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العراق  بــاجــراءات  العاملية،  ُالصحة  منظمة  أشــادْت 
فـــي مــواجــهــة "كــــورونــــا" مـــؤكـــدة أنــهــا تــتــطــابــق مع 
املــعــايــيــر الــدولــيــة، وبينما أســفــرت تــلــك االجــــراءات 
عـــن مــــغــــادرة الـــعـــديـــد مـــن املـــصـــابـــني بــالــفــايــروس 
الشفاء  اكتسبوا  ان  بعد  بــغــداد  فــي  املستشفيات 
التام، يستعد ثالثة مصابني في كركوك، وآخر في 

بابل، وخامس في ذي قار، ملغادرة املستشفيات، 
بــعــد اســـتـــقـــرار حـــاالتـــهـــم الــصــحــيــة. وســــط ذلـــك، 
اعلنت وزارة الصحة في بيان مساء أمس السبت، 
بفايروس  حــاالت جديدة  ثماني  تأكيد تشخيص 
(كورونا) املستجد؛ سبع حاالت في بغداد والثامنة 
أدهم  الــعــراق،  املنظمة في  النجف. وقــال ممثل  في 
اهتماما كبيرا،  العراق  تولي  املنظمة  ان  اسماعيل: 
وســتــرســل يـــوم الــثــالثــاء ســتــة مـــن  كــبــار الــخــبــراء 
مــن ســويــســرا الـــى الـــعـــراق، ملتابعة االجـــــراءات في 

ان  الــى  مشيرا  واملـــطـــارات،  واملستشفيات  املــنــافــذ 
عدد الحاالت املسجلة في العراق بالفايروس قليلة 
مقارنة بدول الجوار ذات التماس مع ايران.  ولفت 
اسماعيل الى ان "عدد حاالت الشفاء من الفايروس 
ستزداد في العراق"، موجها شكره الى "املرجعية 
الدينية العليا لدعمها غير املحدود ملواجهة املرض". 
على صعيد ذي صلة، ذكر بيان لــوزارة النقل، أنه 
إرســال  على  البلدين  حكومتي  بــني  وبالتنسيق   "
مواد ومستلزمات وأجهزة كشف، مع كادر طبي 

صــيــنــي مــتــخــصــص، عــلــى مـــنت طـــائـــرة الــخــطــوط 
الجوية العراقية، برحلة خاصة إلى العراق".  وأعرب 
الــبــيــان، عن  لعيبي، بحسب  الــلــه  عبد  النقل  وزيـــر 
شكره لجمهورية الصني وكل من أسهم في إكمال 
الــعــراقــي،  لــلــمــواطــن  اإلجــــــراءات وتسهيلها خــدمــة 
واملــــســــاعــــدة فــــي تــخــطــي هـــــذه املـــرحـــلـــة الــحــرجــة 
بــســالمــة. وأكـــد مــصــدر فــي تــصــريــح، لـــ"الــصــبــاح"، 
أنــه وصــلــت، ليل أمــس السبت، مــواد ومستلزمات 
وأجــهــزة كشف عــن فــايــروس "كــورونــا"، مــع كــادر 

طبي صيني متخصص، على منت طائرة الخطوط 
الــجــويــة الــعــراقــيــة برحلة خــاصــة إلــى الــعــراق . الى 
ذلك، قال محافظ كربالء املهندس نصيف جاسم 
الخطابي لـ"الصباح"، انه تقرر ايفاد ضباط ارتباط 
الى املنافذ الحدودية واملطارات لتسجيل املواطنني 
مـــن اهـــالـــي كـــربـــالء املــقــدســة الــقــادمــني مـــن الـــدول 
ملديرية  ليتسنى  (كورونا)  فايروس  فيها  املؤشر 

صحة كربالء اتخاذ االجراءات الالزمة. 
 تفاصيل أوسع في الصفحات الداخلية
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كشفْت مصادُر برملانية عن أن الكتل النيابية 
الــشــيــعــيــة تستعد الخــتــيــار مــرشــح مــن بني 
الــوزراء، عبر  األسماء املتداولة لديها لرئاسة 
آلــيــة الــتــصــويــت عــلــيــه قــبــل طـــرح اســمــه على 
السياسية،  العملية  وشــركــاء  املكونات  باقي 
"الصباح"  لـ  الفتح  بتحالف  نائب  أكد  وبينما 
أن تسمية رئيس الــوزراء املقبل مازالت رهن 
الحوارات واملفاوضات املكثفة بني كتل املكون 
الكردستانية  النيابية  الكتل  عبرت  الشيعي؛ 
عن تصوراتها حيال ما ينبغي على املكلف 
تجاه حقوق  به  يلتزم  أن  الحكومة  بتشكيل 

اإلقليم. وقال النائب عن تحالف الفتح، فاضل 
جابر الفتالوي لـ "الصباح": إن "تسمية رئيس 
الــحــوارات واملفاوضات  الـــوزراء مازالت رهــن 
بني كتل املكون الشيعي، إلنضاج تصور عن 
ليتم  املكون،  من  بمقبولية  تحظى  شخصية 
طــرحــهــا الحــقــًا عــلــى املــكــونــات األخــــرى كي 

نمضي بتشكيل الحكومة".
وأكد الفتالوي، أن "هناك العديد من وجهات 
الــنــظــر املــخــتــلــفــة طــرحــت داخــــل كــتــل املــكــون 
املكون  مثلت  أسماء  ترشيح  منها  الشيعي؛ 
الــســابــقــة، ولكننا مــع شخصية  املــراحــل  فــي 

بعيدة عن التحزب".  

عن  الــداخــلــيــة،   
ُ
وزارة كشفْت 

اســتــمــرار الــعــمــل فــي اصـــدار 
للحاالت  للمواطنني  الجوازات 
الــخــاصــة واالنـــســـانـــيـــة، على 
الــرغــم مــن قــرارهــا بالتوقف 
تنفيذها  بعد  اصــدارهــا  عــن 
إلجـــــــــراءات وقـــائـــيـــة صـــارمـــة 

لضمان السالمة العامة.
الجوازات  وقال مدير شؤون 

العميد احمد عبد الستارعبد 
لـــــــ"الــــــصــــــبــــــاح": إن  الــــــــــــــرزاق، 
"املـــديـــريـــة قــــررت االســتــمــرار 
ـــــــــجـــــــــوازات  فــــــــي اصــــــــــــــــدار ال
ـــرغـــم من  لــلــمــواطــنــني عــلــى ال
اعــــالن الـــــــوزارة الــتــوقــف عن 
اصـــــــــدارهـــــــــا", مــــشــــيــــرا الــــى 
مــن  املــــراجــــعــــني  "اعـــــــــــداد  ان 
والخاصة  االنسانية  الحاالت 
للحصول على وثيقة الجواز 

قليلة بالنسبة للسابق". 

"املــــــديــــــريــــــة  ان  واضـــــــــــــــــاف، 
سالمة  على  منها  وحــرصــا 
ــــعــــامــــلــــني فــي  املـــــواطـــــنـــــني وال
دوائــــــــرهــــــــا، قــــامــــت بــتــنــفــيــذ 
اجراءات السالمة بدقة عالية، 
املـــعـــقـــمـــات  خــــــالل رش  مـــــن 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى نـــظـــافـــة كــل 
اروقــــــة املـــديـــريـــة, بــاالضــافــة 
الــــــى مـــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات الـــتـــي 
قــد تــســبــب نــقــل الـــعـــدوى من 

شخص مصاب الى اخر".

 
أعـــــدْت هــيــئــة ُاســتــثــمــار بـــغـــداد الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــالزمــة 
السوق  الــى  املحلي  املنتج  واعــــادة  املحلية،  الصناعة  لــدعــم 
ــــنــــهــــوض وبـــيـــنـــمـــا مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق تـــنـــمـــيـــة شــامــلــة  وال
بالقطاع  مشروعا   29 منح  عــن  كاشفة  بــغــداد،  للعاصمة 
قديمة  مصانع  إحــيــاء  استثمارية،بني  إجـــازات   الصناعي، 

وافتتاح حديثة.

تصريح  فــي  الزاملي  شاكر  املهندس  الهيئة  رئيس  وأفـــاد 
خاص ادلى به لـ"الصباح" بأن الجانبني الصناعي والزراعي 
هما عماد العملية االقتصادية واساس التنمية، مشيرا الى ان 
القطاع الصناعي تكمن أهميتهفي أنه على مساس مباشر 
بحركة االقتصاد الوطني وعجلة التطور، كاشفا عن منح 
الصناعي،  بالقطاع  لـ 29 مشروعا  االستثمارية  االجــازات 
بني احياء مصانع قديمة وافتتاح حديثة،بمختلف املجاالت 

التي تغني عن االعتماد على املستورد. 

منصة  إلطــــالق  الــتــربــيــة   
ُ
وزارة تــســتــعــدُّ 

لــتــعــويــض الطلبة  (نــيــوتــن) االلــكــتــرونــيــة 
ـــــــدروس،  والـــتـــالمـــيـــذ عـــمـــا فـــاتـــهـــم مــــن ال
الكـــمـــال املــنــهــاج املـــقـــرر لــلــعــام الـــدراســـي 
(2019 ــ 2020).  وقال املتحدث الرسمي 
بــاســم الـــــوزارة حــيــدر فــــاروق الــســعــدون 
ـــ"الــصــبــاح"  ــــى بـــه ل فـــي حــديــث خـــاص ادل

إن وزارتـــــه تــعــمــل عــلــى تــعــويــض الطلبة 
الــــدروس بسبب العطل  عــمــا فــاتــهــم مــن 
الدراسي،  عامهم  رافقت  التي  االجبارية 
وادت الــــى تــأخــر اكـــمـــال املــنــهــاج املــقــرر 
للفصلني االول والثاني، كما عملت على 
اعداد منصة (نيوتن) االلكترونية، وهي 
منصة للتعليم االلكتروني سيتم اطالقها 
بــالــوزارة.  التربوية  الــعــراق  عبر فضائية 
تتضمنمحاضرات  املنصة  واضــــاف:أن 

عدة، سيتم بثها عبر التلفزيون التربوي 
لــجــمــيــع املــــراحــــل الـــدراســـيـــة، االبــتــدائــيــة 
أكفأ  واالعدادية،وسيقدمها  واملتوسطة 
االساتذة بالوزارة بالتنسيق مع املديرية 
العامة للمناهج، مؤكدا ان املنصة ستدعم 
الطلبة عن بعد من خــالل تقديم دروس 
ـــعـــمـــوم املـــراحـــل  تــوجــيــهــيــة لـــلـــطـــالـــب، ول

الدراسية.
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 نينوى نجم 
ُ
 محافظ

َ
كشف

الجبوري، أمس السبت، عن وضع 
الحجر األساس لبناء مجمعات 

سكنية في ناحية ربيعة، في حني 
اعلن مدير عام صحة نينوى، افتتاح 

اربعة مراكز صحية في قضاء 
الحمدانية. 

وقال الجبوري، 
لـ"الصباح":إن"املالكات الهندسية في 
بلديات نينوى، وبالتعاون مع نخبة 
هندسية من شركة الفاو للمقاوالت 

واالعمار، شرعت بوضع الحجر 
االساس لبناء مجمعات سكنية 

واطئة الكلفة لألسر املتضررة ابان 
سيطرة عصابات داعش االرهابية 

في ناحية ربيعة شمال غرب 
املوصل ". 

واضاف الجبوري، أن"مبالغ انشاء 
هذه املجمعات خصصت من مبالغ 

إعمار البنية التحتية للمناطق 
املحررة، وان مدة انجاز هذه 

املجمعات حددت بفترة تستغرق 15 
شهرا تقريبا، منذ بدء العمل بهذه 

املجمعات وسط الناحية". 
في غضون ذلك، اعلن قائممقام 
املوصل زهير االعرجي، الشروع 
بحملة لرفع التجاوزات في عموم 
مدينة املوصل بساحليها االيسر 

وااليمن. 
اجراءات وقائية في موالت بغداد / تصوير: علي الغرباوي 
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أكـــــدْت لــجــنــة الــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
إللــزام  سعيها  النيابية،  واملهجرين  والهجرة 
بتطبيق مبادرة  "املتلكئة"  املحلية  الحكومات 
توزيع قطع األراضي بني املستفيدين، وكذلك 
وضــعــهــا خــطــطــا لـــزيـــادة رواتـــــب املــشــمــولــني 

بالرعاية االجتماعية واألسر املتعففة.
الفتالوي  جابر  فاضل  اللجنة  عضو  وذكــر 

"اللجنة وضعت  أن  "الصباح"،  لـ  في تصريح 
خــطــطــًا إلقـــــرار قـــانـــون الــعــمــل، بــعــد أن تمت 
دراسته ومناقشته، وسيعرض على مجلس 

النواب في الجلسات املقبلة".
بـــــزيـــــادة  ــــبــــت  طــــال ــــلــــجــــنــــة  "ال أن  وأضـــــــــــــاف، 
الــتــخــصــيــصــات املــالــيــة فـــي مـــوازنـــة 2020، 
لزيادة أعداد املشمولني بالرعاية االجتماعية، 
وزيــــادة رواتــــب األســـر املتعففة، إضــافــة الــى 
وضــع رؤيــة واضحة إلعــادة النازحني ودعم 
السكن  وتــوفــيــر  مناطقهم،  فــي  اســتــقــرارهــم 

والخدمات والعمل لهم".
"اللجنة وضعت فــي خططها  أن  إلــى  وأشـــار 
زيــــادة رواتــــب الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة، وبــرغــم 
وجود عجز في املوازنة، إال أن هذه الشرائح 
عــلــى حــقــوقــهــا"، موضحًا  أن تحصل  يــجــب 
أن "أغـــلـــب مــنــاقــشــات الــلــجــنــة انــصــبــت على 
لهذه  بسيطة  بفوائد  امليسرة  الــقــروض  منح 

الشرائح".
ـــلـــجـــنـــة ســـعـــت الـــى  وأكـــــــد الـــــفـــــتـــــالوي، أن "ال
تــفــعــيــل مـــبـــادرة تـــوزيـــع قــطــع األراضــــــي بني 

املحلية  الحكومات  معظم  لكن  املستفيدين، 
ـــك قــــررنــــا أن  ـــذل مــتــلــكــئــة فــــي هـــــذا الــــشــــأن، ل
نــتــواصــل مــعــهــم مـــن أجــــل تــهــيــئــة األراضــــي 
 وتـــوزيـــعـــهـــا بــــني املـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن شــبــكــة 

الرعاية االجتماعية ".
وكــانــت لــجــنــة الــخــدمــات الــنــيــابــيــة، أكــــدت في 
وقـــت ســابــق لـــ"الــصــبــاح" أن مـــبـــادرة رئــيــس 
الوزراء املستقيل، عادل عبد املهدي، الخاصة 
بــالــســكــن وتـــوزيـــع األراضــــــي بـــني املــواطــنــني 
الـــــى اآلن" وســـتـــكـــون مــــن أولــــويــــات  "قـــائـــمـــة 

الحكومة املقبلة.
اللجنة، مضر االزيــرجــاوي: إن  وقــال عضو 
"املـــبـــادرة مــا زالـــت قــائــمــة، وإن اللجنة أخــذت 
عــلــى عــاتــقــهــا أن يـــكـــون هــــذا املــــشــــروع من 

أولويات الحكومات املقبلة".
وأضــــاف االزيــــرجــــاوي أنـــه "كــــان مــن املــؤمــل 
أن تــكــتــمــل مــــبــــادرة عـــبـــد املــــهــــدي الــخــاصــة 
ــــفــــتــــرة، غـــيـــر أنـــهـــا  بـــالـــســـكـــن خــــــالل هــــــذه ال
 تـــأخـــرت بــســبــب االحــــــداث األخـــيـــرة، ولكنها 

ما زالت قائمة.
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أوضَح برملانيــــــــون، أن إجــــــــراَء االنتخابات 
الــــــــى وقت طويــــــــل جدا،  املبكــــــــرة، يحتــــــــاجُ 
وامــــــــوال كافية، واســــــــتعدادات لوجســــــــتية 
واسعة، مبينني أن االوضاع التي يشهدها 
العراق والعالم، الخاصة بتفشــــــــي فايروس 
( كورونــــــــا)، تمثــــــــل عائقــــــــا آخــــــــر الجراء 

انتخابات مبكرة.
وتأتي تأكيــــــــدات اعضاء مجلــــــــس النواب، 
عقــــــــب الدعوات الواســــــــعة، التي نــــــــادى بها 
املتظاهــــــــرون، واملرجعية الدينية، وعدد من 
السياســــــــيني، الذين طالبوا بضرورة اجراء 

