٍ موغلٍ  بالِقَدم وعلى 

ّ
تط

واالجتماعية  الثقافية  البنى   طبيعة 
دة له. 

ّ
املول

( 2 )
بــحــث الــكــاتــب فـــي فــصــول كــتــابــه : 
ذي قــار تــاريــخ وحــضــارة ، الــتــراث 
الــشــعــبــي فـــي ذي قــــار -  الـــعـــادات 
والـــتـــقـــالـــيـــد ، املــــحــــالت الــشــعــبــيــة ، 
الـــــشـــــوارع ، املـــقـــاهـــي ، األســــــــواق ، 

 ، املــنــزلــيــة  الــنــقــل ، األدوات  وســائــل 
املــضــايــف ، الــقــضــاء الــعــشــائــري ، 
التقويم الشعبي ، األسلحة التراثية 
، املـــــفـــــردات الـــتـــراثـــيـــة فــــي الــلــهــجــة 
الــشــعــبــيــة – حــيــث أحـــصـــى قــرابــة 
ألف مفردة ، أسماء األشخاص في 
املجامالت   ، التخاطب  لغة   ، التراث 
 ) والحكمة  البالغة  كــالم   ، التراثية 
 ، الشعبية  األكــــالت   ،..  ( الحسجة 
األلعاب الشعبية ، املهن والصناعات 
الغناء   ، التعليم والثقافة   ، الشعبية 
واملــوســيــقــى ، الــحــلــي عند 

ـــحـــكـــايـــات  ال  ، األلــــــغــــــاز   ، ــــنــــســــاء  ال
الـــطـــب   ، الـــشـــعـــبـــيـــة  واألســــــاطــــــيــــــر 
األدب   ، الشعبية  األمثال   ، الشعبي 
الشعبي ، اآلثار واملزارات ، رمضان 
ومـــحـــّرم فـــي ذي قـــار ، الــشــعــراء ، 

الشخصّيات والوجهاء.  
وهـــكـــذا ألـــــمَّ الــكــاتــب بــكــل عــنــاصــر 
الشعبي في ذي قار معززًا  التراث 
بحثه بمصادر تاريخية اجتماعية 
وأدبية ، وكذلك املقابالت الشخصية 
 مع رجاالت املدينة ، وشخصياتها 

الالمعة. 
يقول املؤلف في مقدمته : اعتمدت 
التراث  تدوين جــزء من  كتابي  في 
الــشــعــبــي ملــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة وذي 
قــــــــار بــــــصــــــورة عـــــامـــــة مــــــن أجــــل 
الـــحـــضـــاري  األرث  هــــــذا  تـــوثـــيـــق 
ــفــه لــنــا األجــــداد 

ّ
الــعــريــق الــــذي خــل

بعد  الــجــيــل  ــلــع 
ّ
يــط أن  ، وألجـــــل 

الجيل على تــراث هذه املحافظة 
ــــتــــي اخـــتـــرعـــت  الــــتــــاريــــخــــيــــة  ال
حــــــــدود 4000  فـــــي   الــــكــــتــــابــــة 

ق.م 
انَّ كتاب ( شذرات تراثية من 
ُيعيدنا   ( الــنــاصــريــة  مــديــنــة 
ولى ، صورة 

ُ
الى الصورة األ

الـــعـــراقـــي الـــســـومـــري الـــذي 
 قــاوم َ الطوفان اصــرارًا على 

الخلود 

كان للمعلومــــــــات التاريخية القيمــــــــة واملهمة التي ذكرها 
شيخ املؤرخني الدكتور حسني أمني والتي أوردها ضمن 
كلمته التي ألقاها أثناء حضوره االحتفال الخاص الذي 
أقيم بمناسبة افتتاح حديقة األمة واملقر الجديد ملنتدى 
بغداد الثقافي التابع لها بالغ األثر واالهتمام في نفوس 

الحاضرين جميعًا.
 كونها تتناغم مع أحداث تاريخية متداخلة بني املعاصرة 
والقــــــــدم إلى جانب كونها تلم بجوانب معلوماتية فريدة 
قد تكون فــــــــي حقيقة األمر هي غائبة عن أذهان الكثير 
منــــــــا عن منطقة مهمة وســــــــط بغداد وهــــــــي بمثل قلبها 
النابض التي تقع من ضمنها أقدم حدائق العاصمة التي 
تعود فترة انشــــــــائها إلى ثالثينيات القرن املاضي وما 
زالت حتى يومنا هذا وأعني بها حديقة األمة التي كانت 

تسمى بحديقة (امللك غازي).
 فقد ذكــــــــر العالمة أمني أن هذه املنطقــــــــة التي تقع فيها 
الحديقــــــــة اليوم كان يطلق عليها في العصر العباســــــــي 
اسم محلة (باب االزج) وهو ممر نفقي كان يستخدمه 
الخليفــــــــة آنذاك للذهــــــــاب من قصره إلــــــــى جامع الخلفاء 
لغــــــــرض الصالة فــــــــي األعياد وأيــــــــام الجمعــــــــة يوم كان 
لبغــــــــداد أربعة أبــــــــواب التي هي باب الســــــــلطان الذي كان 
يقــــــــع ضمــــــــن منطقة باب املعظــــــــم وباب الظفــــــــري وكان 
يسمى أيضًا بالباب الوســــــــطاني والباب الثالث هو باب 
الطلســــــــم أما البــــــــاب الرابع فهــــــــو (باب كلــــــــواذا) ومكانه 
اآلن فــــــــي منطقة ســــــــاحة التحريــــــــر وكان يعرف أيضًا 
 بــــــــاب البصلية الشــــــــتهار املنطقــــــــة القريبة منــــــــه بزراعة 
البصل. وأشــــــــار الدكتور حســــــــني أمني إلــــــــى أن في هذا 
املكان الذي نحتفل فيه اليوم ويعني به حديقة األمة كان 
هناك نهر قديم اســــــــمه النهر الحــــــــي ويطلق عليه باللغة 

الفارســــــــية (نهر الزندورد) كان في املكان الذي تقع فيه 
ثانويــــــــة العقيدة الحالية دير كبير يدعى (دير الزنردود) 
كان عبــــــــارة عن مــــــــأوى للكثير من الرهبان والقســــــــس 
وكان البغداديون يذهبون إليه للتنزه والترفيه ومن بني 
من كان يحضر إلى هناك الشــــــــاعر البغدادي أبو نواس 
وقد نظــــــــم أجمل القصائد واألشــــــــعار تحت كرمة عنب 
موجودة في املكان املذكور. كما اســــــــتخدم العباسيون 
هذا النهــــــــر كخندق لحمايــــــــة بغداد التــــــــي كان يحيطها 
ســــــــور يكمل الســــــــور املوجود حاليًا ما زالت آثاره عند 

باب الظفرية في منطقة الشيخ عمر حاليًا. 
ومــــــــن الطريــــــــف أن حديقــــــــة األمــــــــة كانــــــــت مــــــــن املناطق 
الزراعية وتســــــــمى (بســــــــتان الخس) ثم بــــــــدأ البناء في 
هــــــــذه املنطقة التي كان أقدم ســــــــاكنيها مــــــــن البغداديني 
أرشــــــــد العمــــــــري وكذلــــــــك املطربــــــــة العراقيــــــــة املعروفــــــــة 
(ســــــــليمة باشــــــــا)  (ســــــــليمة مــــــــراد) التــــــــي كانت تلقب بـ
إضافــــــــة إلى عدد كبير آخر من الشــــــــخصيات والوجوه 
 البغداديــــــــة املعروفــــــــة التي اتخذت من هذا املكان ســــــــكنًا 
لها. كما كانت فيها دار للسينما عرفت بسينما غازي 
وهي تعد من أشهر دور السينما في بغداد ثم هدمت وأقيم 
مكانها حديقة كبيرة ســــــــميت في ما بعد حديقة غازي 
 التي استبدل اسمها إلى حديقة األمة بعد ثورة تموز عام 

  .1958
ما نريد ذكره هنا هو أهمية هذه املعلومات التي أوردها 
الدكتــــــــور أمني عن هــــــــذه الحديقة العريقــــــــة في تاريخها 
وقدمهــــــــا ؛ النها مازالت شــــــــاهدًا وشــــــــاخصًا حضاريًا 
وتراثيًا من معاملنا الجميلة والقديمة التي يجدر بالجهات 
املعنيــــــــة أن تقوم بوضع لوحة كبيرة عند مدخلها توثق 
ســــــــطورًا من تاريخها القديم واملعاصر أسوة بما تفعله 
 الكثير من البلدان املتقدمة التي تعتز بتراثها وتاريخها 

ورموزها .
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 وغــــنــــى قــــصــــائــــده الــــعــــديــــد مــن 
ــــريــــف واملــــديــــنــــة، النـــه  مـــطـــربـــي ال
الوسيطة  بــالــلــغــة  اشـــعـــاره  يــكــتــب 
الشعبية  االثنني  من  تقترب  التي 
بكل  االسماع  والفصحى وتصل 
يسر، وقــد قــرأت ماكتب عنه في 
مقدمة دواويــنــه من قبل كل من" 
الــحــر، وشــوقــي كريم،  منذر عبد 
وفــــائــــز حـــــــــداد". فـــيـــمـــا اســـتـــذكـــر 
الــشــاعــر كــريــم راضـــي الــعــمــاري، 
التي  املواقف  وابــرز  سيرة حياته 
الشعراء  مــن  زمــالئــه  مــع  عاشها 

واملطربني.
 مــبــيــنــًا انــــه اعــــد بـــرنـــامـــج الــريــف 
وكانت قصائده تلحن وتغنى من 
قبل كبار امللحنني واملطربني، الفتًا 
الى انه ليس بشاعر اغنية رغم انه 

الـــ500 قصيدة تم  كتب مايقارب 
غناؤها، كما انه اصدر في بداياته 
مــجــمــوعــة شــعــريــة مــشــتــركــة مع 
اسماعيل  كاظم  الــراحــل  الشاعر 
الـــكـــاطـــع، تــلــتــهــا تــســعــة دواويــــــن 
بـــاســـمـــه وثــــالثــــة دواويــــــــن اخــــرى 
مشتركة، والتي تحولت فيما بعد 
الى مجلد يضم جميع قصائده. 

رئيس  مــنــصــب  انـــه شــغــل  مبينًا 
جمعية الشعراء، واسهم في اعداد 
مجموعة من البرامج االذاعية في 
الجماهير،  بــغــداد وصـــوت  اذاعــــة 
قصائده  لكتابة  يسعى  واليــــزال 
الشعرية، الفتًا الى ان للبيئة تأثيرًا 
االبــداع،  الكتابة وبكل محاور  في 
وكل شاعر يمتلك ادواته وينتقي 
املــفــردات مــن املــكــان الـــذي يعيش 

فـــيـــه. الـــقـــى الــــعــــمــــاري مــجــمــوعــة 
ابــتــدأهــا بقصيدة  مــن قــصــائــده، 
ـــلـــعـــراق، تــلــتــهــا قــصــيــدة  مــــهــــداة ل
"اليها، ورباعيات، وخليني اشمك 
هيل"، كما غنى له نخبة من ابرز 
الربيعي،  يوسف  وهــم:  املطربني، 
ومؤيد حسن، وعلي سالم، وعبد 
الــذي تحدث عن  الــالمــي  الحسني 
 صـــداقـــتـــه مـــع الـــشـــاعـــر فـــي فــتــرة