انتخابات مبكرة.
 عضو مجلس النواب ناجي السعيدي 

َ
وقال

لـ»الصبــــــــاح» : إن  «مجلــــــــس النواب صوت 
على قانون االنتخابات الجديد، مشيرًا الى 
انــــــــه لم يحدد لغاية االن عدد الدوائر في كل 

. » 
ً
محافظة ولم يتفق عليها اصال

السياســــــــية  املســــــــتجدات  ان  واضــــــــاف 
والصحية ســــــــتزيد من اوضاع البلد سوءًا 
وتؤخــــــــر الكثير من املتعلقــــــــات املرتبطة به 

وابرزها موضوع االنتخابات.
وأكد السعيدي أن مجلس النواب سيستمر 
في عطلته التشــــــــريعية اسوة باملؤسسات 
والدوائــــــــر االخــــــــرى ملنع انتشــــــــار فايروس 

«كورونا» في البلد.
مــــــــن جانبهــــــــا قالت عضو مجلــــــــس النواب 
خالــــــــدة خليل، ان اجــــــــراء انتخابات مبكرة 
كان واحدًا من مطالب املتظاهرين، واكدت 

املرجعية في خطبها املستمرة على ذلك.
واضافــــــــت خليــــــــل لـ»الصبــــــــاح“ ان الكتــــــــل 
السياســــــــية امــــــــام تســــــــاؤل مفــــــــاده، هــــــــل 

فــــــــي  حقيقيــــــــة  سياســــــــية  ارادة  هنــــــــاك 
اجــــــــراء االنتخابــــــــات املبكــــــــرة؟ ومــــــــا مدى 
توفــــــــر االمكانــــــــات الكاملة لــــــــدى مفوضية 
االنتخابات؟ السيما عقب  التغييرات التي 
حصلت فيهــــــــا، واحتياجهم الــــــــى التدريب 
والخبرة، خصوصــــــــا اذا ما ادرنا ان تكون 
لدينا انتخابات نزيهة بشكل عملي وعلمي 

دقيق.
وتابعــــــــت النائبة، ان املوضــــــــوع االخر الذي 
ينبغــــــــي التوصل الى توافقات بشــــــــأنه، هو 

ضرورة اتفاق الكتل السياســــــــية على ذلك 
بعد دراستها لهذا االمر، فاجراء انتخابات 
مبكرة يحتاج الى نحو ســــــــنة، في حني ان 
الدورة البرملانية لم يتبق لها سوى سنتني، 
مؤكــــــــدة ان العجــــــــز فــــــــي امليزانية ســــــــيؤثر 
بشــــــــكل ســــــــلبي فــــــــي تخصيــــــــص االموال 
 
ً
الالزمــــــــة الجراء انتخابــــــــات مبكرة، فضال
عــــــــن عرقلــــــــة التعــــــــداد الســــــــكاني الذي من 
املؤمل اجراؤه نهاية هذا العام ، والذي يمثل 
الحجر االســــــــاس في قانــــــــون االنتخابات، 

لكونه يحــــــــدد الدوائــــــــر االنتخابيــــــــة وعدد 
الســــــــكان فــــــــي كل دائرة، وكيفيــــــــة معالجة 
مشكلة بعض الدوائر التي تحوي عددا من 

املكونات.
وأملحت خليــــــــل، الى ان هذه االمور وغيرها 
تتطلب وقتًا لحســــــــمها، وهي ليست عملية 
ســــــــهلة، فالخروج بنظــــــــام انتخابي واجراء 
انتخابــــــــات مبنيــــــــة على الصــــــــدق والنزاهة 
،يفرضــــــــان علينا العمل بالدقة التي تحتاج 

الى الكثير من الوقت .

نجم  نينــــــــوى   
ُ
محافــــــــظ  

َ
كشــــــــف

الســــــــبت، عن  أمــــــــس  الجبــــــــوري، 
وضــــــــع الحجــــــــر األســــــــاس لبناء 
مجمعــــــــات ســــــــكنية فــــــــي ناحية 
ربيعــــــــة، فــــــــي حــــــــني اعلــــــــن مدير 
افتتــــــــاح  نينــــــــوى،  عــــــــام صحــــــــة 
اربعة مراكــــــــز صحية في قضاء 

الحمدانية. 
وقــــــــال الجبــــــــوري، لـ“الصبــــــــاح“: 
فــــــــي  الهندســــــــية  ”املــــــــالكات  إن 

مع  وبالتعــــــــاون  نينــــــــوى  بلديات 
نخبة هندســــــــية من شركة الفاو 
للمقــــــــاوالت واالعمــــــــار، شــــــــرعت 
لبناء  االســــــــاس  الحجر  بوضــــــــع 
الكلفة  واطئة  ســــــــكنية  مجمعات 
ابان سيطرة  املتضررة  لألســــــــر 
االرهابيــــــــة  داعــــــــش  عصابــــــــات 
في ناحيــــــــة ربيعة شــــــــمال غرب 

املوصل ”. 
الجبــــــــوري، أن ”مبالغ  واضــــــــاف 
املجمعات خصصت  انشاء هذه 
مــــــــن مبالغ بنــــــــاء البنيــــــــة التحتية 

للمناطق املحررة، وان مدة انجاز 
هــــــــذه املجمعــــــــات حــــــــددت بفترة 
تســــــــتغرق 15 شهرا تقريبا منذ 
بدء العمل بهذه املجمعات وسط 

الناحية“. 
في غضون ذلك، اعلن قائممقام 
املوصل زهير االعرجي، الشروع 
بحملــــــــة لرفــــــــع التجــــــــاوزات فــــــــي 
عموم مدينة املوصل بساحليها 

االيسر وااليمن. 
لـ“الصباح“،  االعرجــــــــي،  وذكــــــــر 
نينــــــــوى  بلديــــــــة  مديريــــــــة   ” ان 

وبالتعــــــــاون مع مفارز الشــــــــرطة 
املحلية، شرعت برفع التجاوزات 
الســــــــكنية  فــــــــي االحياء  بالكامل 
والشــــــــوارع  املحليــــــــة  واالســــــــواق 
الرئيسة باملحافظة، حفاظا على  
جمال مدينة املوصل، ولالبتعاد 

عن املخلفات الحكومية ”. 
 ” ان  االعرجــــــــي،  واوضــــــــح 
فرضت  املوصــــــــل  قائممقاميــــــــة 
مبالــــــــغ ماليــــــــة تبلــــــــغ نحــــــــو ثالثة 
الذيــــــــن  علــــــــى  دينــــــــار  ماليــــــــني 
يســــــــتمرون باملخالفة، مع حبس 
ملدة ســــــــتة اشهر في حالة مزاولة 
املخالفة مجددا داخل املحافظة». 
الى ذلــــــــك، افتتح مدير عام صحة 
نينــــــــوى فــــــــالح الطائــــــــي، اربعــــــــة 
مراكز صحية بعد خروجها عن 

الخدمة . 
الى  لـ»الصباح»،  الطائي،  واشــــــــار 
ان «املــــــــالكات الهندســــــــية والفنية 
في صحة نينوى افتتحت اربعة 
مراكز صحيــــــــة كبيرة بعد اعادة 
اعمارها بالكامل وســــــــط قضاء 
الحمدانية والنواحي التابعة له». 

«املراكــــــــز  أن  الطائــــــــي،  وتابــــــــع 
الصحية جهزت بأحدث االجهزة 
الصحية، ومختبرات فحص الدم 
وغيرهــــــــا مــــــــن اجهزة الســــــــونار 
القلب، لخدمة ســــــــكان  وتخطيط 

القضاء «. 

دعــــــــْت مديرية املــــــــرور العامــــــــة، املواطنني الى 
مراجعــــــــة مواقع التســــــــجيل لتســــــــلم لوحات 

املركبات والسنويات املنجزة فقط.
وقالــــــــت املديرية فــــــــي بيان تلقتــــــــه «الصباح»، 

ان علــــــــى املواطنني مراجعة مواقع التســــــــجيل 
لتسلم لوحات املركبات او سنويات املركبات 

املنجزة في العاصمة بغداد واملحالفظات.
اخــــــــذ   وشــــــــددت املديريــــــــة علــــــــى ضــــــــرورة 
االحتياطات الالزمة في ما يخص الســــــــالمة 
الصحية من خالل ارتداء الكمامات والكفوف، 

اضافة الى عدم التســــــــبب بــــــــأي زخم حفاظا 
على سالمة الجميع.

يذكــــــــر أن مديرية املــــــــرور العامة في الـ 29 من 
شهر شــــــــباط املاضي علقت العمل في مواقع 
التسجيل بعموم البالد للوقاية من «فايروس 

كورونا».

 امس السبت 
ُ
 االمنية

ُ
القْت االجهزة

القبــــــــَض على ثالثــــــــِة ارهابيَني في 
محافظتــــــــي االنبــــــــار واملوصــــــــل ، 
 الحشد الشعبي 

ُ
بينما اطلقْت هيئة

حملة اسمتها « املهندس»  لتعفير 
وتطهيــــــــر املــــــــدارس والدوائــــــــر من 

فيروس كورونا .
االســــــــتخبارات  مديريــــــــة  وقالــــــــت 
العســــــــكرية في محافظــــــــة االنبار 
في بيان، تلقت «الصباح» نســــــــخة 
منــــــــه، ان «مفــــــــارز فــــــــي الفرقة 10 
وبالتعاون مع اســــــــتخبارات الفوج 
األول لواء املشــــــــاة 39 القت القبض 
علــــــــى اثنــــــــني مــــــــن االرهابيني في 
منطقة البو ذياب بجزيرة الرمادي 

في االنبار».
وأضافت انهم «مــــــــن العاملني بما 
كان يســــــــمى ديوان الجنــــــــد التابع 
لوالية االنبار ، مشــــــــيرة الى  انهم 
بموجب  للقضاء  املطلوبــــــــني  «من 
مذكــــــــرة قبض وفق أحكام املادة 4 

إرهاب»

وفي املوصل قالت وزارة الداخلية 
في بيان إن «فوج طوارئ الشرطة 
الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى 
وبناًء على معلومات اســــــــتخبارية 
دقيقــــــــة وبعــــــــد املتابعة املســــــــتمرة 
تمكــــــــن مــــــــن القــــــــاء القبــــــــض على 
الداعشــــــــي ( خ م ص خ ) املكنــــــــى 

(خميس).
«كان  االرهابــــــــي  أن  واضافــــــــت 
يعمــــــــل مقاتــــــــال فــــــــي مــــــــا يعرف 
(بفرقــــــــة نهاونــــــــد القتالية ) خالل 
فترة ســــــــيطرة داعش على مدينة 
املوصل»، مبينة أنه «قد تم القبض 
عليــــــــه في منطقة ( حي ســــــــومر ) 
في الجانب االيسر ملدينة املوصل»
الــــــــى ذلــــــــك ، أعلنت هيئة الحشــــــــد 
الشــــــــعبي، امــــــــس الســــــــبت، اطالق 
حملــــــــة لتعفير وتطهيــــــــر املدارس 
والدوائــــــــر الرســــــــمية فــــــــي بغــــــــداد 
والبصــــــــرة للوقايــــــــة من انتشــــــــار 
فيروس كورونا،بينما حملت هذه 
الجولــــــــة اســــــــم الشــــــــهيد القائد ابو 

مهدي املهندس.
الحشــــــــد  إلعــــــــالم  بيــــــــان  وذكــــــــر 

الشعبي تلقت « الصباح « نسخة 
منه، أنه ”ضمــــــــن حملة وعي التي 
أطلقتها هيئة الحشــــــــد الشــــــــعبي 
الخامــــــــس حملــــــــة  اللــــــــواء  باشــــــــر 
والدوائر  للمدارس  تعفير وتعقيم 
الرســــــــمية والســــــــاحات واالسواق 
واملناطــــــــق العامة فــــــــي محافظتي 
بغداد والبصرة للوقاية والحد من 

انتشار فيروس كورونا“.
وأضاف البيــــــــان، أنه ”تــــــــم تعفير 
دائــــــــرة هيئــــــــة الضرائــــــــب ودائــــــــرة 
التقاعد وبعض املناطق الســــــــكنية 
فــــــــي قضــــــــاء شــــــــط العــــــــرب فــــــــي 

البصرة“
كمــــــــا نظمــــــــت ”طبابــــــــة اللــــــــواء 27 
بالحشد الشــــــــعبي جولة تثقيفية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
بالتنســــــــيق مــــــــع مديريــــــــة إعــــــــالم 
الحشد الشعبي في مناطق حزام 

بغداد“.
واكد البيان أن العملية ستســــــــتمر 
في بغداد واملحافظات بالتنســــــــيق 
مع وزارة التعليــــــــم العالي والبحث 

العلمي.

إذا اســــــــتمرت املبالغة في شــــــــروِط الشــــــــخصيِة املطلــــــــوب تكليفها 
ف ولن نعبر االزمة الحالية. وإذا 

ّ
لتشكيل الحكومة فلن يمّر أي مكل

ف بذات الطريقة الســــــــابقة 
ّ
اســــــــتمرت األحزاب بالتعامل مع أي مكل

ف 
ّ
ف بتشــــــــكيل حكومــــــــة، وإذا تصرف أي مكل

ّ
فلــــــــن ينجح أي مكل

وكأنه مطلق اليد تمامًا ولم يدرك أن حكومته املطلوبة هي محدودة 
الزمان والوظيفة فلن، ينجح بل سيثير عليه األحزاب والشارع معًا. 
ومن يريد أن يرضي الشارع واألحزاب معا لن ينجح، ومن يرضي 
األحزاب ويترك الشــــــــارع لن ينجح، والعكس بالعكس. هكذا سنظل 

ندور في هذه الحلقة املغلقة.
املواصفــــــــات املطلوبــــــــة بمبالغة كبيــــــــرة في ظل واقعنا السياســــــــي 
واالجتماعــــــــي تعني أننا نبحث عن نبــــــــّي، وحيث ال نبّي في العراق 
وغيره، فال حكومــــــــة جديدة وال خروج من 

االزمة.
نحتــــــــاج الــــــــى قدر مــــــــن الواقعية، فاملرشــــــــح 
عليــــــــه أن يدرك أن الحكومة املســــــــتقلة يجب 
أن تكــــــــون بالفعل وليس االدعاء، أو ليســــــــت 
مســــــــتقلة من جانب ومعينة من قبل حزب 
او أكثر مــــــــن  دون باقي األحزاب من جانب 
آخر. وحتى لو كانت مســــــــتقلة بالفعل فإن 
رضــــــــى األحزاب التي خاضــــــــت االنتخابات 
السابقة، وبعضها دفع املاليني لالستحواذ 
على وزارات ”حلوب“، ســــــــيكون مضمونًا 
إذا ما تأكدت من أن االســــــــتقاللية محدودة 

العمر، تنتهي بانتخابات قريبة.
 أما الشــــــــارع املعترض على أداء الســــــــنوات 
الســــــــبع عشرة السابقة، فيحتاج الى واقعية 
كبيــــــــرة والى وعــــــــي بأن ال حياة سياســــــــية 
بــــــــدون أحــــــــزاب، وإن طريق اإلصــــــــالح يمر 
عبر سلســــــــلة خطوات قانونية ودستورية 
وبعكســــــــه ســــــــنكون بني خيارين: فوضى 
أو  واليابــــــــس،  األخضــــــــر  تــــــــأكل  عارمــــــــة 
دكتاتورية يخســــــــر في ظلها الجميــــــــع. الواقعية هي أن تكون هناك 
حكومة مستقلة ملرحلة انتقالية محدودة تنتهي بانتخابات نزيهة 
شــــــــرط أن ينتظم املعترضون في أحزاب تتبنى شــــــــعارات محددة 
وواقعية وواضحة تكســــــــب أصوات الناخبني لتشكل كتلة ضاغطة 

في البرملان املقبل.
الواقعيــــــــة تتطلب من األحــــــــزاب الحاليــــــــة ادراك أن الوضع الحالي ال 
يمكن أن يســــــــتمر، وأن النوم في العسل سيجّر عليها وعلى البالد 
الخــــــــراب، وبالتالي ال بــــــــد من الركون الى تغييــــــــرات حقيقية تجعل 

منها أحزابا تبني بدل شغل مناصب كمصدر للتمويل.
الحديــــــــث عن شــــــــخص لم يجرب السياســــــــة والقيــــــــادة حديث غير 
واقعي. كيف سيفهم الوضع وكيف سيتعامل مع الكتل واألحزاب؟. 
املطلوب شــــــــخص بمواصفات محددة. صاحب تجربة وحازم وال 
يطمح الى االســــــــتمرار فــــــــي الحكم بعد ذلك، بل يريــــــــد انهاء حياته 
السياسية بمنجز يبقي له ذكرًا طيّبًا، يوقف االنتهاكات ويؤسس 
للنزاهة ويضمن اجراء انتخابات نزيهة. هكذا شــــــــخص لن يرضخ 

للضغوط ولن يخشى أحدا.
فوه وأوقفوا مشــــــــروع إغراق العراق 

ّ
ابحثوا عن هكذا شــــــــخص وكل

في الفوضى.

أكَد رئيُس ديوان الوقف السني 
العراقــــــــي خالل زيارتــــــــه العتبة 
الحســــــــينية املقدسة، ان الشيعة 
ينتمون  واحد،  شــــــــعب  والسنة 
الى العراق، رافضا بشكل قاطع 

كل اشكال الطائفية.
العتبــــــــة  اعــــــــالم  مديــــــــر  وقــــــــال 
علــــــــي  املقدســــــــة  الحســــــــينية 
تصريح  في  الحســــــــيني،  شبر 
لـ“الصبــــــــاح“ ان رئيــــــــس ديوان 
الوقف الســــــــني الدكتور ســــــــعد 
كمبش زار أمــــــــس، مرقد االمام 

الحســــــــني (ع) والتقــــــــى ممثــــــــل 
املتولــــــــي  الدينيــــــــة  املرجعيــــــــة 
الشــــــــيخ عبد  للعتبة  الشــــــــرعي 
املهــــــــدي الكربالئــــــــي. وأضــــــــاف 
مدير االعــــــــالم، ان ”كمبش اكد 
على أهميــــــــة مرجعيــــــــة النجف 
باملرجــــــــع  املتمثلــــــــة  االشــــــــرف 
علي  الســــــــيد  االعلــــــــى  الدينــــــــي 
وعدهــــــــا صمام  السيســــــــتاني، 
االمــــــــان للعــــــــراق واملنقذ في كل 
التي تمــــــــر بالعراق“.  االزمــــــــات 
ولفت الحســــــــيني، الى أن اللقاء 
شهد بحث االلية التي يمكن من 
خاللها مواجهة خطر (فايروس 

كورونــــــــا) وضــــــــرورة التوعيــــــــة 
بهذا الشأن، من خالل استثمار 
املنابر واملساجد، والتأكيد على 
ضرورة مواجهته جميعا بروح 
عالية ووقفة جبارة واستغالل 
جميع املوارد لتقليل االصابات. 
الســــــــني،  الوقف  وعبر رئيــــــــس 
عــــــــن التالحم القوي بــــــــني ابناء 
الشعب العراقي، وقال ان السنة 
رســــــــالة  يوجهــــــــون  والشــــــــيعة 
وهي  فهمهــــــــا،  الجميــــــــع  علــــــــى 
أنهم ينتمــــــــون الى العراق، أرض 
االنبياء، والــــــــى أمة واحدة، ولهم 

تاريخ واحد .
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«اجتماعات مكثفة  ان   : املــصــادر  وقالت 
جــرت خــالل األيـــام املــاضــيــة بــني قــيــادات 
الـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق 
بــشــأن املــرشــح املــقــبــل قــبــل انــتــهــاء املــدة 
الشيعية  «الــقــوى  ان  مبينة  الدستورية»، 
خضع املرشحني للتصويت 

ُ
الرئيسة قد ت

داخـــلـــهـــا، ومــــن يــحــظــى بــأعــلــى عــــدد من 
األصوات ُيرشح للمنصب». وقال النائب 
ـــبـــنـــاء حـــســـني عـــــــرب: ان  عــــن تـــحـــالـــف ال
«األسماء املتداولة طرحت بالسابق، واآلن 
يتم طرحها مجددًا»، وأضاف، إن «األمر 
القوى الشيعية كاملة  اتفاق  يعتمد على 
على اسم معني، وإلى اآلن (ال فيتو)على 
اســم محدد، فقط هناك عــدم اتفاق على 
بعض األســمــاء». بــدوره، قــال النائب عن 
لـ  الفتالوي  جابر  فاضل  الفتح،  تحالف 
الــــوزراء  رئــيــس  «تسمية  إن  «الــصــبــاح»: 
ما زالت رهن الحوارات واملفاوضات بني 
كــتــل املـــكـــون الــشــيــعــي إلنـــضـــاج تــصــور 
عــــن شــخــصــيــة تــحــظــى بــمــقــبــولــيــة مــن 
املكون ليتم طرحها الحقًا على املكونات 
األخرى كي نمضي بتشكيل الحكومة».

وأكــــد الـــفـــتـــالوي، ان «هـــنـــاك الــعــديــد من 
وجــهــات الــنــظــر املــخــتــلــفــة طــرحــت داخــل 
كـــتـــل املــــكــــون الـــشـــيـــعـــي؛ مــنــهــا تــرشــيــح 
أسماء مثلت املكون في املراحل السابقة، 
ولكننا مع شخصية بعيدة عن التحزب»، 
مبينًا انه «على الكتل السياسية أن تدعم 
إلجــراء  األجـــواء  يهيئ  احكوميا  برنامج 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، وهــــو الـــحـــل االمــثــل 

لتشكيل حكومة من دون عقبات».
وأضــــاف، إنـــه «مـــن الـــضـــروري أن تكون 

على  مبنية  املقبل  الــــوزراء  رئــيــس  خطة 
اتـــفـــاقـــات إلجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات املــبــكــرة، 
الـــقـــوات األجنبية  وتــطــبــيــق قــــرار إخــــراج 
مــن الـــعـــراق، والــعــمــل عــلــى إقــــرار مــوازنــة 
التي  املــلــفــات  مــن  الكثير  وهــنــاك   ،2020
مرض  انــتــشــار  وآخــرهــا  البلد  يواجهها 
كــورون، وعلى الحكومة املقبلة أن تكون 
استثنائية ولها القدرة على انتشال البلد 

من هذه املعوقات».
النائب عن كتلة  أفــاد  في السياق نفسه، 
بان  الــبــلــداوي،  النيابية محمد  صــادقــون 
«القوى السياسية الشيعية أصبحت في 
موقف محرج جدًا والبد لها من التوافق 
عـــلـــى تــســمــيــة مــــرشــــح جــــديــــد ملــنــصــب 
أدركــت تماما  الحكومة، وهي قد  رئاسة 

ذلك االحراج».
السياسية  الــكــتــل  «إحــــدى  إن  وأضـــــاف، 
الــشــيــعــيــة اقـــتـــرحـــت عـــلـــى بـــاقـــي الــكــتــل 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة املــعــنــيــة؛ 
الحكومة  لرئاسة  جديد  مرشح  تسمية 
يقضي بعرض ست الى سبع شخصيات 
يضم  اجتماع  فــي  جدلية  غير  سياسية 
الختيار  الشيعية  السياسية  الــقــوى  كــل 
شــخــصــيــة واحــــــدة»، مــبــيــنــا أن «املــقــتــرح 
القى قبوال مبدئيا». وأوضح البلداوي، أن 
«املقترح فيما لو تم قبوله من قبل القوى 
السياسية، سوف تمرر الحكومة املقبلة 

بشكل سهل وسلس».

رئيس وزراء شاب
عضو كتلة الحكمة النيابية النائب حسن 
فــدعــم، أفـــاد فــي تــصــريــح لــوكــالــة األنــبــاء 

جديدًا  حراكًا  «هناك  إن  (واع):  العراقية 
داخــــل مــجــلــس الـــنـــواب مــن نــــواب شباب 
قــادة  عــلــى  للضغط  الشيعية  الــكــتــل  مــن 
كتلهم لغرض أن تكون مواصفات رئيس 
الــذي  املكلف مختلفة تمامًا عــن  الـــوزراء 
سلفه»، موضحًا أن «املواصفات تتضمن 
أن يكون شابًا وضمن الخدمة الوظيفية 
حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء 
الداخل وليس لديه أي جنسية مزدوجة، 
وكــــذلــــك لــــم يـــطـــرح اســـمـــه كـــمـــرشـــح فــي 
جدليًا،  أو  مرفوضًا  يكون  وأال  السابق، 
ــــى املـــواصـــفـــات األخــــــرى».  بـــاإلضـــافـــة إل
ــــى أن «هــــــؤالء الـــنـــواب  وأشــــــار فـــدعـــم، إل
الــشــبــاب شــكــلــوا أشــبــه بــالــجــبــهــة داخـــل 
الجمعة  البرملان، وبدأ عملهم أمس األول 
بلقاء القادة السياسيني الشيعة، إليصال 
فكرة بأن أي مرشح ال تنطبق عليه هذه 
املواصفات سيجابه بالرفض من قبلهم 
النظر عن كتلهم»،  البرملان، بغض  داخل 
بني  «االجتماعات مستمرة  أن  إلى  الفتًا 
الـــقـــادة الــســيــاســيــني مــنــذ اعـــتـــذار محمد 
عــــالوي عـــن الــتــكــلــيــف بــرئــاســة الـــــوزراء 
وإلى اليوم وتم طرح أسماء عدة بعضها 
الدراسة  قيد  اآلخــر  والبعض  استبعدت، 

من األطراف السياسية».
بدورها، أكدت النائب عن تحالف النصر 
ندى شاكر جودت، أن «رئيس الجمهورية 
برهم صالح ملتزم باملواعيد الدستورية 
الخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــجـــديـــد بعد 

تحاوره مع الكتل السياسية».
املطروحة سابقا  «األســمــاء  أن  وأضافت 
السوداني ومصطفى  مثل محمد شياع 

ــهــا حاليا  الــكــاظــمــي وغــيــرهــم يــتــم تــداول
مـــن دون طـــرح أي اســـم جــديــد لــرئــاســة 
الحكومة»، وأكدت أن «الوضع السياسي 
في البالد ال يحتاج املزيد من التسويف،ال  
سيما مع تخلي رئيس الوزراء املستقيل 
أغلب صالحياته  املهدي عن  عــادل عبد 

لنوابه».

موقف كردي
الحزب  كتلة  عــن  النائب  بــني  مــن جانبه، 
بــرواري  ديــار  الكردستاني  الديمقراطي 
فـــي حـــديـــث لــــ «الــــصــــبــــاح»، أنــــه «لــــم يتم 
طــــرح مــرشــحــني جـــــدد، إال أن األســـمـــاء 
الــتــي كــانــت مــطــروحــة أعــيــد طــرحــهــا من 
مباشر». غير  أو  مباشر  بشكل  جــديــد 
وأضــــــاف، إن «الـــقـــوى الــكــردســتــانــيــة لم 
تطرح  أي شخصية  اختيار  مــن   تمانع 
بعد اتفاق املكون الشيعي عليه»، منوهًا 
الكرد واضحة، بأن يكونوا  بان «مبادئ 
شركاء حقيقيني في البرنامج الحكومي 
أو التشكيلة الحكومية». وأكد برواري، أن 
اعتراض  أي  لديه  ليس  الــكــردي  «املــكــون 
حقوق  تحفظ  طــاملــا  أي شخصية  عــلــى 
املـــــكـــــون، وتــــضــــع حــــقــــوق املــــكــــون وفـــق 
الــدســتــور والــقــانــون كــأســاس فــي عملية 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة أو اآللــــيــــات الــتــي 

تتبعها في التشكيل».
ولفت الى أن «على رئيس الوزراء املقبل؛ 
مـــراعـــاة املــطــالــب الــدســتــوريــة واملــتــعــلــقــة 
بصالحيات إقليم كردستان الدستورية 
التي نعتبر تنفيذها بداية حقيقية لعقد 

شراكة حقيقية».

أعــــرَب وزُيــــر الــنــقــِل، عــبــد الــلــه لعيبي، عـــْن شــكــرِه 
لجمهوريِة الــصــِني إلرســـاِل مـــواَد وأجــهــزِة كشٍف 
طـــبـــيـــة مـــتـــطـــورة مـــقـــدمـــة مــــن جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة 
حــذرت  وبينما  الـــعـــراق،  إلـــى  الصينية   - الــعــراقــيــة 
هــيــئــة اإلعــــالم واالتـــصـــاالت مــن األخـــبـــار الــكــاذبــة 
واملزيفة بشأن «كورونا»، دعت لجنة االمن والدفاع 
اكثر حزمًا بشأن  تكون  ان  الى  الحكومة  النيابية 
 اغــــالق املــنــافــذ الـــحـــدوديـــة مـــع الـــــدول الــتــي انتشر 

بها الفيروس. 
وذكر بيان للوزارة، تلقته «الصباح»، أنه «بتوجيه 
لعيبي وبــإشــراف سفارة  النقل عبدالله  من وزيــر 
العراقية  الجوية  العراق في بكني ومكتب الخطوط 
فـــي جــمــهــوريــة الـــصـــني وبــجــهــود األمـــانـــة الــعــامــة 
البلدين  التنسيق بني حكومة  تــّم  الـــوزراء،  ملجلس 
عــلــى إرســــال مـــواد ومــســتــلــزمــات وأجــهــزة كشف 
مــــع كــــــادر طـــبـــي صــيــنــي مــتــخــصــص عـــلـــى مــنت 
طــائــرة الــخــطــوط الــجــويــة الــعــراقــيــة بــرحــلــة خاصة 
إلــى الــعــراق «. وأعــرب الــوزيــر، بحسب البيان، عن 
شكره لجمهورية الصني وكل من أسهم في إكمال 
الــعــراقــي،  للمواطن  خــدمــة  وتسهيلها  اإلجـــــراءات، 
واملــــســــاعــــدة فــــي تــخــطــي هـــــذه املـــرحـــلـــة الــحــرجــة 
بسالمة. وأكد مصدر في مطار بغداد، لـ»الصباح»، 
مــواد ومستلزمات  السبت،  أمــس  ليل  أنــه وصلت، 
وأجــهــزة كشف عــن فــيــروس «كــورونــا» مــع كــادر 
طبي صيني متخصص على منت طائرة الخطوط 

الجوية العراقية برحلة خاصة إلى العراق.