 السبعينيات. 
اما ابرز املداخالت واالستذكارات 
ــــى بــهــا اصـــدقـــاؤه الــذيــن  ــتــي ادل ال
املواقف  اشادوا بالشاعر وبعض 
الــتــي مـــرت بــه ،  فــكــانــت للشاعر 
جـــبـــار فـــرحـــان رئـــيـــس الــشــعــراء 
ـــــدكـــــتـــــور مــثــنــى  الـــشـــعـــبـــيـــني، وال
مـــحـــمـــود، واملـــلـــحـــن كـــريـــم هــمــيــم 

الـــذي عــاد لــلــعــراق فــي زيـــارة بعد 
: " يــاعــيــنــي 

ً
غـــيـــاب طـــويـــل، قــــائــــال

عليكم يا ابناء شعبي االبــي انتم 
الجمال  وتعشقون  فــرح  مجانني 
والــحــب وتــنــثــرونــه فــي كــل مكان 
رغــــم الـــصـــعـــوبـــات والــتــضــحــيــات 
جلستكم  بــدلــيــل  والـــتـــظـــاهـــرات، 
الجميلة هذه التي تعقد في الوقت 
الذي يمر به البلد بظروف عصيبة 
على صعيد ازمة الحكومة وازمة 
ـــثـــقـــة بــــني الـــشـــعـــب والـــحـــكـــومـــة  ال
 وثــــــــــــورة الـــــشـــــبـــــاب ضــــــد الـــظـــلـــم
 والــــــفــــــســــــاد. وكـــــنـــــت مــــــن اكـــثـــر 
 مـــــع كـــلـــمـــات 

ً
املـــلـــحـــنـــني تــــعــــامــــال

الــشــاعــر الــعــمــاري الــــذي يــعــد من 
 اهـــم شـــعـــراء املــرحــلــة مـــع شــعــراء

 آخرين".
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جانب من الجلسة                              تصوير: محمد احسان

غنى  أن  بعد  السياحية  االغــنــيــة  مــطــرب  لقب  عليه  اطــلــق 
العشرات من االغــانــي لدجلة والــفــرات واملــوصــل ومناطق 
تغزل  عندما  واخرها  والسياحية  واالثرية  التراثية  بغداد 
بــدأه في  " بعد مــشــوار غنائي طويل  الــكــرادة   " بمنطقته 
واملطربني  امللحنني  كــبــار  مــع  تعامل  عندما   1948 الــعــام 
امثال محمد القبانجي وداخل حسن وحضيري ابو عزيز 

وناصر حكيم وعزيز علي ومحمد عبد املحسن. 
املطرب احمد سلمان 1932 والذي تعرض قبل ايام ألزمة 
اجــرى  ان  بــعــد  متعافيًا،  منها  لــيــخــرج  مــحــرجــة،  صحية 
االردنية  العاصمة  مستشفيات  احــد  في  جراحية  عملية 
عــمــان، بعد اهــمــال واضـــح فــي ســنــواتــه االخــيــرة مــن قبل 
املؤسسات الفنية ووزارة الثقافة. احمد سلمان الذي قدم 
اول اغنياته السياحية " يال ويانا للمصيف يال " اضافة 
التي  الوطنية  واالغاني  االطفال  لشريحة  الكثيرة  ألغانيه 
الــى 500 اغنية.. اذ قــدم 150 اغنية، بينما  وصــل عددها 
الــبــاقــي مــنــهــا تـــوزعـــت ملــطــربــني مــعــروفــني. ســلــمــان الـــذي 
استمع اليه امللحن املصري الكبير بليغ حمدي العام 1979 
في دار االوبرا في القاهرة ليشيد بقدراته وجمال االغنية 
العراقية وفــي لقاء سابق لـــ "الــصــبــاح" مــع الــفــنــان  قــال: " 
بدأت الغناء وانا بعمر العاشرة وقد ارسلني والدي لدراسة 
الطب بلبنان وحني عدت اصيب بالصدمة عندما سألني 
عن شهادتي ألشير الى آلة العود التي كنت احملها ألقول 

له هذه شهادتي".

سماع  االذاعـــــات  بــني  التنقل  يتيح 
شتى انواع االغاني واالصوات من 
الــذي  الــــرواد مــــرورًا بالجيل  جــيــل 
ــــى جــيــل الــشــبــاب   ال

ً
تــــاله وصــــــوال

الــحــالــي واغــانــيــهــم الــســريــعــة جــدًا 
في االنتشار والنسيان، رغم تنوع 
االغاني،  لهذه  البث  وتعدد وسائل 
وسهولة سماعها قياسًا باالجيال 
الــســابــقــة وانـــحـــســـار وســـائـــل بث 
وســمــاع تلك االغــانــي عبر الــراديــو 
والـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون وكـــــالهـــــمـــــا كـــانـــا 
واذاعتني،  قناتني  على  مقتصرين 
مـــا يــعــنــي ان الــكــاســيــت الــوســيــلــة 