فــي غضون ذلــك، قــال عضو لجنة االمــن والــدفــاع 
الــعــراق امــام ازمــة صحية  ســعــران االعاجيبي: ان 
كــبــيــرة مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــبــالد 
تكون  وان  الحكومة  مــن  جــادة  وقفة  الــى  ويحتاج 
الــحــدود. ودعــا االعاجيبي،  اكثر حزما في اغــالق 
في حديث لـ»الصباح»، الحكومة إلى ان تكون اكثر 
اغالق  على  وتعمل  املجامالت  عن  وتبتعد  حزما 
الحدود وحجر املسافرين القادمني من باقي الدول 
وخاصة ايران للتاكد من سالمتهم قبل ادخالهم 
للبالد، مبينا ان فيروس كورونا سيكون وباء اذا 
ما انتشر في العراق. من جهته، عد عضو اللجنة 

سعد مايع االجراءات الحكومية بشأن معالجة هذا 
الفيروس ال تخلو مــن اخــطــاء. وأوضـــح مــايــع، في 
حديث لـ»الصباح»، ان فيروس كورونا يحتاج الى 
وقاية والى االن ال يوجد عالج له سواء في العراق 
او غيره من البلدان، والــذي يختلف في العراق انه 
لتالفي  الى عالجات  االزمــات ونحتاج فعال  كثير 

انتشاره السريع».
بــيــنــمــا شـــدد عــضــو الــلــجــنــة كــاطــع الــركــابــي على 
املعنية في  االجــهــزة  املواطنني مع  ضــرورة تعاون 
الفيروس  هــذا  على  للقضاء  املشترك  العمل  اطــار 
وعدم االنسياق وراء الشائعات التي من شانها ان 

تشيع في اوساط الشعب.  
الحكومية  القرارات  ان  لـ»الصباح»:  الركابي،  وقــال 
مسألة  ومنها  تنفيذها  في  وقتا  وتأخذ  روتينية 
غــلــق الـــحـــدود الــتــي جــــاءت الغــــراض احــتــرازيــة ال 
الــركــابــي انــنــا ننظر للقضية من  اكــثــر». وأضـــاف 
الــفــيــروس ال ينتقل عن  الــنــاحــيــة الــصــحــيــة وهــــذا 
التنفس والتقرب  البضائع وانما من خالل  طريق 
الـــى االنـــســـان املـــصـــاب، مــشــيــرا الـــى انـــه مـــن غير 
املمكن ان تبقى الحدود مغلقة سواء امام البضائع 
او املسافرين. وضمن اإلجراءات االحترازية، قررت 
وزارة الــنــقــل إيـــقـــاف حــركــة قـــطـــارات املــســافــريــن  
الصاعدة والنازلة من بغداد إلى البصرة وبالعكس 

اعتبارا من يوم أمس السبت وحتى إشعار اخر. 
وأوضــحــت الـــوزارة، في بيان، ان «هــذا الــقــرار جاء 
ضــمــن اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــالزمــة وتــفــادي 
تــداعــيــات انــتــشــار مـــرض فــيــروس كـــورونـــا وذلــك 
حرصا على سالمة املواطنني الوافدين واملغادرين 
انها «اتخذت  الــى  السكك». واشــارت  عبر قطارات 
سلسلة مــن االجــــراءات االحــتــرازيــة ومنها تعفير 
وتــطــهــيــر أبــنــيــتــهــا انـــطـــالقـــا مـــن الـــشـــعـــور الــعــالــي 
باملسؤولية للحد من تفاقم انتشار املرض وللحفاظ  
قـــدر االمــكــان عــلــى صــحــة وســالمــة مسافريها». 
بـــدورهـــا، ذكــــرت هــيــئــة اإلعــــالم واالتــــصــــاالت، في 
بـــيـــان، أنـــهـــا «وانـــطـــالقـــًا مـــن املـــســـؤولـــيـــة الــوطــنــيــة 
في  الصحية  األوضـــاع  إليه  ملا ستؤول  واستباقًا 
البالد، بينما لو لم تتخذ إجــراءات وقائية من قبل 
املــواطــنــني وملــســاعــدة الــجــهــات ذات الــعــالقــة وفــي 
مــقــدمــتــهــا وزارة الــصــحــة، شــكــلــت لــجــنــة خــاصــة 

ــتــنــفــيــذي ورئــيــس  مــكــونــة مـــن رئـــيـــس الـــجـــهـــاز ال
وأعضاء مجلس األمناء ومدراء الدوائر وعدد من 
املوظفني، أخذت على عاتقها وضع خطة عاجلة»، 
«الخطة تتضمن عــدة مــراحــل لنشر  أن  إلــى  الفتًا 
الـــوعـــي الــصــحــي، وتــرســيــخ شــــروط الــوقــايــة لــدى 
اإلعالمية  املؤسسات  تحذير  إلى  إضافة  املواطن، 
لتوخي الحذر في نشر األخبار الخاصة بانتشار 
فــيــروس كــورونــا فــي الــعــراق، ومــا قــد تسببه من 
حـــالـــة هــلــع وفــــــزع، والــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة دعــم 
اإلعالم للجهود الحكومية في التوعية والوقاية من 
واملزيفة،  الكاذبة  األخبار  ومواجهة  الفيروس  هذا 
العام  الوضع  إربــاك  تريد  التي  الشائعات،  وتفنيد 

ونشر الرعب بني املواطنني».
وأشار البيان إلى أن «الخطة تضمنت أيضًا نشر 
املرئية  إعــالنــات وفيديوهات فــي وســائــل اإلعـــالم 
واملــســمــوعــة لــتــوعــيــة املــواطــنــني والــوقــايــة مــن هــذا 
الوباء الخطير وتخصيص الرقم املجاني املختصر 
(123)، لغرض تواصل املواطنني مع وزارة الصحة 
والبيئة وكذلك إرســال رسائل (SMS) الى جميع 

املواطنني للغرض ذاته“.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، طـــالـــب عـــضـــو لــجــنــة الــصــحــة 
الــوزراء  املوسوي، في بيان، رئيس  النيابية، جواد 
بتغيير خلية االزمة لعدم جديتها في التعامل مع 
خطورة فيروس كورونا. وأضاف أن الخلية ”غير 
ارض  على  واداؤهــــا ضعيفان  ومــقــرراتــهــا  علمية 
الواقع“، داعيا إلى ان تكون الخلية ”برئاسة رئيس 
الــوزراء شخصيا وعضوية لجنة الصحة والبيئة 

البرملانية“.

كل بلدان " التحول الديمقراطي" تعاني من وجود أزمات حقيقية 
تــرافــق هــذا الــتــحــول فــي سبيل الــوصــول الــى الــنــظــام السياسي 
املرحلة  هــذه  ، وتبقى حـــوارات  الــنــاس  الــذي يحكم  الديمقراطي 
اكثر  من   - الديمقراطية  باتجاه  التحول  مرحلة   - أي  االنتقالية 
املـــراحـــل صــعــوبــة وخـــالفـــات نــتــيــجــة ســيــاســات املــرحــلــة الــتــي 

سبقتها .
ــتــحــول ال تــبــقــى دون زمــــن مــحــدد فــالبــد  لــكــن انــتــقــالــيــة هــــذا ال
الــيــات ووســائــل  لالنتقالية هــذه ان تنتهي بــزمــن مــحــدد يــرســم 
وستراتيجيات التحول نحو الديمقراطية وكذلك البد من وجود 
سقوف محددة تعمل تحتها جميع القوى السياسية وال تتجاوز 
هذه السقوف حفاظا على الحد األدنى من االستقرار السياسي 
ـــذي يمنع نــشــوب الــحــروب االهــلــيــة والــفــنت الــداخــلــيــة والعيش  ال
باستقرار يسمح للناس بممارسة حياتهم اليومية وان كانت بال 
تقدم وتطور ورفاهية، وهنا تكون حوارات هذه املرحلة محفوفة 

باملخاطر والشد والجذب والصراع.
في العراق كان من املفترض ان تنتهي تلك املرحلة االنتقالية من 
يعمل  تعددي  ديمقراطي  نظام سياسي  الــى  دكتاتوري  النظام 
يسيرها  ومؤسسات  منتخبة  وسلطات  دســتــور  سقف  تحت 
ــقــانــون وغــيــرهــا مـــن مــصــاديــق األنــظــمــة  ال
الديمقراطية، لكننا لم ننجح بالوصول بعد 
الـــى هـــذه املــصــاديــق ومـــا زلــنــا فــي مرحلة 
عمل  يوجد  وال  كثيرا  طالت  التي  التحول 
حقيقي بالوصول الى منتهى الديمقراطية 

كنظام وممارسة تحكم البالد .
لذا صار من الطبيعي بروز االزمات في كل 
مرحلة انتقال من حكومة الى أخرى تبرز 
مــعــهــا الــخــالفــات عــلــى اشـــدهـــا وتــتــســارع 
واالبــتــزاز،  واالتــهــام  التخوين  لغة  وتتسع 
ويــبــقــى الـــحـــوار طــريــقــا لــلــوصــول الـــى حل 
واتفاق وفي السنوات املاضية اعتدنا على 
جــــوالت كــبــيــرة مــن " أزمــــات الـــحـــوار" بني 

القوى السياسية ابان تشكيل الحكومات.
مــا يــجــري الــيــوم مــن حـــــوارات فــي سبيل 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة تـــعـــمـــل عــلــى 
مطالب  وتحقيق  مبكرة  انتخابات  انــجــاز 
املتظاهرين وسط هذا الخوف والقلق مما 
يجري في املنطقة والعراق جراء انتشار فيروس كورونا وعدم 
العالم املتقدم من اإلمكانات  السيطرة عليه عامليا مع ما يمتلك 
الــصــحــيــة الــكــبــيــرة يــقــابــلــه تـــراجـــع كــبــيــر فـــي واقــعــنــا الــصــحــي 
التي  الدينية  املرجعية  توصيات  وقبلها  التظاهرات  واستمرار 
رئيس حكومة  اختيار  مــن خــالل  التحول  لهذا  مــســارا  رسمت 
غير جدلي والتمهيد النتخابات مبكرة، االمر الذي وضع القوى 
االستجابة  فــي  حقيقي  وتحد  صعب  امتحان  امــام  السياسية 
لــلــجــمــهــور واالمـــتـــثـــال لــتــوجــيــهــات املــرجــعــيــة وتــحــقــيــق مطالب 
املتظاهرين املــشــروعــة ومــن ثــم الــوصــول الــى اســتــقــرار داخلي 

معتد به يسمح بإدارة عجلة العمل في البالد وتجاوز العقبات.
انها  الــيــوم فــي حــواراتــهــا  ان تعي  السياسية  الــقــوى  يجب على 
وسط ازمة ليست سياسية فحسب كالسابق وبالتالي من يملك 
نفسا أطول وأدوات اكثر في التفاوض يملك املبادرة ويحوز على  
مــكــاســب سياسية اكــبــر،  - ال - عليهم ان يــدركــوا انــهــم فــي " 
حوارات سياسية" يحيط بها مرض فتاك ان لم تتضافر الجهود 
للقضاء عليه او الحد من انتشاره – ال سمح الله – فلن تنفع اية 
ان حواراتهم ومخرجاتها  يدركوا  ان  وعليهم  عملية سياسية، 
الدينية  املرجعية  انــظــار  وتــحــت  املــتــظــاهــريــن"  بــرضــا   " محاطة 
بتوصياتها، سيما  السياسية  الــقــوى  الــتــزام  مــدى  تــرقــب  الــتــي 
من ينتمون اليها، عليهم ان يدركوا ان عجلة العمل واالقتصاد 
وحتى التنقل مقيدة وشبه متوقفة منذ اندالع التظاهرات وال امل 
وال عمل النهاء تلك التظاهرات بالقوة وال تسعى أي من القوى 

السياسية او غيرها الى التورط بذلك.
لــــذا فــــان حــــــوارات الـــيـــوم يــجــب ان تــســتــحــضــر كـــل ذلــــك واكــثــر 
وناجحة  وسريعة  حقيقية  حلول  فــي  جــدي  بشكل  تفكر  وان 
السياسية  ومصالحها  استحقاقاتها  حــســاب  على  كــان  وان 
تنتهي  زمنا  قصيرة  التحول  فترة  الن  املــشــروعــة"   " والحزبية 
ببدء االنتخابات املبكرة التي ال تتجاوز عامًا واحدًا وفق سقف 
التوقعات، وحكومة هذه الفترة ستكون مقيدة الى حد مهمتها 
إيــصــال الــبــالد الـــى تــلــك املــرحــلــة، فــالــتــنــازل واملـــرونـــة والتفكير 
باملستقبل مفاتيح مهمة لحل " حوارات االزمة" التي البد لها ان 

تختلف عن سابقاتها .
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الــعــراق  الــعــاملــيــة فــي  الــصــحــة  وقـــال ممثل ُمنظمة 
ادهم اسماعيل: إن االجراءات في املطارات العراقية 
بأن  منوها  العاملية،  الصحة  معايير  مع  متوافقة 
بـــالـــفـــايـــروس خفيفة  الــــحــــاالت املـــصـــابـــة  مــعــظــم 

ومتوسطة ونسبة شفائها عالية جدا.
ـــعـــراق اهــتــمــامــا كــبــيــرا  وأكــــد أن املــنــظــمــة تــولــي ال
وســتــرســل يـــوم الــثــالثــاء املــقــبــل ســتــة مـــن  كبار 
الخبراء من سويسرا الى العراق ملتابعة االجراءات 
في املنافذ واملستشفيات واملطارات، مشيرا الى ان 
عدد الحاالت املسجلة في العراق بالفايروس قليلة 

مقارنة بدول الجوار ذات التماس مع ايران. 
ولفت اسماعيل الــى ان ”عــدد حــاالت الشفاء من 
الــفــايــروس ســتــزداد فــي الــعــراق“، موجها شكره 
الى ”املرجعية الدينية العليا لدعمها غير املحدود 

ملواجهة املرض“.

شفاء 5 إصابات في 3 محافظات
راكـــان سعيد، شفاء  املحافظ  أعلن  كــركــوك،  فــي 
ثالث حاالت اصابة بفايروس (كورونا) بالكامل، 
بعد فحصهم ملرتني من اجل التأكد من سالمتهم 

الصحية.
واضاف ان هناك ثالث حاالت اشتباه تم ارسال 
بغداد، من  املركزي في  املختبر  الى  عينات منها 
اجل التأكد من اصابتهم بالفايروس من عدمها، 
مــشــيــرا الـــى ان هــنــاك حــالــة واحــــدة فــقــط تخضع 

حاليا الى عالج.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد املـــديـــر الـــعـــام لــصــحــة ذي قــار 
لـــ“الــصــبــاح“، أن  الــدكــتــور عبد الحسني الــجــابــري 
نتائج العينات التي ارسلت قبل يومني الى مختبر 
الــصــحــة الــعــامــة فــي بــغــداد اثــبــتــت ســالمــة الحالة 
اذ  الــرفــاعــي  مــن سكنة قضاء  لفتاة  بها  املشتبه 

كانت النتيجة سالبة.
ـــابـــل، اعــلــنــت دائــــــرة الــصــحــة ان املــصــاب  وفــــي ب
وسيغادر  للشفاء  يتماثل  (كــورونــا)  بــفــايــروس 

املستشفى قريبا.
وافــــــاد مـــديـــر اعـــــالم صــحــة بـــابـــل قــيــس صـــادق 
لـ“الصباح“ بأن املصاب بالفايروس يتمتع حاليا 
بصحة جيدة بعد اخضاعه لعالج ونجاح تعزيز 
جــهــاز املــنــاعــة ضـــد الـــفـــايـــروس، مــشــيــرا الــــى ان 
اثبتت تحسن حالته الصحية  الفحوصات  نتائج 

واستجابته للعالج.
واكــد صــادق ان الحالة هي االولــى والوحيدة، ولم 

تسجل اية اصابة جديدة في املحافظة.

تسجيل أول إصابة في أربيل
الـــصـــحـــة فــــي إقــلــيــم  أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا 
إصـــابـــة  أول  تـــســـجـــيـــل  الـــجـــمـــعـــة،  كـــــردســـــتـــــان، 
أربيل، وقالت في  بفايروس (كورونا) في مدينة 
تــم عــزل 2804 مــواطــنــني مشتبه  بــيــان صحفي: 
مختلفًا،  موقعًا   30 مــن  بــالــفــايــروس  بإصابتهم 
مــشــيــرة إلـــى الــتــأكــد مــن خــلــو 982 مــواطــنــًا منه 

وإخراجهم من الحجر الصحي. 
وأضـــاف الــبــيــان أنــه تــم إجـــراء الــفــحــوصــات لـــ 27 
مشتبهًا به، وبينت النتيجة أن هناك حالة فحص 
مــوجــبــة المــــــرأة مـــن ســكــنــة مــديــنــة أربـــيـــل تبلغ 
الصحية  حالتها  أن   

ً
مبينة عــامــًا،   33 العمر  مــن 

مستقرة اآلن.
وبــهــذا االعــــالن يــكــون عـــدد اإلصـــابـــات فــي إقليم 
كردستان ارتــفــع إلــى 9 حــاالت بينها حالة وفــاة 

واحدة في محافظة السليمانية. 
وشــددت وزارة الصحة في اإلقليم على ضرورة 
املعلنة، مؤكدة  الطبية  بــاإلرشــادات  الجميع  التزام 
عـــزمـــهـــا بـــــذل كــــل مــــا يـــلـــزم وتـــكـــريـــس الــجــهــود 
والــوافــديــن دون  املشتبه بها  الــحــاالت  لتشخيص 
الــطــواقــم الصحية، إضــافــة إلى  لــرقــابــة  الــخــضــوع 
ومتابعة  الفايروس  انتشار  ملنع  الــدؤوب  سعيها 

عالج املرضى.

النجف تعفر املباني الحكومية
وفي النجف االشرف، أوصت خلية االزمة بتكثيف 
دوريات الشرطة واالجهزة االمنية ملتابعة تطبيق 

املقررات التي تصدرها الخلية.
وذكـــــر مـــديـــر اعـــــالم صــحــة الــنــجــف ســـالـــم نعمة 
(الصباح)، ان خلية االزمة قررت مفاتحة وزارة  لـ
الـــزراعـــة لــتــزويــد املــحــافــظــة بــالــلــقــاحــات الــخــاصــة 
بـــاالمـــراض الــوبــائــيــة الــتــي تنتقل مــن الــحــيــوانــات 
لـــالنـــســـان، اضـــافـــة الــــى تـــزويـــد املــحــافــظــة بــمــادة 
الفاركون املعقمة لتعفير املباني الحكومية وغير 

الحكومية واملدارس في جميع انحاء املحافظة.
مــــن جـــانـــبـــه، بــــني رئـــيـــس قـــســـم االعــــــــالم، عــضــو 
الشمري  فائق  العلوية  العتبة  في  االدارة  مجلس 
الف  اكثر من 100  العتبة وزعــت  ان  لـ“الصباح“، 
املحافظة،  وابــنــاء  الزائرين  بني  تعليمي  بــروشــور 
فــضــال عــن نــشــر 200 الفــتــة ارشـــاديـــة ألعـــراض 

املــــرض وطــــرق الــوقــايــة مــنــه فــي مــحــيــط الصحن 
القديمة، الفتًا  املدينة  الحيدري الشريف وشوارع 
نـــدوة حــواريــة متخصصة  عــقــدت  العتبة  ان  الـــى 
للتعريف بفايروس (كورونا) وطرق الوقاية منه.