االولى لسماع وانتشار االغاني.
الــزمــانــيــة لالغنية  الــفــتــرة  ان  رغـــم 
الــســبــعــيــنــيــة لـــم تــكــن مــثــالــيــة جــدًا 
خــــــاصــــــة الــــــجــــــانــــــب الــــســــيــــاســــي 
ـــصـــراعـــات الــحــزبــيــة، لــكــن ثمة  وال
اغــنــيــة مــتــكــامــلــة مــبــتــكــرة الــكــالم 
كانت  االداء  والغناء، حتى  واللحن 
الى  التكامل يستند  مــيــزة، هــذا  لــه 
االغاني  املنافسة بني شعراء  روح 
ثم بني امللحنني واملوسيقيني، حتى 
يضيفه  ومــــا  املـــطـــرب  دور  يـــأتـــي 
لالغنية وقد يكون هذا اكثر االمور 
االغنية،  وانتشار  تأثيرًا في قبول 
ومن خالل االطالع نالحظ ان عددًا 
من االغاني كانت قد لحنت ملطرب 
او  املصادفة  لكن من خــالل  معني 
االســتــمــاع الكــثــر مــن رأي تحولت 
الــى مطرب آخــر قــد تكون  االغنية 
مالئمة اكثر له ويعطيها اكثر من 

املطرب االول. 
لـــم تــكــن املــــفــــردة ولـــيـــدة الــصــدفــة 
او تـــــــوارد خــــاطــــر، كـــانـــت مـــفـــردة 
شعرية  بنكهة  اللغة  مــع  معجونة 
جمليًا   

ً
تكامال طياتها  بني  تحمل 

ــغــنــائــيــة  ال الـــشـــعـــريـــة  الـــجـــمـــلـــة  اي 
مع  والتواصل  الترابط  عن  التنفك 
من  تقترب  انها  بل  التالية،  الجمل 
صـــيـــاغـــة قـــصـــة شـــعـــريـــة بــعــذوبــة 
عالية  درجـــة  على  عامية  مــفــردات 
ــتــرابــط مــع املــــوروث  مــن الــوعــي وال
الـــلـــغـــوي (الـــلـــهـــجـــة) املــكــتــوبــة بها 
تــلــك االغــنــيــة وهـــــذا ايـــضـــًا نتيجة 
وعـــي وارتـــبـــاط مــع قــضــايــا الــوطــن 
والـــنـــاس وعــكــســهــا عــلــى اي حالة 
 
ً
اخــرى وجدانية ســواء كانت غزال
اوحبًا ومــا الــى ذلــك. اشياء كثيرة 
ــــــدور فـــي نـــضـــوج تلك  كــــان لــهــا ال
االغــانــي اضــافــة الــى وعــي وثقافة 
الــشــعــراء واطــالعــهــم على املــوروث 
 عـــــن املـــوهـــبـــة 

ً
الــــشــــعــــبــــي، فــــضــــال

وقد  وصقلها،  تطورها  وديمومة 
اذ  للطبيعة حصة فــي ذلــك  تــكــون 
مـــا راجــعــنــا عــــددًا مـــن اغـــانـــي تلك 
الفترة، فثمة اغان كثيرة ترد فيها 
مـــفـــردات (الــكــمــر، الـــضـــوء، الــــزرع، 
ــنــدى،  الــســمــاء، الـــحـــدائـــق، املـــطـــر، ال
الــهــوى) وغــيــرهــا، وهـــذا يـــدل على 
والبيئة  بالطبيعة  الشاعر  ارتــبــاط 
حولها.اما  ومــا  فيها  يعيش  الــتــي 
البساتني فتلك حكاية اخرى فهي 
وان ذكرت كمفردة في الكثير من 
اغاني تلك املرحلة، فلها دور اخر، 
فمن حكايات االغاني التي يرويها 
الــفــكــرة  ان  كــتــابــهــا وشــــعــــراؤهــــا 
جـــاءت فــي جلسة ســمــر او دعــوة 
او سفرة لبستان صديق، اذ كانت 
البساتني تحيط باملدن خاصة مدن 
ـــفـــرات االوســـــط والـــجـــنـــوب، مــدن  ال
املبهجة،  وااللحان  االغاني  شعراء 
املتناغمة مع جمال الطبيعة (الكمر 

والخضرة، وماي النهر) .

العراقي  والــغــنــاء  للموسيقى  استمع  عندما  صغيرًا  كــان 
التراثي ليعشقه حاملًا أن يكون احد العاملني فيه، املوسيقي 
 2011 العام  املوسيقى  عالم  مع  رحلته  بــدأ  العطار  محمد 
حيث انطلق من"منتدى شباب الزعفرانية " فلم يجد ضالته 
فيه، وبعد أن استمع لعزفه املوسيقي سامي نسيم  اعطاه 
الفرصة أن يصقل موهبته كمستمع في معهد الدراسات 
املوسيقية، ليشارك الفرقة في تقديم عدة حفالت، ليشارك 
بعدها مع عــازف العود مصطفى زايــر ، و عــازف الكمان 
حسني فجر في العديد من حفالتهما املوسيقية .  العطار 
: " بعد أن امتلكت 

ً
تحدث لـ"الصباح" قائال

الــــخــــبــــرة واملــــــرونــــــة فــــي ايـــصـــال 
ـــــعـــــود ومـــقـــامـــاتـــه  نــــغــــمــــات ال
الصعبة انفتحت لي اآلفاق 
وشــاركــت فــي الكثير من 
الـــحـــفـــالت واملـــهـــرجـــانـــات 
مــدن عاملية مختلفة.  في 
افــتــتــح الــعــطــار بــعــد ذلــك 
ليقدم  مــشــروعــًا صــغــيــرًا 
مــن خــاللــه ورشــــات لتعليم 
الـــعـــزف عــلــى آلـــة الـــعـــود، حتى 
ـــــى الــفــنــان  وصـــــل صـــــوت عــــــوده ال
في  دراســتــه  اكــمــال  منه  والـــذي طلب  الكبير نصير شمة 
بيت العود بالقاهرة العام 2015 ، وبشأن ذلك قال"انجزت 
دراســــتــــي خــــالل عـــامـــني وحــصــلــت عــلــى شـــهـــادة اســتــاذ 
في"الصول فيج"وبعد هذه الرحلة املوسيقية عدت الى بغداد 
يشرف  والــذي  العود  بيت  مشروع  وافتتحت   2018 العام 
اآللة  الفنان نصير شمة ألواصــل رحلتي مع عشاق  عليه 
سيشهد  املقبل  آذار  شهر  ان  العطار  ويــذكــر  املوسيقية. 
االفتتاح الكبير لبيت العود العراقي والذي سيحضر حفلته  

نصير شمة  بمشاركة عازفني من اوروبا . 

 وال اعرف السر في ذلك على الرغم 
من ان الحانه غناها اغلب املطربني 
واملطربــــــــات. علــــــــى الرغم مــــــــن انه 
بغدادي الوالدة (في حي الكرادة)، 
اال انه نجح في الغناء الريفي وترك 
بصماته الجميلة فيه، ويمكن هنا 
كشــــــــف احد اســــــــراره وهو انه أول 
ملحن محتــــــــرف في مجال تلحني 
االغنية الريفيــــــــة وأنه صاحب اول 
لحــــــــن قائــــــــم علــــــــى البنــــــــاء اللحني 
الحقيقــــــــي (اســــــــتخدام النوتــــــــة) او 
كمــــــــا قال لي حني التقيته في العام 
2001 انها (اول هندســــــــة شكلية 
للغناء الريفي)، وقد اسرني، رحمه 
اللــــــــه، انه في العــــــــام 1956 قدم أول 
اغنية ريفية على هذا املستوى من 
االلحان واعطاهــــــــا للمطربة زهور 
حسني (1964-1918)، التي التقى 
بها ســــــــنة 1953، وهي اول مطربة 
يلتقيها في مسيرته الفنية ، كتب 

كلمــــــــات االغنية الشــــــــاعر ســــــــيف 
 (1984  –  1915) والئــــــــي  الديــــــــن 
وعنوانهــــــــا "ها ها بيــــــــش احلفت" ، 
اذ اكد محمد نوشــــــــي ان املطربني 
الريفيــــــــني قبل هــــــــذه االغنية كانوا 
يقدمــــــــون االغانــــــــي الفولكلورية او 

يلحنونها على السجية . 
لكــــــــن محمد نوشــــــــي أوضــــــــح لي 
انه بســــــــبب هــــــــذه االغنيــــــــة حدثت 
كلماتهــــــــا  فــــــــي  تمثلــــــــت  مشــــــــكلة 
التــــــــي فيهــــــــا رفض للعهــــــــد امللكي 
وخاصــــــــة فــــــــي جملــــــــة معينة من 
الــــــــكالم، وقد تم االنتبــــــــاه اليها من 
قبــــــــل القائمني علــــــــى االذاعة خالل 
اداء (البروفــــــــة) عليهــــــــا، فقبل البث 
املباشــــــــر لالغنيــــــــة اعترضوا على 
الــــــــكالم الذي فيهــــــــا، فطلبوا تغيير 
الكلمات من اجل السماح بغنائها 
وبثهــــــــا، يذكر محمد نوشــــــــي "ان 
الفنان املوســــــــيقار غانم حداد كان 

رئيس الفرقة املوسيقية وقال لي: 
هذه اول اغنيــــــــة ريفية، فصححوا 
الكالم وتعالوا "، وبالفعل تم تغيير 
الكلمات املعتــــــــرض عليها ومن ثم 
غنتهــــــــا زهور حســــــــني على الهواء 

مباشرة . 
هــــــــذه االغنية .. كمــــــــا يقول محمد 
نوشــــــــي غناهــــــــا أكثر مــــــــن مطرب 
فيمــــــــا بعد مثل مجموعــــــــة الريف، 
كما غناهــــــــا املطــــــــرب الريفي عبد 
محمد، وكان محمد نوشي يعتقد 
فــــــــي مكتبة اإلذاعة،  انها موجودة 
كما اخبرني، حيث أهدى شــــــــريط 
زهور  املطربــــــــة  كاســــــــيت بصوت 
حسني فيه هذه االغنية من ضمن 
أغــــــــان، ولكن لالســــــــف هــــــــي غير 
موجــــــــودة، كما يبــــــــدو، ال بصوت 
زهور وال بأصوات االخرين ،فقد 
بحثت عنها وســــــــألت ولم اجد لها 

اثرًا .
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وعــــــــن موادها االوليــــــــة تحدثنا ام 
ســــــــالم قائلة " تتألف من العدس 
واللوبيــــــــا الجافة واملاش والحنطة 
واللحم والبهارات"، واضافت " كنا 

ســــــــابقًا نطبخهــــــــا علــــــــى الحطب 
ويســــــــتغرق نضوجها ســــــــاعات 
طويلة جــــــــدًا، امــــــــا االن فنضعها 
في وعــــــــاء الضغط لتنضج خالل 
ساعتني فقط "، موضحة " اعتدنا 
علــــــــى طبــــــــخ البرمــــــــة في الشــــــــتاء 

وتوارثنا ذلك ابًا عن جد".
وجــــــــد العامــــــــل محمــــــــد احمد في 
تنــــــــاول البرمة عونًا لــــــــه في عمله 
 " لـ"الصبــــــــاح  قــــــــال  اذ  اليومــــــــي 
عملي متعب جــــــــدًا وهو يبدأ منذ 
الخامســــــــة فجرًا، لذلــــــــك غالبًا ما 
ابحــــــــث عن اكلــــــــة دســــــــمة تمدني 
بالطاقة التجــــــــاوز نهاري، فغالبًا 
مــــــــا اتوجــــــــه لتنــــــــاول "البرمــــــــة" او 
"الباجــــــــة" فبهاتني االكلتني اتمكن 

من مقاومة الجوع خالل ساعات 
النهار بسبب الجهد الذي اقدمه".