الديوانية تزود السيطرات بأجهزة الفحص
ـــــى الـــديـــوانـــيـــة، حــيــث كــثــفــت الـــجـــهـــات املــعــنــيــة  وال
اجراءاتها للوقاية من فايروس (كورونا) حفاظا 
على سالمة املواطنني وبطرق مختلفة، من بينها 
تعفير وتطهير الدوائر ومراكز الشرطة واملدارس 

وتوزيع البوسترات واقامة الندوات االرشادية.
واوضـــحـــت مـــديـــر دائـــــرة الــصــحــة فـــي املــحــافــظــة 
الفرق  ان  لـ“الصباح“،  الحسناوي  ملياء  الدكتورة 
الــصــحــيــة وبــالــتــنــســيــق مــع الــجــهــات ذات الــعــالقــة 
كثفت من اجراءات رش املطهرات املعقمة لتشمل 
املواطنون، منوهة  يرتادها  التي  االماكن  مختلف 
الحملة االبنية  التي شملتها  املــواقــع  بــني  بــان مــن 
الى  مشيرة  الشرطة،  ومراكز  والــدوائــر  املدرسية 
اجراءات اخرى اتخذت بضمنها تزويد السيطرات 
الـــخـــارجـــيـــة بـــاجـــهـــزة فـــحـــص درجـــــــات الــــحــــرارة 
للحيلولة  الــضــروريــة  واالرشـــــادات  واملستلزمات 

دون تفشي الفايروس.

صالح الدين.. إجراءات ملواجهة (كورونا)
ـــــدوره ذكــــر مـــديـــر الـــوقـــايـــة الــصــحــيــة فـــي دائــــرة  ب

السامرائي  الــدكــتــور عباس  الــديــن  صحة صــالح 
لـ“الصباح“، ان خلية االزمــة في املحافظة اتخذت 
العديد من اإلجراءات للوقاية من الفايروس، منها 
تعفير وتعقيم الدوائر وجامعتي تكريت  وسامراء 
املدني، فضال عن تعطيل  الدفاع  قبل مفارز  من 
الـــــدوام فـــي املـــــدارس والــجــامــعــات أســبــوعــا آخـــر، 
وتعطيل الدوام لألسبوع الحالي لعدد من الدوائر 
املزدحمة باملراجعني منها التقاعد والتعويضات، 
مؤكدا ايقاف التجمعات واملهرجانات واملؤتمرات 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، وتــوعــيــة املــواطــن مــن خالل 
الطرق  واتــبــاع  التجمعات  بــاالبــتــعــاد عــن  االعـــالم 
ـــــى تـــشـــديـــد اإلجـــــــــراءات  الـــوقـــائـــيـــة، بــــاالضــــافــــة ال
اإلرشـــــاديـــــة املـــتـــخـــذة فــــي الـــســـيـــطـــرات بــالــنــســبــة 
قــاعــات األعــراس  إلــى املحافظة وإغـــالق  للوافدين 

واملقاهي. 

كربالء توفد ضباطًا الى املنافذ
بـــــدوره قــــال مــحــافــظ كـــربـــالء املــهــنــدس نصيف 
جاسم الخطابي لـ“الصباح“، انه تقرر ايفاد ضباط 
لتسجيل  واملــطــارات  الحدودية  املنافذ  الى  ارتباط 
القادمني من  املواطنني من اهالي كربالء املقدسة 
الــدول املؤشر فيها فــايــروس (كــورونــا) ليتسنى 
ملديرية صحة كربالء اتخاذ االجراءات الالزمة من 
العالج  ومنح  السالمة  وتأكيد  الفحص  عمليات 
واالجــــراءات الصحية األخـــرى، فضال عن اطالق 

الــى بيت  حملة توعية وارشــــاد ووقــايــة مــن بيت 
تم تأشير  التي  الــدول  الذين كانوا في  للمواطنني 
االصـــابـــة فــيــهــا، وتــشــمــل الــحــمــلــة مـــركـــز املــديــنــة 
واالقضية والنواحي، وبتنسيق بني مديرية صحة 
كـــربـــالء وقـــيـــادة الــعــمــلــيــات والــشــرطــة واالجـــهـــزة 
، فــضــال عن  االداريـــــــة  الــــوحــــدات  وادارة  االمــنــيــة 
املــجــاورة  املحافظات  مــن  العراقيني  دخــول  تقنني 
إال للضرورة القصوى، ويستثنى من هذا القرار 

املوظفون العاملون في املحافظة.

صحة ميسان.. رسائل توعية للمواطنني
وفــــي مــيــســان، اكــــد مــديــر قــســم الــصــحــة الــعــامــة 
ـــ“الــصــبــاح“، انـــه تــم ارســـال  الــدكــتــور عــلــي نعمة ل
ـــتـــوعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة بــــشــــأن فــــايــــروس  رســــائــــل ال
(كورونا) لألسر املسجلة في مراكزنا الصحية، 
بينما طالبت محافظة واسط باالسراع في ارسال 
وفقا  (كـــورونـــا)،  ملــواجــهــة  املــالــيــة  التخصيصات 
ان  العتابي، مضيفا  ماجد  املحافظة  اعــالم  ملدير 
خلية االزمة قررت تمديد فترة تعطيل الدوام في 
الجامعة وكلياتها واملدارس االبتدائية واملتوسطة 
واالعـــــداديـــــة لــغــايــة الـــرابـــع عــشــر مـــن شــهــر اذار 
الجاري، مع شمول معاهد التدريس الخصوصي 
ـــــقـــــرار يــاتــي  بــــهــــذا االجـــــــــــراء، مـــشـــيـــرا الــــــى ان ال
 لــضــمــان ســالمــة الــطــلــبــة مــن االصـــابـــة بــفــايــروس 

(كورونا).

التي يصل عددها الى 73 مشروعا، 
حققت زيادة االنتاج الكلي بما يصل 
الى 20 باملئة عن االنتاج خالل اشهر 
الــعــام املــاضــي. واضـــاف ان مشاريع 
تــفــقــيــس الــبــيــض املــخــتــصــة بــإنــتــاج 
املــائــدة حققت  او بيض  اللحم  فــروج 
خـــالل شــهــر شــبــاط املــاضــي انتاجا 
وصل الى مليونني و125 ألف فرخة، 
بيض  إلنــتــاج  مــشــاريــع  منها سبعة 
املــائــدة و66 مــشــروعــا إلنــتــاج فــروج 
غير  مشروعا   12 بينها  مــن  اللحم، 

مــجــاز مـــن قــبــل الــجــهــات املــخــتــصــة. 
الـــطـــاقـــة  ان  الـــــــى  الـــــطـــــائـــــي  واشـــــــــــار 
تصل  للمفاقس  السنوية  اإلنتاجية 
بيضة،  ألـــف  و800  مــلــيــونــا   63 ـــى  ال
وقد اسهمت مشاريع الدواجن بسد 
حـــاجـــة الـــســـوق املــحــلــيــة مـــن الــبــيــض 
والــلــحــوم، إذ يــتــراوح انــتــاج املشاريع 
املشاريع  البيض ضمن  تفقيس  من 
املــجــازة بــني أكــثــر مــن اربــعــة ماليني 
وهــذه  بيضة،  مليون   17 الــى  بيضة 
املــــشــــاريــــع تـــحـــصـــل عـــلـــى دعـــــم مــن 

الــزراعــة من خــالل توفير  قبل وزارة 
األعالف والعالجات البيطرية بشكل 
مدعوم من اجل دعم قطاع الدواجن، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد تــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء 
 الـــــذاتـــــي مــــن بـــيـــض املـــــائـــــدة ولـــحـــوم 

الدواجن.
وأكــــد أن الــــدائــــرة تـــواصـــل جــهــودهــا 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى هــــــــذا املــــنــــجــــز مــن 
خـــــــالل تــــوفــــيــــر املـــــــــــواد االســــاســــيــــة 
ـــدواجـــن وبــاســعــار   املــطــلــوبــة ملــربــي ال

مدعومة.

مــــــع شــــمــــولــــهــــم بــــتــــســــويــــة املـــــالكـــــات 
الــعــام  ضــمــن  والــتــدريــســيــة  التعليمية 
الى  الــدراســي 2019 - 2020. واشـــار 
ان موافقة وزارة املالية جاءت على اثر 
الهيئة  بكتاب  الـــوزراء  مجلس  موافقة 
العليا للتنسيق بني املحافظات، منوها 
بانه تم تكليف مديرية تربية املحافظة 
بابرام  االقضية  في  اقسامها  وجميع 

العقود مع املحاضرين املجانيني.
من جهته، لفت مديُر االعالم التربوي 
فـــــي تـــربـــيـــة واســــــــط عـــقـــيـــل اشــهــيــب 
الى تشكيل لجان خاصة  لـ“الصباح“ 
ـــتـــوزيـــع املـــحـــاضـــريـــن ضـــمـــن املــــالك  ل
االبـــتـــدائـــي والـــثـــانـــوي، وحــصــر اعـــداد 

الــــذيــــن تـــمـــت مــبــاشــرتــهــم فــــي الــــــدوام 
الرسمي، وابرام العقود الوزارية معهم 
وتوزيعهم بني املدارس بحسب الحاجة 

الفعلية وذلك لسد الشواغر.
واوضــــــح ان املـــديـــريـــة قـــــررت شــمــول 
املحاضرين بالتسوية اسوة باملعلمني 
واملـــدرســـني عــلــى املــــالك الـــدائـــم، ويــتــم 
تــوزيــعــهــم بــحــســب الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة 
ــلــمــدارس واالخــتــصــاص واعــطــاؤهــم  ل
حـــصـــصـــا دراســـــيـــــة وفــــقــــا لــلــنــصــاب 
املعمول بــه، مــؤكــدا ان املــديــريــة قــررت 
اشـــــراك جــمــيــع املــحــاضــريــن املــتــعــاقــد 
مــعــهــم بـــــــدورات تــدريــبــيــة وتــطــويــريــة 
عــلــى املــنــاهــج الـــدراســـيـــة لــغــرض رفــع 

بقدراتهم  واالرتقاء  العلمي  مستواهم 
للرقابة  اخضاعهم  مع  االفضل،  نحو 
واالشراف واملتابعة من قبل االشرافني 

التربوي واالختصاصي.
واضــــــاف ان املـــديـــريـــة قـــــررت ادخــــال 
جــــمــــيــــع املــــــحــــــاضــــــريــــــن املــــجــــانــــيــــني 
ضـــمـــن قــــاعــــدة بـــيـــانـــات خـــاصـــة بــهــم 
تـــتـــضـــمـــن جــــمــــيــــع املـــــعـــــلـــــومـــــات مــن 
حــيــث االســــم واالخـــتـــصـــاص والــتــولــد 
وســـنـــة الــتــخــرج وتـــاريـــخ صـــــدور امــر 
التعاقد واملــبــاشــرة، مــع ضـــرورة رفع 
تــقــاريــر شــهــريــة مـــن قــبــل االشـــرافـــني 
 االخــتــصــاصــي والــتــربــوي بــشــان اداء 

عملهم.
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وافـــــاد رئــيــس الــهــيــئــة املــهــنــدس شــاكــر الــزامــلــي 
فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص ادلــــــى بــــه لـــــ"الــــصــــبــــاح": ان 
العملية  الجانبني الصناعي والزراعي هما عماد 
ـــى ان  االقــتــصــاديــة واســـــاس الــتــنــمــيــة، مــشــيــرا ال
القطاع الصناعي تكمن اهميته بانه على مساس 
مــبــاشــر فــي حــركــة االقــتــصــاد الــوطــنــي وعجلة 
االستثمارية  االجـــازة  منح  كاشفا  عن  التطور، 
احياء  مابني  الصناعي  بالقطاع  مشروعا   29 لـ 
مـــصـــانـــع قـــديـــمـــة وافـــتـــتـــاح حـــديـــثـــة وبــمــخــتــلــف 
املجاالت التي تغني عن االعتماد على املستورد.

ونــبــه بـــأن هـــذه املــشــاريــع تــشــمــل مــصــنــع دجلة 
إلنـــتـــاج املـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة واملــــيــــاه الــصــحــيــة 
والـــعـــصـــائـــر فـــي املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة عــويــريــج، 
الى   ، الــدورة  التمور في منطقة  ومصنع لتعليب 
جانب تأهيل معمل انتاج العوارض الكونكريتية 
للسكك الحديد في أبو غريب، وكذلك معمل انتاج 

الورق الصحي في ناحية الوحدة.
ايضا  املــشــاريــع تتضمن  ان  الــزامــلــي:  واضــــاف 
في  الكهربائية  القابلوات  إلنــتــاج  الـــرواد  مصنع 
كـــويـــريـــش، ومــعــمــل الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة فـــي أبــي 
السمنت وصب  انتاج  معمل  عن  غريب، فضال 
الــخــرســانــات فـــي املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة عــويــريــج، 
البالستيكية  األنابيب  إنتاج  عــالوة على مصنع 

املحززة في التاجي.
ايضا  تــشــمــل  الــصــنــاعــيــة  املــشــاريــع  ان  واردف: 
مــعــمــل تــنــقــيــة وتــعــبــئــة املـــيـــاه وإنـــتـــاج الــعــصــائــر 
واملشروبات الغازية في منطقة العامرية، واعادة 
تأهيل وتطوير شركة الصناعات الخفيفة (عالمة 
الزعفرانية  في  الصناعية   املنطقة  في  عشتار) 
بــخــطــوط انــتــاجــيــة جــديــدة ومــتــطــورة لتعيد الــى 
السوق املحلية هذا املنتج الوطني الفريد بجودته 
ومواصفاته، الى جانب مشروع صناعة املعدات 
والهياكل  واملتوسط  العالي  للضغط  الكهربائية 

واملحطات الصندوقية في عويريج.
املشاريع  ان  بغداد:  استثمار  وتابع رئيس هيئة 
تتضمن كذلك، معمل إنتاج األنابيب في املنطقة 
الــصــنــاعــيــة بـــالـــزعـــفـــرانـــيـــة، وتـــأهـــيـــل وتــشــغــيــل 
البو شجاع  في  والسكائر  للتبوغ  بغداد  مصنع 
البالستكية  اللدائن  إلنتاج  ومصنع  الكرادة،  في 
بــمــنــطــقــة الـــعـــبـــيـــدي، وتـــأهـــيـــل وتــشــغــيــل معمل 
الخياطة العسكرية تاج الوزير في منطقة الشيخ 
عمر الــذي كــان متوقفًا عن العمل ملــدة 16 عامًا 
بالعسكريني،  الخاصة  التجهيزات  جميع  ليوفر 

والذي يضم مكائن من مناشئ أملانية وإيطالية 
لتصفية   معمل  الى  اضافة  ويابانية،  وأميريكية 

وتنقية مياه الشرب بمنطقة سبع أبكار.
ان املشاريع تتضمن ايضا، مصنع  الــى  واشــار 
املنفذ في  الطبية  واملــســتــلــزمــات  األدويــــة  إلنــتــاج 
منطقة كــويــريــش وهــو مــن املــشــاريــع املهمة في 
تــوفــيــر الــــــدواء املــصــنــع مــحــلــيــا بــعــد أن تــزايــدت 
الـــحـــاجـــة الــــى الـــصـــنـــاعـــات الــــدوائــــيــــة، الفـــتـــا الــى 

التوجه اليوم نحو إنشاء هذا النوع من املشاريع 
واإلعتماد على االستثمار في تحقيق ذلك، الفتا 
الى ان من بني املشاريع هو تأهيل وتطوير معمل 

الدراجات الهوائية في املحمودية.
الى ذلك اوضح الزاملي، انه لدى الهيئة مشروعني 
مهمني في القطاع الزراعي منجزة بالكامل االول 
الوحدة  ناحية  فــي  الغذائي  الفطر  إنــتــاج  مــزرعــة 
تقنيات  يعتمد  والــــذي  الـــزراعـــة  وزارة  بــإشــراف 

متطورة من خالل تجهيزه بأحدث معدات إنتاج 
الفطر  زراعــــة  فــي  املستخدمة  الــعــضــويــة  الــتــربــة 
وإنـــتـــاجـــه بــفــصــلــي الــصــيــف والـــشـــتـــاء وبـــأنـــواع 
بجودتها  املستوردة  املنتجات  تنافس  مختلفة 

ونوعيتها.
ـــى ان املـــشـــروع وفـــر الــعــديــد مـــن فــرص  ولــفــت ال
العمل للشباب بما يسهم في تشجيع املنتجات 
الوطنية وتطويرها وحمايتها واقتنائها بدال من 

مثيالتها املستوردة التي تغزو األســواق، مؤكدا 
الثاني هو زراعــة األنسجة  الــزراعــي  ان املشروع 
الــنــبــاتــيــة فــي الــتــاجــيــات لتلبية حــاجــة الــبــلــد من 
لبناء  والهادف  البطاطا  وتقاوى  النخيل  فسائل 
ثروة النخيل من خالل التوسع بزراعة الفسائل 
اذ يضم مختبرات عملية حديثة  بنوعية جيدة، 
زيــادة  وخطط  برامج  ملواكبة  انتاجية  طاقة  ذات 

االنتاج الزراعي.