ال يقتصــــــــر تقديــــــــم " البرمة " في 
البيــــــــوت املوصلية وانما اشــــــــتهر 
العديد من املطاعم هناك بتقديمها 
منــــــــذ الصبــــــــاح الباكــــــــر فأغلــــــــب 
املقبلــــــــني على " البرمــــــــة " هم من 
تجار الســــــــوق والعمال واملوظفني 
والحمالني، ومــــــــن مختلف الفئات 
األكلة  والشرائح، ويفضلون هذه 
الطاقة  تعطيهــــــــم  دســــــــمة  ألنهــــــــا 

والنشاط طيلة اليوم.
مــــــــا تعرضــــــــت لــــــــه املوصــــــــل من 
حروب وحصار عبــــــــر تاريخها،  
كمــــــــا ان مناخ املدينــــــــة البارد وراء  
"البرمة" شــــــــتاء  شــــــــهرتها بطبخ 

دون ســــــــواها من املدن، وبتقاليد 
وطقــــــــوس خاصة مازالــــــــت تذكر 

لغاية اليوم.
يعــــــــود تاريخ املطبخ املوصلي إلى 
حضارات بالد مــــــــا بني النهرين، 
اذ ذكرت فــــــــي االلواح املكتشــــــــفة 
في عهد آشــــــــور ناصربال، حيث 
هنــــــــاك العديد مــــــــن االطعمة التي 
كانــــــــت تقــــــــدم للملك فــــــــي قصره. 
ومن أشهر االطعمة القديمة التي 
ذكرت في األلــــــــواح البابلية والتي 
ما زالــــــــت تطهى حتى اليوم، املرق 
بانواعــــــــه مثل مــــــــرق اللحم واملرق 
إلــــــــى االطعمة  االحمــــــــر. اضافــــــــة 
التي انتقلت مــــــــن ارمينيا والدولة 

العثمانية وغيرها من املطابخ.

     { }

 اتصاٍل هاتفي مع صديٍق من هولندا رغب أن يكتب للصباح، 
َ

خالل
األول  الهولندية،  التجربة  في  أمرين  على  يركز  أن  عليه  اقترحُت 
واملحصوالت  الزهور  وإنتاج  الزراعة  في  البلد  لهذا  املذهل  التقّدم 
 الـــجـــانـــب املـــعـــرفـــي ألــقــًا 

ّ
ـــغـــذائـــيـــة، واآلخـــــــر مـــعـــرفـــي، إذ ال يـــقـــل ال

 

عن املعجزة الزراعية.
الصرح  املعرفي جامعة اليــدن تحديدًا، هذا  بالجانب  كنُت أقصد 
يـــــزال يـــواصـــل نــشــاطــه  تـــأّســـس عــــام 1575م، وال  الـــــذي  الــعــلــمــي 
لــلــيــوم مــن خـــالل (60) كــلــيــة جــامــعــيــة، وأكــثــر مــن (50) قسمًا، 
ـــيـــًا؛ والـــســـؤال:  تــضــّم مــا يــفــوق (40) مــعــهــدًا بحثيًا وطــنــيــًا ودول
ملـــاذا أِفــلــت جــامــعــات لــنــا ورثــنــاهــا مــن أيــامــنــا الـــداثـــرة، فــي الكوفة 
التأريخي  والطابوق  أسمائها  لنا غير  يبق  ولم  والبصرة وبغداد، 
 عليها: 

ّ
ـــط

ُ
أيـــام السنة، قــد خ أغــلــب  األصــفــر، وألـــواح معلقة عليها 

 

«مغلق ألجل التعمير»؟!
منارًا  كانت  أنها  الهولندية،  اليــدن  مدينة  جامعة  تأريخ  في  نقرأ 
األوربــيــني،  املستشرقني  من  كبيرًا  عــددًا  باكرًا  استقطب  معرفيًا 
ّسس عام 1613م، وهي تضّم 

ُ
وأن أول كرسّي للدراسات العربية أ

ــــادرة مــن أقــــدم املــخــطــوطــات الــعــربــيــة وأهــّمــهــا، صــدر  مــجــمــوعــة ن
تــلــك املخطوطات  أكــثــر مــن عــمــل مــعــجــمــّي، يحصي  مــــرارًا  عنها 
ويفهرسها. من خالل التجربة الشخصية، كان يستثيرني أن أجد 
واألدب،  والسياسة  والتأريخ  السيرة  في  أبــرز مراجعنا  أن بعض 
بـــل حــتــى الــفــقــه والـــحـــديـــث، ُنــشــرت 
اســـتـــنـــادًا إلــــى مــخــطــوطــات جــامــعــة 
اليـــدن، كما وقــع ذلــك مباشرة بــدءًا 
ــــى «طـــوق  ـــطـــبـــري» إل مـــن تـــأريـــخ «ال
الـــحـــمـــامـــة» البــــن حــــزم األنـــدلـــســـي، 
املــراجــع  مـــن عـــشـــرات  ومـــا بينهما 
والــكــتــب، الــتــي مــا كـــان لــهــا أن تــرى 
ــــك الـــخـــزيـــن املــتــراكــم  ــــوال ذل ـــنـــور ل  ال

من املخطوطات.
الــحــقــيــقــة أن املــخــطــوطــات الــعــربــيــة 
في هولندا وغيرها، ال تمثل سوى 
واحـــــٍد مـــن نــشــاط مــعــرفــي مــتــعــّدد 
أبناء  به  أن ينهض  الــوجــوه، نحتاج 
الـــجـــالـــيـــات الــعــربــيــة واملــســلــمــة في 
الغرب، لنستفيد منه في بالدنا. لقد 
شهدنا محاوالت ريادية تأسيسية 
ــضــع 