منصِة  اطـــــالِق  الــتــربــيــِة   
ُ
وزارة تــســتــعــُد 

لــتــعــويــِض الطلبِة  (نــيــوتــن) االلــكــتــرونــيــة 
والتالميِذ عما فاتهم من الدروس الكمال 
الــدراســي  للعام  املــقــرر  الــدراســي  املنهاج 
(2019ـ ـ 2020).  وقال املتحدث الرسمي 
بــاســم الـــــوزارة حــيــدر فــــاروق الــســعــدون 
في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان 
وزارته تعمل على متابعة تعويض الطلبة 
والــعــطــل االجــبــاريــة الــتــي رافــقــت عامهم 
املنهاج  اكمال  الــى تاخر  الــدراســي وادت 
املقرر للفصلني االول والثاني، كما عملت 
االلكترونية  (نيوتن)  منصة  اعــداد  على 
التي  االلــكــتــرونــي  للتعليم  منصة  وهـــي 
ســيــتــم اطــالقــهــا عــبــر فــضــائــيــة الـــعـــراق 

التربوية بالوزارة. 
واضاف: ان املنصة تتضمن محاضرات 
التلفزيون  عبر  بثها  سيتم  والــتــي  عــدة 
ـــتـــربـــوي ولــجــمــيــع املــــراحــــل الـــدراســـيـــة  ال
ــــتــــدائــــيــــة واملــــتــــوســــطــــة واالعـــــــداديـــــــة  االب
وســيــقــدمــهــا اكـــفـــأ االســــاتــــذة بــــالــــوزارة 
للمناهج،  العامة  املــديــريــة  مــع  بالتنسيق 

مؤكدا ان املنصة ستدعم الطلبة عن بعد 
من خالل تقديم دروس توجيهية للطالب 
ولعموم املراحل الدراسية، عادا املشروع، 
خــــطــــوة حــقــيــقــيــة الســــتــــخــــدام الــتــعــلــيــم 
وسائل  واستخدام  الرصني  اإللكتروني 
ـــرقـــمـــي ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات  االعــــــــالم ال

وتذليل العقبات التي تؤخر سير العملية 
التعليمية في البالد.

الـــشـــأن ذاتـــــه: ان  الــســعــدون فـــي  واردف 
اطــــاالق املـــشـــروع، يــأتــي تنفيذا ملــقــررات 
خلية االزمة املركزية في الوزارة، مشيرا 
النهائية  املــراحــل  انــه تم االنتهاء من  الــى 

انه  موضحا  التعليمية،  املنصة  الطــالق 
الكترونية حكومية  تعليمية  منصة  اول 
فـــي الـــبـــالد اعـــــدت تــمــاشــيــا مـــع اوضــــاع 
الطلبة ومــا مــروا به من ظــروف ادت الى 
لظروف خارجة  الــدراســي  عامهم  تاخر 
الــــوزارة، والــتــي يمكن ان تؤثر  عــن ارادة 

سلبا في مستقبلهم الدراسي.  
وذكر ان وزارته عملت على اعداد حزمة 
من البدائل واملعالجات من اجل مواجهة 
التالميذ  بما يضمن ســالمــة  طـــارئ  اي 
والــطــلــبــة مـــن فـــيـــروس (كــــورونــــا) الـــذي 
الى تاخر  العالم  ادى انتشاره في عموم 

التعليم لتالفي انتشاره بني اوساطهم.
التربية  باسم  الرسمي  املتحدث  واشــار 
الـــى ان وزارتـــــه، وجــهــت جميع املــالكــات 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــســـيـــة الــــى ضــــرورة 
التواصل مع الطلبة عبر الوسائل املتاحة 
مــن خــالل مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
ومـــواقـــع املـــــدارس االلــكــتــرونــيــة مــن اجــل 
توفير فرص تعليمية بديلة، فضال عن 
قــيــام الــتــلــفــزيــون الــتــربــوي بــالــعــمــل على 
تقديم دروس تعليمية في مختلف املواد 
والى جميع املراحل التعليمية على مدار 

الساعة.

وقال مدير العام السكك الحديد في الوزارة 
بتصريح  الحسيني  كــاظــم  جـــواد  طــالــب 
لــــ"الـــصـــبـــاح": ان السكك  بـــه  ــــى  ادل خـــاص 
وضعت خططا مستقبلية طموحة لتنفيذ 
مشاريع عمالقة تهدف الى تطوير شبكة 
خطوط السكك لتصل خدماتها إلى جميع 
املــــدن وبــمــا يــؤمــن إمــكــانــيــة ربـــط الــعــراق 
السلعي  الــتــبــادل  لتوسيع  الــجــوار  بـــدول 
وتــشــجــيــع الــســفــر والــســيــاحــة بــني بــلــدان 

املنطقة.
وبني انه تمت املباشرة بتأهيل خط سكة 
حــديــد بيجي إلـــى مــصــافــي الــقــيــارة بعد 
وتشغيل  16عــامــا،  مــن  اكثر  دام  انقطاع 
خــــط ســـكـــة حــــديــــد (فـــلـــوجـــة – بــــغــــداد) 
اعواما  دام  انقطاع  بعد  املسافرين  لنقل 
موضحا   اإلرهابية،  األعمال  بسبب  عدة 

فــي الــشــأن ذاتـــه، انــه تــم تصليح وتأهيل 
االحــواض  280 شاحنة متخصصة من 
ــنــفــطــيــة مــــن اجـــــل زجـــهـــا فــــي الــخــدمــة  ال
من  النفطية  واملشتقات  املـــواد  نقل  بغية 

املحافظات إلى موانئ البالد.
شركته  تحقيق  عــن  الحسيني  وافــصــح 
إنــــجــــازات مــهــمــة، مــنــهــا تــشــغــيــل قــطــار 
الرحلة  الـــذي يختزل  الــســريــع)  (الــســوبــر 
إلى ست ساعات من بغداد إلى البصرة، 
وهـــو مــا يــحــدث لــلــمــرة االولــــى فــي تــاريــخ 
السكك العراقية، فضال عن اعادة تشغيل 
الــــــــورش الـــفـــنـــيـــة فــــي مـــعـــامـــل الـــســـمـــاوة 
ــبــصــرة بــعــد انــقــطــاع دام  والــشــالــجــيــة وال
والشاحنات  العربات  لتأهيل  اعواما عدة 
والـــقـــاطـــرات، عــــالوة عــلــى  اعـــــادة الــعــمــل 
فـــي مــعــمــل املــنــتــجــات الــكــونــكــريــتــيــة في 

بــــغــــداد، فــضــال عـــن تــشــغــيــل خـــط سكة 
حديد بيجي وصوال إلى مصافي بيجي 
املتضررة من اجل نقل املنتجات النفطية 
الــبــالد بعد توقف  إلــى عــمــوم محافظات 

دام مدة طويلة.
وافـــــاد فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، بــانــه تـــم ايــضــا 
عبر  والــتــراثــيــة  الدينية  السياحة  تفعيل 
املحافظات  مــن  السكك  قــطــارات  تسيير 
ــــــى الـــعـــتـــبـــات املــــقــــدســــة املــــمــــتــــدة عــبــر  إل
شـــبـــكـــات خـــطـــوط كــــال مـــــن: (كــــربــــالء - 
سامراء - الكاظمية - اثار بابل - منطقة 
االهـــــــوار)، مــنــوهــا بــانــه تـــم كــذلــك تأهيل 
مــــشــــروع الـــشـــاحـــنـــات املــــبــــردة مــــن نـــوع 
LAEHS مــن اجـــل نــقــل املــــواد الــغــذائــيــة 
ـــطـــبـــيـــة بــــعــــد انـــقـــطـــاع  واملــــســــتــــلــــزمــــات ال

دام 16عاما.  

اصـــالِح  االتــــصــــاالِت   
ُ
وزارة انـــجـــزْت 

عــــارٍض ضــوئــٍي ضــمــَن مــنــطــقــِة ابــو 
غريب في بغداد. 

وقــالــت مــديــرة اعـــالم الــشــركــة العامة 
الــوزارة  في  واملعلوماتية  لالتصاالت 
ايناس الجلبي بتصريح خاص ادلت 
بـــه لــــ"الـــصـــبـــاح": ان املـــالكـــات الــفــنــيــة 
بمركز صيانة  املختصة  والهندسية 
ـــكـــابـــل الــــضــــوئــــي، انــــجــــزت اعـــمـــال  ال
اصالح عارض في منطقة ابي غريب 
ـــى ان مــســار  فـــي الــعــاصــمــة، الفــتــة ال
(بـــغـــداد – فــلــوجــة) كـــان قــد تعرض 
الــكــابــل الــضــوئــي الــخــاص بــه للقطع 
في منطقة ابي غريب نتيجة األعمال 
الــكــهــربــاء في  الــتــي قــامــت بها وزارة 

تلك املنطقة.
والهندسية  الفنية  الــفــرق  ان  واكـــدت 
استنفرت جهودها من اجل ذلــك، اذ 
قـــام مــركــز صــيــانــة الــكــابــل الضوئي 

ببذل  املعلومات  تراسل  لقسم  التابع 
قـــصـــارى الــجــهــود مـــن اجـــل اصـــالح 
هذا القطع، وذلك من خالل حفر ومد 
كــابــل جــديــد بــطــول يــبــلــغ 50 مــتــرا، 
الــى عمل عقدتني ضوئيتني  اضــافــة 

ايضًا ضمنه.
واردفــــــــت الـــجـــلـــبـــي: انـــــه تـــمـــت إعـــــادة 
املشاريع إلى العمل بصورة تدريجية 
وضـــمـــن وقــــت قـــيـــاســـي، اذ اســتــمــر 
متاخرة حرصًا  ســاعــات  الــى  العمل 
عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة وجـــــــودة الــخــدمــة 
ذاته  السياق  في  مشيرة  للمواطنني، 
اجـــراء صيانة كابل ضوئي في  الــى 
مــحــافــظــة الــبــصــرة مــن اجـــل اصــالح  
القطع الذي حدث في الكابل الضوئي 
والذي كان بسعة 12 شعيرة ضمن 
مــســار (انــدلــس – شــالمــجــة) والـــذي 
يغذي عددا من الدوائر الحكومية في 
املحافظة، منوهة بان الفرق املختصة 
نجحت في ادخال مساري (بغداد – 
الى  و(االندلس – شالمجة)  فلوجة) 

الخدمة من جديد.
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وقــــــــال مــــديــــر املــــنــــظــــمــــة، تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
ننتظر  إننا  صحفي:  مؤتمر  في  غيبريسوس، 
نتائج اختبارات نحو 20 لقاحا لفيروس كورونا، 

داعيا إلى تضافر الجهود الدولية ملواجهته.
وأكـــــــدت املــنــظــمــة أن حـــظـــر الـــســـفـــر هــــو إجـــــراء 
احــتــرازي متبادل بــني الـــدول فــي حــاالت الــوبــاء، 
العالم  أمامها عمال كبيرا حــول  أن  إلــى  مشيرة 

ملواجهة فيروس كورونا.
وأملت املنظمة في أن تؤدي اإلجراءات في إيران 
إلى تراجع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه من 
املتوقع اختفاء فيروس كورونا في فصل  غير 

الصيف.

تجارب جديدة
األمـــيـــركـــيـــة  الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت  بــــــدورهــــــا 
«بنتاغون»، البدء في إجراء تجارب على لقاحات 
جــديــدة داخــــل مــخــتــبــرات تــابــعــة لــقــيــادة الــقــوات 
البرية ضد فيروس «كورونا» املستجد، وأوضح 
متحدث باسم الوزارة، أنه من املنتظر في القريب 
على  املحتملة  اللقاحات  تجربة  تبدأ  أن  العاجل 

عدد محدود من البشر.
ووفقا لبيان القائد العام للبحوث الطبية بالقوات 
البدء  تم  تالي،  مايكل  العميد  األميركية،  البرية 
في إجراء تجارب اللقاحات على فئران تجارب 
بــالــتــعــاون مـــع مــركــز الــســيــطــرة عــلــى األمــــراض 
والوقاية منها، وعقب االنتهاء من إجراء التجارب 
عــلــى الـــفـــئـــران، ســيــتــم إجـــــراء االخـــتـــبـــارات على 
مثل  البشري  التشريح  مــن  القريبة  الحيوانات 

القرود.  
فــي الــوقــت نفسه قــررت واشنطن فــرض حجر 
البالد،  إلى  العائدة  األميركية  العملة  أوراق  على 
بعد استخدامها في دول قارة آسيا، في محاولة 

ملنع انتشار فيروس «كورونا».
األميركي  املــركــزي  البنك  باسم  متحدثة  وقالت 
أمس السبت:  إن «األوراق النقدية تبقى محتجزة 
60 يــومــا»، وأضــافــت: «كتدبير احــتــرازي جرى 
تغيير إجراءات التعامل مع األوراق النقدية التي 

ترسل من آسيا».

االسطول السادس
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وضــــع األســـطـــول الـــســـادس 
لــلــبــحــريــة األمــيــركــيــة حــجــرا ذاتـــيـــا عــلــى سفنه 
خالل الفترات التي تفصل بني زياراته للموانئ 
األوروبــيــة بسبب مــخــاوف مــن إصــابــة بحاريه 

بفيروس «كورونا».
إن  األســطــول:  املتحدث باسم  وقــال كايل رينز، 
على  يوما   14 ملــدة  البحر  فــي  «السفن ستبقى 
األقــل بعد زيــارة أي ميناء في أوروبـــا، من أجل 
تـــالفـــي انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي كــــورونــــا»، 
وأضــــــاف ريـــنـــز: « بـــاالشـــتـــراك مـــع األســاطــيــل 
األخــرى، حددنا فترة 14 يوما قيد التنفيذ بني 
زيارات املونئ للسماح لألطباء بمراقبة الطواقم».

   
مأساة رحلة سياحية 

إلى ذلك أعلن نائب الرئيس األميركي، مايك بنس، 
إصابة 21 شخصا من ركاب السفينة السياحية 
«غراند برنسيس» بفيروس «كورونا»، وأكد أنه 

سيتم اتخاذ خطط حقيقية لحجر السفينة.
وقال بنس في مؤتمر صحفي: «في ما يخص 
الراسية  برنسيس  غــرانــد  السياحية  السفينة 
قبالة ساحل والية كاليفورنيا منذ ليلة األربعاء 
21 شخصا  إصــابــة  أظهرت التحاليل  املــاضــي، 
بفيروس كورونا»   ، مؤكدًا أن «صحة األميركيني 

وسالمتهم على رأس أولوياتنا».

وأعلن بنس، أنه سيتم توزيع املزيد من معدات 
الــكــشــف عـــن الــفــيــروس فـــي مــخــتــلــف الـــواليـــات 
فيروس كورونا  أن «خطر  إلى  املتحدة، مشيرا 
بصدد  ونــحــن  منخفضا،  يـــزال  ال  لألميركيني 

تطوير اختبارات للكشف عن الفيروس».
عــالــقــني على  أنفسهم  املــســافــريــن  آالف  ووجـــد 
منت هذه السفينة السياحية، بعد ظهور أعراض 
اإلصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، وقــــررت السلطات 
الصحي  الحجر  قيد  السفينة  وضــع  األميركية 

وفحص جميع ركابها. 