ُ
ــــم ت ــعــقــول عـــاشـــت هـــنـــاك، ول ل

الفرصة بالتافه، بل اغتنمت لحظات وجودها وأنفقتها في النافع 
املــفــيــد، كما فعل الشيخ األزهــــري رفــاعــة الــطــهــطــاوي، الـــذي حــّول 
السنوات األربـــع لــوجــوده فــي بــاريــس إلــى أربــعــة كتب عــن الغرب؛ 

اثنان تأليفا واثنان ترجمة.
ابــة فــي هـــذا الــجــهــد، كــتــاب مختار 

ّ
مــن الــحــلــقــات املــعــاصــرة الــجــذ

الــذي أصــدره عــام 1986م بمجلد  املسالتي «أمريكا كما رأيتها» 
ضخم، ال أذكر أنني قرأُت كتابًا قّربني إلى وقائع الحياة األمريكية 
ونظمها، كما فعل هذا الكتاب، وصاحبه مشهود له بالجّد واملثابرة، 
إذ حصل على درجتي ماجستير من جامعتني مختلفتني في وقت 
واحد. كذلك ما فعله املفكر املصري الراحل عبد الوهاب املسيري 
في تحليل الحياة األمريكية، والكشف عن بطانتها الفلسفية عبر 
كتابه الشهير «الفردوس األرضــي» بعد تجربة حياة في أمريكا 

زادت على عشر سنوات.
من التجارب املهّمة التي تحمل وعيًا وترتكز إلى معايشة مباشرة 
وتحليل معرفي، ما قّدمه املفكر الهندي كليم صديقي من أطاريح 
متمّيزة في قراءة الغرب، بعد (35) سنة من اإلقامة فيه، والعمل في 
إعالمه ومؤّسساته، ثّم واصل املحاولة من بعده ظفر اإلسالم خان 

نجل املفكر الهندي وحيد اإلسالم خان.
لـــكـــن يـــبـــقـــى مـــتـــمـــّيـــزًا عـــلـــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد مـــــشـــــروع الـــثـــالثـــي 
أعــتــقــد  حــــــالق،  وائــــــل  واآلن  ســـعـــيـــد،  وإدوارد  شــــرابــــي  هـــشـــام 
ـــيـــه، فـــي فـــرصـــة الحــقــة   أنـــنـــا بـــأمـــّس مـــا نـــكـــون حـــاجـــة لـــلـــعـــودة إل

إن شاء الله العزيز.

 (35

    
{37}

 .

2015
."25"

 يعــــــــرض للمرة األولــــــــى في روما 
اكتشــــــــاف يعتبــــــــره علمــــــــاء اآلثار 
قبــــــــر  يكــــــــون  قــــــــد  "اســــــــتثنائيا" 
رومولوس امللك املؤســــــــس لروما، 
مــــــــا يعيــــــــد املدينــــــــة الخالــــــــدة إلــــــــى 

أصولها قبل ثالثة آالف سنة.
وكان املوقــــــــع معروفا من الخبراء 
ســــــــيما  وال  طويلــــــــة  فتــــــــرة  منــــــــذ 
اإليطالــــــــي جاكومو بوني (-1859
الــــــــذي طــــــــرح منــــــــذ القرن   (1925
التاســــــــع عشــــــــر فرضية أن يكون 
نصب تكريمي لشــــــــخصية بارزة 
او بطوليــــــــة قــــــــد تكــــــــون ملؤســــــــس 
املدينــــــــة، موجــــــــودا فــــــــي املنتــــــــدى 
الكوميتيــــــــوم  حــــــــول  الرومانــــــــي 

(فســــــــحة مخصصــــــــة للتجمعات 
العامة في العصور القديمة).

وحــــــــدد تاريــــــــخ تأســــــــيس رومــــــــا 
مــــــــن  فــــــــي 21 نيســــــــان  القديمــــــــة 
العــــــــام 753 قبــــــــل امليــــــــالد على يد 
رومولوس بعدما قتل هذا األخير 
شــــــــقيقه ريموس ألنه اجتاز الخط 
الذي رســــــــمه لتحديد حرم املدينة 
الجديدة. ولطاملا انقسم املؤرخون 
حــــــــول وجود الشــــــــقيقني التوأمني 
اللذيــــــــن يرضعان مــــــــن ذئبة الذي 
لــــــــه مؤلفــــــــون مــــــــن العصور  روج 

القديمة وبات رمزا ملدينة روما.
وقــــــــد أضاء علم اآلثــــــــار على جزء 
من هــــــــذه األســــــــطورة فــــــــي نهاية 
الثمانينيــــــــات مــــــــن خــــــــالل فريــــــــق 

مــــــــن العلماء بقيــــــــادة عالم 
اندريا  اإليطالــــــــي  اآلثــــــــار 

كارانديني الذي اكتشــــــــف اخدودا 
طويــــــــال وعميقا تعتريــــــــه حجارة 
كبيرة في منطقة غير مستكشفة 
من املنتدى. واعتبر كارانديني أن 
املقدس"  بـ"األخــــــــدود  يتعلق  األمر 

الذي شقه رومولوس.
وتــــــــراوح وفــــــــاة رومولــــــــوس بــــــــني 
االسطورة والواقع أيضا. فالرواية 
األكثر انتشــــــــارا هي أنه قتل على 
يد أعضاء غاضبــــــــني في مجلس 
الذيــــــــن قطعــــــــوا جثتــــــــه  الشــــــــيوخ 
ورموهــــــــا فــــــــي مناطــــــــق عــــــــدة من 
املدينة. وهي رواية تفترض غياب 

الجثة وتاليا القبر.
تفيد  أخرى و روايــــــــة 

لهــــــــا  روج 

الكاتب فارون في القرن األول قبل 
امليالد بأن قبر رومولوس موجود 
في مكان واقع علــــــــى الكوميتيوم 
حيث قتل أول ملوك روما السبعة.
وأوضح عالم اآلثــــــــار باولو كارافا 

"ليــــــــس املهــــــــم أن نعــــــــرف حقيقــــــــة 
وجــــــــود رومولوس من عدمه، املهم 
هــــــــو أن هذه الشــــــــخصية اختارها 
القدماء لتكون نقطة انطالق والدة 

املدينة سياسيا".