اصابات جديدة
وضــمــن تــصــاعــد اعــــداد االصـــابـــات بالفيروس 
حالة   28 تسجيل  الصينية،  الــســلــطــات  أعــلــنــت 
وفاة و99 إصابة بفيروس «كورونا» خالل الـ24 

ساعة األخيرة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصني في بيان :إن 
اليوم  تلقت  الصحة  لشؤون  الحكومية  «اللجنة 
انتشار  منذ  أنــه  تؤكد  مقاطعة،   31 من  بيانات 
فــيــروس كــورونــا فــي الــبــالد أصــيــب بالفيروس 
 22177 حاليا  وهــنــاك  و651 شخصا،  ألفا   80
فــي حــالــة صحية  بينهم 5489  (مـــن  مــريــضــا، 
الــحــيــاة 3070 شخصا جــراء  حــرجــة)، وفــــارق 
الـــعـــدوى، وغــــادر املــســتــشــفــيــات 55 ألــفــا و404 

أشخاص بعد شفائهم»   .
السلطات  أعلنت  فقد  الجنوبية  كــوريــا  فــي  أمــا 
الصحية هــنــاك عــن 174 حــالــة إصــابــة جــديــدة 
بفيروس «كورونا» امس السبت ليرتفع إجمالي 
عدد اإلصابات إلى 6767 حالة، مؤكدة أن عدد 
حــاالت الوفاة ظل دون تغيير منذ امس السبت 

عند 44 حالة.  
من جانبها أعلنت منظمة الصحة العاملية، وفاة 
نــحــو 100 شــخــص بــفــيــروس كــــورونــــا، حــول 

العالم، وذلك خالل الـ24 ساعة األخيرة.
وقالت املنظمة في بيان: «تم تسجيل خالل الـ24 
ساعة األخــيــرة 2873 إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كورونا في جميع أنحاء العالم، وفارق (في نفس 

الفترة) 99 شخصا الحياة بهذا الفيروس».   
 

أوضاع كارثية
وضمن تداعيات ازمة كورونا العاملية عبر غالم 
الــنــائــب بــالــبــرملــان عــن مدينة  عــلــي جــعــفــر زادة 

رشـــت، مــركــز محافظة جــيــالن شــمــالــي إيـــران، 
الــتــي تشهدها  األوضـــاع  إزاء  الشديد  قلقه  عــن 
ـــــــاد أعــــــداد املــصــابــني  مــشــافــي املـــديـــنـــة مـــع ازدي

بفيروس كورونا.
وحــــذر نــائــب مــديــنــة رشت من مــواجــهــة كــارثــة 
إنسانية في املدينة في حال عدم اتخاذ إجراءات 

سريعة.
«الـــوضـــع في  إن  عــلــي جعفر زادة:  غـــالم  وقـــال 
املـــديـــنـــة اضـــــطـــــراري وخـــطـــيـــر وأن مــــا يــحــدث 
إلى  النائب وزيــر الصحة  للغاية»، ودعــا  مخيف 
زيــارة املدينة، حيث صــرح بــأن أعــداد املصابني 
مستمر،  تصاعد  في  وأنها  مخيفة  بالفيروس 
مــؤكــدا حــاجــة مدينة رشــت إلــى إنــشــاء مشاف 
ميدانية وأن املشافي الحالية ممتلئة باملصابني 

وال تستوعب أي مصابني جدد.
قــربــانــي، ممثل  أعــلــن محمد حسني  مــن جانبه 
وزارة الصحة اإليرانية في محافظة جيالن بعد 
ساعات من قرار تعيينه، عن أن الحرس الثوري 
في  ميداني  مشفى  بإنشاء  سيبدآن  والجيش 

املحافظة.
ويأتي ذلك بينما بدأت السلطات بمنع املواطنني 
مــــن خـــــــارج مـــحـــافـــظـــتـــي جــــيــــالن ومــــــازنــــــدران 
السياحتني بدخولهما، وهو ما ووجه بمعارضة 
املــواطــنــني الـــذيـــن تــوجــهــوا إلـــى املــــدن الــشــمــالــيــة 
اإليــــرانــــيــــة بــقــصــد الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

تحذيرات وزارة الصحة.  

حالة طوارئ
فــي لــبــنــان، طــالــب الــنــائــب بــالل عبد الــلــه بإعالن 
واالستعانة  الــبــالد  فــي  الصحية  الــطــوارئ  حالة 
بــالــجــيــش ملـــراقـــبـــة املــــطــــار واملـــــرافـــــئ والــــحــــدود 
وضــبــطــهــا وإنــــشــــاء مــــراكــــز عـــــزل وعــــــالج فــي 
املــحــافــظــات، وتــعــزيــز الــتــرصــد الــوبــائــي بشريا 
ومـــاديـــا، وتـــأمـــني الــفــحــص املــخــبــري لــلــفــيــروس 
مجانا، وشدد عبد الله على ضرورة توخي كل 
اللبناني  الصحة  وزيــر  إعــالن  بعد  االحتياطات 
بخروج الوضع إزاء التعامل مع فايروس كورونا 
من مرحلة االحتواء الى مرحلة انتشار املرض. 

قد  حــســن،  اللبناني حمد  الصحة  وزيـــر  وكـــان 
أعلن الجمعة خالل زيارة إلى مستشفى البوار 
الحكومي في إطار جولة تفقدية يقوم بها على 
املستشفيات، أّن «لبنان خرج من مرحلة احتواء 
فيروس كورونا، وأّن هناك انتشارًا اآلن»، كاشفًا 
املــصــدر، مــجــددًا  ثــّمــة أربـــع حـــاالت مجهولة  أّن 
القول: «الخوف مبرر إّنما الهلع الهستيري غير 
ـــضـــروري أن تبقى  مــقــبــول، فــاملــعــنــويــات مـــن ال

عالية». 
وجّدد حمد الدعوة إلى عدم التجمع والتخفيف 
مــن الــتــواصــل والــلــقــاءات الــعــامــة، مــشــددًا: «على 
 عن نفسه وعن 

ً
أن يكون مسؤوال كل شخص 

 
ّ

بالقول: «كل املسؤولني  إلى  بيئته»، كذلك توّجه 
تصريح ملسؤول يجب أن يكون على درجة عالية 
طون 

ّ
يسل السياسيني  بعض  ورأيــنــا  الــدقــة،  مــن 

السليبات  وينتقدون  اإليــجــابــيــات  على  الــضــوء 
وهذا أمر جّيد».

هلع وترقب
ولوحظ في أغلب املناطق اللبنانية خلو املطاعم 
ومراكز التسوق من املرتادين واملتبضعني األمر 
الذي سيتسبب بخسائر مادية ال يستهان بها 
كما قال لـ «الصباح» الدكتور محمد علي بريطع، 
مؤكدًا: «ال يخفى إن هناك حالة هلع من فيروس 
كــورونــا بــعــد تــمــدده واتــســاع رقــعــة إصــابــاتــه»، 
مضيفًا، ان «الفعاليات الطبية في مختلف دول 

مازالت حتى  املتقدمة طبيًا  الــدول  العالم ومنها 
ـــوبـــاء بـــإجـــراءات  اآلن تــتــعــامــل مـــع خــطــر هــــذا ال
بينما  والعمل بعالج محدود لألعراض،  الوقاية 
املرض ينتشر كالنار في الهشيم وتجاوز عدد 

املصابني في العالم املئة ألف مصاب». 

ارتفاع اإلصابات
في غضون ذلــك، وصل عدد اإلصابات املؤكدة 
بــالــفــيــروس فــي عــمــوم لــبــنــان (22) إصــابــة تم 
الحجر عليها في مستشفى رفيق الحريري في 

بيروت، وجاء في تقرير املستشفى املذكور عن 
ـــ24 ساعة األخــيــرة حول  ال آخــر املستجدات في 

فيروس كورونا:
إن «املــســتــشــفــى اســتــقــبــل خـــالل الــــ 24 ســاعــة 
الطوارئ املخصص  املاضية 87 حالة في قسم 
الستقبال الحاالت املشتبه بإصابتها بفيروس 
كورونا املستجد، خضعت جميعها للكشوفات 
الطبية الالزمة، وقد احتاجت 20 حالة إلى دخول 
ـــى تــقــيــيــم الطبيب  الــحــجــر الــصــحــي اســتــنــادا إل
املراقب، بينما يلتزم الباقون الحجر املنزلي، وقد 
لـ 127 حالة، جاءت  أجريت فحوصات مخبرية 
نتيجة 121 سلبية، و6 حــاالت إيجابية، وغادر 
في  متواجدين  كــانــوا  شخصا   20 املستشفى 
أن  بــعــد  باملستشفى  الــصــحــي  الــحــجــر  منطقة 

جاءت نتيجة الفحص املخبري سلبية، 
الــحــاالت االيــجــابــيــة داخـــل املستشفى فقد  أمـــا 
ارتفع عددها الى 21، اضافة الى حالة موجودة 
في مستشفى آخر، والحالة املذكورة ترفع العدد 
االجــمــالــي لــلــحــاالت املــصــابــة فــي لــبــنــان إلـــى 22 

إصابة».

إغالق املؤسسات
الى ذلك، عقدت لجنة متابعة التدابير واالجراءات 
برئاسة  السراي  في  اجتماعا  لكورونا  الوقائية 
االمـــني الــعــام للمجلس االعــلــى لــلــدفــاع، وقـــررت 
التعليمية  املـــؤســـســـات  إغــــالق  فـــي  االســـتـــمـــرار 
آذار  يــوم 14  (مـــدارس، معاهد، جامعات) حتى 
ــتــرفــيــه مثل  الــــجــــاري وإغــــــالق جــمــيــع أمـــاكـــن ال
الليلية، األندية الرياضية، دور السينما،  املالهي 

املسارح وغيرها. 
إجراءات عربية

الفيروس؛  فــي مواجهة  العربي  املــوقــف  عــن  امــا 

فــقــد اعــلــنــت الــســعــوديــة، قــصــر الـــدخـــول بشكل 
ـــبـــريـــة مــع  ـــــى املـــمـــلـــكـــة عـــبـــر املـــنـــافـــذ ال مـــؤقـــت إل
الشاحنات  والــبــحــريــن على  والــكــويــت  اإلمــــارات 
الــتــجــاريــة فــقــط ضــمــن اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

لفيروس كورونا. 
الصحة  «وزارة  رسمي سعوديبأن  بيان  وأفــاد 
ستتخذ جميع اإلجراءات االحترازية الالزمة في 
املطارات املشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك 
حيث  البرية،  املنافذ  في  ومرافقيهم  الشاحنات 

يبدأ تطبيق هذه اإلجراءات فورا».
وذكرت وكالة األنباء السعودية «واس»، أن اململكة 
قــصــرت بشكل مــؤقــت أيــضــا دخـــول الــقــادمــني 
مــن تلك الـــدول على 3 مــطــارات هــي مطار امللك 
العزيز  امللك عبد  بالرياض ومطار  الدولي  خالد 
بالدمام  الــدولــي  امللك فهد  الــدولــي بجدة ومــطــار 
 وذلـــــك فـــي إطـــــار إجـــــــراءات الــتــصــدي لــفــيــروس 

كورونا. 
اما عن اجــراءات دولة الكويت، فقد قرر مجلس 
ـــــرحـــــالت الـــجـــويـــة  الـــــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي، وقــــــف ال
وســــــوريــــــا  مـــــصـــــر  هـــــــي  دول   7 وإلــــــــــــى  مـــــــن 
ولـــبـــنـــان والـــفـــلـــبـــني وســـريـــالنـــكـــا وبــنــغــالديــش 
ــــهــــنــــد، بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا.  وال
وذكر مجلس الوزراء الكويتي في بيان أن القرار 
بـــدأ تطبيقه، امـــس الــســبــت، وملـــدة أســبــوع، على 
القادمني حتى من  الــقــرار على جميع  يطبق  أن 
يحملون إقــامــات، وأضـــاف الــبــيــان «ســـوف يتم 
إخضاع الكويتيني القادمني من هذه الدول أيضا 

للحجر الصحي».   

تقارير جديدة
الــــى ذلــــك كــشــفــت األعــــــراض األولـــيـــة لــلــمــرضــى 
ــا أكــثــر خـــفـــاء، قـــد يــشــيــر هــذا 

ً
املــصــابــني حــديــث

الــــفــــيــــروس يـــتـــحـــور ويـــتـــغـــيـــر، حــيــث  ــــــى أن  إل
وجــــد عــلــمــاء صــيــنــيــون تـــغـــيـــرات فـــي أعــــراض 
اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي أول املــرضــى، 
 الــــذيــــن أصــــيــــبــــوابــــاملــــرض  فــــي بــــدايــــة تــفــشــيــه 

واآلن.
ا لنتائج دراسة نشرت بموقع طبي صيني، 

ً
وفق

فـــإن مـــرض املــصــابــني حــديــثــا ال يــظــهــر بشكل 
واضــــــح، وفـــحـــص املــتــخــصــصــون 89 مــريــضــا 
مجموعتني.  ـــى  إل تقسيمهم  وتـــم  ووهـــــان،  فـــي 
فـــي الـــبـــدايـــة كــــان هـــنـــاك 31 شــخــًصــا أصــيــبــوا 
بـــالـــعـــدوى مـــن 16 كـــانـــون الــثــانــي إلــــى 22 من 
الـــشـــهـــر نـــفـــســـه. فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة - تــم 
بــأعــراض  املستشفى  إلــى  58 شخًصا  إدخـــال 
 فــيــروس كــورونــا مــن 23 إلـــى 29 كــانــون ثاني 

ايضا.
كانت أعـــراض املــرض فــي املجموعة األولـــى من 
املرضى على النحو التالي: ارتفاع درجة الحرارة، 
وآالم في العضالت، وضعف، والبلغم، وانخفاض 
عدد الخاليا الليمفاوية. تم العثور على األعراض 
الثانية،  املــجــمــوعــة  فــي  األشــخــاص  فــي  نفسها 
وكانت  مــوجــودة،  غير  أو  كانت ضعيفة  لكنها 
األعراض مثل السعال واإلسهال والغثيان وثقل 

في الصدر لدى جميع املرضى.
ـــواردة  وخــلــص الــبــاحــثــون إلــى أن «املــالحــظــات ال
في هذه الدراسة تشير إلى أن األعــراض األولية 
ا أكثر خفاء، وأن نوًعا 

ً
للمرضى املصابني حديث

جديًدا من الفيروسات التاجية يمكن أن يتحول 
تدريجًيا إلى فيروس شبيه لألنفلونزا»، يعتقد 
إلــى طفرة  التغييرات قد تشير  هــذه  أن  الخبراء 
فــي الــفــيــروس وتــغــيــره، وحـــذر علماء صينيون 
 مـــــن أن هــــــذا هـــــو ســـبـــب عــــــدم ظــــهــــور املـــــرض 

لفترة طويلة.
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قـــالـــْت وكــــالــــُة "بـــلـــومـــبـــيـــرغ" امــــس الــســبــت إن 
مبدئي  بشكٍل  خلصوا  اإلثــيــوبــيــني  املحققَني 
إلى أن تحطَم الطائرة "بوينغ 737 ماكس" العام 

املاضي "نجم عن تصميم الطائرة".
يحققون  الذين  اإلثيوبيني  املحققني  أن  ويبدو 
طراز  من  اإلثيوبية  الطائرة  تحطم  حادثة  في 
"بوينغ 737 ماكس" العام املاضي في طريقهم 
إلى تحميل الشركة األميركية املصنعة للطائرة 

املسؤولية عن الكارثة. 
وبــحــســب مــســودة تــقــريــر يــجــري تـــداولـــه بني 
املــشــاركــني فــي الــتــحــقــيــق، أن هـــذه الــنــتــائــج ال 
تــقــول شيئا يــذكــر أو ال شـــيء عــلــى اإلطـــالق 
بشأن أداء شركة الخطوط الجوية اإلثيوبية أو 

طاقم الــطــيــران، وأن هــذا أثــار قلقا لــدى بعض 
املشاركني في التحقيق.