اســــتــــذكــــرت مـــؤســـســـة املـــــــدى لــلــثــقــافــة 
الجمعة  االول  أمــــس  والـــفـــنـــون صـــبـــاح  
الـــرائـــد املــســرحــي والــســيــنــمــائــي يحيى 

فائق.
حـــضـــرت حــفــل االســـتـــذكـــار مــجــمــوعــة 
كبيرة من مثقفي وفناني العراق، وادار 
مــفــرداتــه الــبــاحــث واالكـــاديـــمـــي د.ســعــد 
عــزيــز عــبــد الـــصـــاحـــب،الـــذي قــــال :"يــعــد 
الفنان الراحل رائدًا كبيرًا في العديد من 
والسينما  املسرح  ومنها  الفن  مجاالت 
ــتــي قـــدم خــاللــهــا الــكــثــيــر،  والــوثــائــقــيــة ال
واســتــطــاع أن يــؤســس عـــددًا كــبــيــرًا من 
تخرجه  بعد  األهلية  املسرحية  الفرق 
من معهد "انطاكيا" للتمثيل ليشكل 
فرقة مسرحية في النصف األول من 
"الفرقة  عليها  يطلق  الثالثينيات 
الــتــمــثــيــلــيــة الـــعـــربـــيـــة" بــمــشــاركــة 
ــفــنــانــني: فــائــق حــســن، صــفــاء  ال
مــصــطــفــى، اســـمـــاعـــيـــل حــقــي، 
ـــــك مــع  حـــيـــث دمـــجـــهـــا بـــعـــد ذل
فرقتني مسرحيتني، احداهما 
يديرها الفنان الرائد عبد الله 
الــعــزاوي، واالخـــرى يديرها 
محمود شوكت، ومن ابرز 
"الـــدب"  مسرحية  اعمالها 
لــتــيــشــيــكــوف ولــعــب فيها 
شخصية الخادم العجوز 
مسرحياته  كذلك  "لــوكــا" 
االربــعــيــنــيــات ومنها  فــي 
عام  قدمت  والتي  "ديدبا" 
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ويضيف عبد الصاحب مبتسمًا:"شكل 
السينما  تــاريــخ  فــي  فــارقــة  فائق عالمة 
العراقية في عدد من االفالم حيث اخرج 
"الــعــتــبــات  "وردة"،  ومــنــهــا:  افــــالم  ثــالثــة 
املـــقـــدســـة" اضــــافــــة الـــــى مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الرئيسة  الشخصيات  احـــدى  تجسيد 
فــي أول فــيــلــم عــراقــي "عــلــيــا وعــصــام"، 
وبـــعـــد ثـــــورة تـــمـــوز 1958 أســــس فــرقــة 
"املــــــســــــرح الــــجــــمــــهــــوري" لــــيــــخــــرج لــهــا 
 مـــســـرحـــيـــات كـــثـــيـــرة ابـــــرزهـــــا: "ســقــط

املتاع"". 
واوضــــح األكــاديــمــي عقيل مــهــدي ان " 
الـــراحـــل  يــعــد فــنــانــًا مـــؤثـــرًا مــنــذ مطلع 
االربــعــيــنــيــات رغـــم اعــمــالــه فــي السينما 
واملسرح، تمكن من توثيق انهيار السدود 
الــعــراق  فــي  الــتــي حصلت  والفيضانات 
رائد  هو  وبالتالي  الخمسينيات،  مطلع 

الوثائقي،  السينمائي  الفيلم  مجال  في 
زيارة  وطقوس  ملراسيم  توثيقه  وايضًا 
ـــعـــراق في  بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام، ومــــــزارع ال
 محافظات قريبة وبعيدة ومنها العتبات 

املقدسة" 
وعــــد الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي، عــلــي حــمــود 
الجلسة،  ادارة  الــذي شــارك في  الحسن 
اســتــذكــار  الـــراحـــل وفـــاء لـــه، فــهــو فنان 
شــــامــــل فــــي مــخــتــلــف املــــــجــــــاالت، وهـــو 
مـــؤســـس املـــســـرح الـــعـــراقـــي مــنــذ الــعــام 
الــســبــعــيــنــيــات، بعد  الـــى   

ً
1927 وصــــوال

 مــســرحــيــة تــحــريــضــيــة 
ً
ان قــــدم اعـــمـــاال

أحد ينسى  الناس، وال  تعالج مشكالت 
"عــلــيــا وعـــصـــام"،  فــيــلــم  فـــي  شخصيته 
العراق  الــذي ارشــف تاريخ  وهو الوحيد 
الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ اربـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 

املاضي".

يشارك الفيلم السينمائي الوثائقي الطويل "االوديسا 
العراقية" ســــــــيناريو واخراج ســــــــمير جمال الدين في 
فعاليات مهرجان القاهرة الســــــــينمائي والذي سيقام 

مطلع شهر آذار املقبل. 
تبلغ مــــــــدة عرض الفيلــــــــم 140 دقيقــــــــة، ويتحدث عن 
الهجرة التي حصلت في العراق في الســــــــنوات االخيرة 
من خالل املراحل التي مرت بها اسرته وهي تتنقل في 

عدد من بلدان العالم .
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