ومن املحتمل أن تطلب الهيئة الوطنية األميركية 
من  نسخة  تلقت  التي  النقل،  وسائل  لسالمة 
مــســودة التقرير املــبــدئــي، إجـــراء تــعــديــالت أو 

تقديم رأي مخالف.
 وكــــان تــقــريــر مــبــدئــي عـــن الــــحــــادث، نــشــرتــه 
الــســلــطــات اإلثـــيـــوبـــيـــة فـــي نــيــســان مـــن الــعــام 
املـــــاضـــــي، قــــــال إن قـــــــــراءة خـــاطـــئـــة ألجـــهـــزة 
االســتــشــعــار وأوامــــــر تــلــقــائــيــة عـــديـــدة جعلت 
مقدمة الطائرة تتجه نحو األسفل قد ساهمت 
آذار مــن  فــــي 10  ـــتـــي وقـــعـــت  ال الـــكـــارثـــة  فــــي 

عام2019 وأودت بحياة 157 شخصا.
وتم وقف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" 
ـــم مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام بــعــد  ـــعـــال عـــلـــى مـــســـتـــوى ال
الطراز في  حادثتي تحطم طائرتني من نفس 

اكتشاف  إلى  باإلضافة  وإثيوبيا،  إندونيسيا 
بعيد  ذاتها  الطائرة  في  املشكالت  من  العديد 

إيقافها وإجراء فحوصات عليها.
الــطــائــرة اإلثيوبية  بــالــذكــر أن حــادثــة  الــجــديــر 
وقــعــت بــعــد شــهــور قليلة عــلــى حــادثــة تحطم 
طـــــائـــــرة مـــــن نـــفـــس الــــــطــــــراز تـــابـــعـــة لــشــركــة 
"لـــيـــون إيـــــر" اإلنــدونــيــســيــة الـــتـــي ســقــطــت في 
الــبــحــر فـــي أكــتــوبــر 2018 وقـــتـــل فــيــهــا 189 

شخصا. 

حملة تبرعات
مــن جــانــب آخـــر دشــنــت إثــيــوبــيــا حملة لجمع 
الــتــبــرعــات مـــن أجـــل اســتــكــمــال مـــشـــروع سد 
الـــنـــهـــضـــة الــــــــذي تـــقـــيـــمـــه عـــلـــى مــــجــــرى نــهــر

النيل.
"بــي بي ســي"، تناشد  ووفقا ملا نشرته هيئة 

األموال  بتحويل  املواطنني  اإلثيوبية  السلطات 
لتمويل املشروع البالغة تكلفته خمسة مليارات 

دوالر أميركي.
ويــصــف الــجــانــب اإلثــيــوبــي املــوقــف األمــريــكــي 
بــــشــــأن مــــشــــروع ســــد الـــنـــهـــضـــة بــــأنــــه "غــيــر 
التوقيع  يرفض  ولــهــذا  اإلطــــالق"،  على  مقبول 
ـــتـــي مصر  عــلــى اتـــفـــاق بـــشـــأن الـــســـد مـــع دول

والسودان.
اإلثــيــوبــيــة رفضها  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
والسودان  بدعم مصر  العربية  الجامعة  قــرار 
في أزمة سد النهضة، معتبرة أنه يقدم دعما 
"أعمى" لبلد عضو (في إشارة إلى مصر) دون 
املــحــادثــات بشأن  فــي  مــراعــاة حقائق رئيسة 

سد النهضة.
اتخذته حكومة  الــذي  باملوقف  البيان،  وأشــاد 
الدول  "قــرار" جامعة  تأييد  لرفضها  السودان 

العربية، الفتة إلى أن "السودان أثبت مرة أخرى 
موقفه املتمثل في كونه صوت العقل والعدالة".
تسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر 
مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر 
بــني أديـــس أبــابــا والــقــاهــرة مــنــذ بـــدأت إثيوبيا 

بالعمل على تشييده في 2011.
أصدرت وزارة الخزانة، في وقت سابق، بيانا 
اتــفــاق وصفته  إلــى  التوصل  تــم  إنــه  قالت فيه 
بـ"املنصف واملتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب 
في مصلحة البلدان الثالثة"، لكن إثيوبيا أكدت 

في بيانها، رفضها للبيان األميركي.
السبل  "كــل  أنــهــا ستستخدم  وأعــلــنــت مصر 
املمكنة" للدفاع عن مصالح شعبها"، موضحة 
أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير املبرر في هذه 
املــرحــلــة الــحــرجــة مــن املــفــاوضــات"، ووصــفــت 

االتفاق بأنه "عادل ومتوازن".
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ـــبـــرملـــان الـــعـــربـــي الــدكــتــور  وقـــــال رئـــيـــس ال
مــشــعــل بـــن فــهــم الــســلــمــي، فـــي بـــيـــان، إن 
"قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة 
الــتــركــيــة فــي الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــالت 
الشعب  ملطالب  ملبيا  جــاء  العربية  لــلــدول 
العربي، ومعبرا عن موقف عربي جماعي 
التركية  لــلــتــدخــالت  الــتــصــدي  إزاء  مــوحــد 
املـــرفـــوضـــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 

العربية  
وطـــالـــب رئــيــس الـــبـــرملـــان، املــجــتــمــع الــدولــي 
بــاتــخــاذ مــوقــف حــــازم إليــقــاف الــتــدخــالت 
قـــرار مجلس  أنــه سيبلغ  مــؤكــدا   ، التركية 
لــــالتــــحــــادات  الـــــعـــــرب  الــــخــــارجــــيــــة  وزراء 
والــبــرملــانــات اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، والــطــلــب 
منها دعم ومساندة املوقف العربي وإدانة 
الــتــركــيــة فــي الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــالت 

للدول العربية". 
الــتــركــيــة، أمــس  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الــســبــت، رفــضــهــا قــــــرارات جــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة الــتــي "تــســتــهــدف تـــركـــيـــا"، داعــيــة 
الجامعة إلى اتخاذ دور إيجابي في إحالل 
"الــعــدائــيــة" تجاه  بــدال مــن  األمـــن باملنطقة، 

تركيا.
العربية  الـــدول  الــعــام لجامعة  وكـــان األمـــني 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط قـــال فـــي خــتــام اجــتــمــاع 
االسبوع   بالقاهرة  العرب  الخارجية  وزراء 
أصبحوا  السوريني  الالجئني  إن  املــاضــي: 
بها،  التالعب  يتم  ومــســاومــة  ورقــة ضغط 

مشيرا إلى أن "القوى الخارجية لعبت دورا 
إلى  أدى  واليمن  ليبيا وسوريا  في  سلبيا 
تفاقم النزاعات، وآن لها أن ترفع أيديها عن 
األراضي العربية"، والفتا إلى أن الصراعات 
ـــعـــربـــي وفـــتـــحـــت شــهــيــة  ـــم ال ـــعـــال أنـــهـــكـــت ال

الجيران للتوغل والتمدد في املنطقة.

مسودة مجلس األمن
من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة في 
املتحدة عرقلت  الــواليــات  أن  املتحدة  األمــم 
مــســودة بــيــان ملجلس األمـــن الــدولــي يدعم 
االتفاق الروسي التركي حول وقف إطالق 

النار في إدلب. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــالم عـــدة عـــن مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة، أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، الــتــي 
تــتــمــتــع بــحــق الــفــيــتــو فـــي مــجــلــس األمــــن، 
مـــشـــاورات مغلقة بشأن  عــارضــت خـــالل 
ــــب، مــســودة بــيــان تــقــدمــت بــهــا روســيــا  إدل

تأييدا لالتفاق مع تركيا.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مـــنـــدوب روســـيـــا الـــدائـــم 
نيبينزيا، في  املتحدة، فاسيلي  األمــم  لــدى 
الوفد  أن  الجلسة،  بعد  بها  أدلـــى  تصريح 
الروسي أبلغ نظراءه بفحوى االتفاق حول 

وقف إطالق النار في إدلب.
وأشـــــار نــيــبــيــنــزيــا إلــــى أن مــعــظــم أعــضــاء 
بــدرجــات مختلفة"  "دعــمــوا  األمـــن  مجلس 
هــــذه املـــــبـــــادرة، مــبــيــنــا: "كـــنـــا نـــريـــد إقــــرار 
بــــــيــــــان صــــحــــفــــي مــــــشــــــتــــــرك، لـــــكـــــن هـــــذا 

األمــــــــر بــــــات مـــســـتـــحـــيـــال بـــســـبـــب مـــوقـــف 
وفد واحد".

ورفض املندوب الروسي الكشف عن الجهة 
الــتــي عــرقــلــت تبني الــبــيــان، قــائــال إنـــه يعد 
"أمــرا غير صحيح"، لكن تقارير  فعل ذلك 
يتم  لــم  الوثيقة  أن  أكــدت  مختلفة  إعالمية 

إقرارها بسبب رفض الوفد األميركي. 
منظومة أس400-

التركي رجب  الرئيس  من جانب آخر قال 
طيب أردوغــان، إن أنقرة استلمت منظومة 
بالكامل وأنها  الدفاعية  الروسية  أس400- 
ستعمل الشهر املقبل، مشيرا إلى أن بالده 

طلبت من واشنطن منظومة باتريوت. 
وأضاف أن مراكز املراقبة في إدلب شمال 
الحالي  غربي سوريا ستحتفظ بوضعها 

في ظل اتفاق وقف إطالق النار.
ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغــان قوله 
إن اتفاق وقف إطالق النار في إدلب يحمي 
الـــحـــدود الــتــركــيــة ويــمــهــد األســــاس إلعـــادة 
ويضمن  لطبيعتها  املنطقة  فــي  األوضــــاع 

األمن للقوات واملدنيني.
وأضـــاف:"كـــان بــمــقــدور أمــيــركــا أن ترسل 
معدات عسكرية إلى إدلب إن لم يبرم اتفاق 
وقــف إطــالق نــار لكن لم نتلق دعما حتى 

اآلن".
وشــــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي عـــلـــى أن بــــالده 
ســـتـــظـــل عــــلــــى أهــــبــــة االســـــتـــــعـــــداد دائــــمــــا 
ـــــتـــــهـــــاكـــــات والــــهــــجــــمــــات  ـــــرد عــــلــــى االن ـــــل ل

الــســوريــة  الــحــكــومــيــة  الــقــوات  املحتملة مــن 
في إدلب.

وحــول تدفق طالبي اللجوء من تركيا إلى 
الدول األوروبية قال أردوغان إن "الغرب مع 
األسف منافق جدا فقد وعدوا اليونان على 

الفور بتقديم 700 مليون يورو".
وكان الرئيسان الروسي والتركي توصال 
االســــبــــوع املـــاضـــي إلــــى وثــيــقــة مــشــتــركــة 
تتضمن االتــفــاق عــلــى وقـــف إطـــالق الــنــار 
وإنــشــاء ممر آمــن فــي إدلـــب، شمال غربي 

سوريا. 

مؤتمر اوروبي
 الــى ذلــك كشف املــفــوض األعــلــى للشؤون 
الــخــارجــيــة واألمـــن لــدى االتــحــاد األوروبـــي 
أن وزراء خــارجــيــة  عـــن  بـــوريـــل،  جـــوزيـــب 
االتحاد وافقوا على عقد مؤتمر حول دعم 

سوريا، في أواخر شهر تموز املقبل. 
وقـــال بـــوريـــل، فــي مــؤتــمــر صــحــفــي، عقب 
لالتحاد  الخارجية  وزراء  مجلس  اجتماع 
األوروبــــي فــي العاصمة الــكــرواتــيــة زغــرب: 
"لقد وافقنا على عقد مؤتمر لدعم مستقبل 
سوريا واملنطقة في يومي 29-30  حزيران 

املقبل في بروكسل".
وتـــوقـــع املـــســـؤول أن يــعــطــي املــؤتــمــر الـــذي 
سيجمع، بحسبه، "جزءا كبيرا من املجتمع 
ــفــرصــة لــتــقــديــم دعــــم إنــســانــي  الــــدولــــي"، ال

إضافي لسوريا واملنطقة. 

وجــــــــه تقرير لخبراء أمميــــــــني؛ انتقادات إلى 
برامج مكافحة التطرف حول العالم، مؤكدا 
أنها ال تنتهك حقوق اإلنسان فقط، بل إنها 
تفاقم من مشكلة التطرف بدال من منعها.

وقالت املقررة الخاصة لألمم املتحدة لحماية 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية خالل 
عمليات محاربة اإلرهاب: إن برامج الوقاية 
من التطرف أمر ضروري، لكنها "ستكون 
فعالة فقــــــــط عندما يتــــــــم تطبيقها بطريقة 
تحمي وتؤكد الحقــــــــوق". وأصدرت املقررة 
"فيونــــــــواال ناي أولني"، تقريــــــــرا حول برامج 

الوقاية من التطرف وتأثيراتها السلبية في 
حقوق اإلنسان.

وجــــــــاء في التقرير املكــــــــون من 19 صفحة 
الذي قدمته املقررة ملجلس حقوق اإلنسان 
التابــــــــع لألمــــــــم املتحــــــــدة، أنه مــــــــع االعتراف 
بالتحــــــــدي العاملــــــــي املتمثــــــــل باإلرهاب وما 
يخلفــــــــه علــــــــى األفــــــــراد واملجتمعــــــــات، فإن 
النماذج الحالية للوقاية من التطرف تفتقر 
لحكم القانون أو ألرضية حقوق اإلنسان. 

وشــــــــددت املقررة على أن مجموعات دينية 
ومجموعات من األقليات إلى جانب فاعلني 
فــــــــي املجتمــــــــع املدنــــــــي؛ هم بشــــــــكل خاص 
ضحايا النتهاكات حقوق اإلنســــــــان، ويتم 
استهدافهم تحت شعار محاربة التطرف. 

لحقــــــــوق  واســــــــعة  "انتهــــــــاكات  وأضافــــــــت: 
(مجموعات) دينية وإثنيــــــــة وعرقية تتولد 
عن سياسات وممارسات محاربة التطرف 
وأشار التقرير إلى أن غالبية برامج محاربة 
التطرف تركز على "تطرف معني"، وهو ما 
يعني التقليل من شــــــــأن التطــــــــرف املرتبط 

بمجموعات أخرى. 
وأشارت الخبيرة األممية إلى غياب "أساس 
علمــــــــي متــــــــني" للتطبيقات الحاليــــــــة لبرامج 
إلــــــــى جانب  العنيف"،  "التطــــــــرف  محاربــــــــة 
الغياب الكامل لوســــــــائل املراقبــــــــة والتقييم 
للجوانب الخاصة بحقوق اإلنسان في هذا 

السياق.
كمــــــــا عبــــــــرت املقــــــــررة األممية عــــــــن القلق 

البالغ تجاه "غيــــــــاب تعريف دقيق للتطرف 
والتطــــــــرف العنيف" في القوانــــــــني الوطنية، 
ومــــــــا يترتب على ذلك من انتهاكات لحقوق 

اإلنسان.
وانتقــــــــدت املقــــــــررة األمميــــــــة إســــــــناد مهام 
لإلبالغ عن التطرف؛ إلى املعلمني وموظفي 
الخدمات االجتماعية والعاملني في القطاع 
الطبي، وغيرهم، في إشــــــــارة غير مباشرة 
إلــــــــى برنامــــــــج "بريفنــــــــت" الــــــــذي تعتمــــــــده 

بريطانيا.
وقالت إن هذا األسلوب يولد انعدام الثقة في 
املجتمــــــــع، وفي ظل "غياب الشــــــــفافية"، فإن 
هذا يدفع لالعتقاد لدى الناس بأن الشرطة 

واألمن تتخفى خلف العاملني املدنيني. 

الذين  الروائيني  واالقتصاد وحتى  االجتماع  العديد من علماء  يعتقد 
يستشرفون املستقبل في رواياتهم" ان الزلزال العاملي القادم الذي قد 
اليكون فيروس كورونا سوى هزة مبكرة وخفيفة من هزاته "سوف 
يغير الكثير من معالم الحياة . هؤالء العلماء يعتقدون ايضا ان انتشار 
" فيروس كورونا " هو تطور جوهري يخلف تبعات طويلة االمد على 
املنطقة والعالم ككل، اذ ان االوبئة العاملية ستصبح قريبا امرا عاديا 

وفي الوقت نفسه محّركا اساسيا ملستقبل املجتمع.
ال املك معلومات دقيقة بشأن االسس التي يستند اليها هؤالء العلماء 
في طرحهم لهكذا تصورات ، لكن بالتاكيد انهم يتابعون ما يدور في 
االروقــة املحيطة بهم او انهم يشمون من الدوائر القريبة منهم رائحة 
نعجز عن استشمامها بسبب اختالف املكان واملستوى واملوضوع . 

اقــدم في معهد واشنطن  " مايكل نايتس "وهــو زميل  الباحث  يتوقع 
، حــدوث تغييرات على حركة الناس في الشرق االوســط مع تاثيرات 
اجتماعية واقتصادية عميقة في بعض اجزاء املنطقة بسبب اندحار 
ظاهرة " العوملة " وحتى توقفها بشكل حاد بسبب انتشار االوبئة التي 
املتحدة االميركية"  الــواليــات  ان  يــرى  ، وبذلك فهو   " "العاملية  يسميها 
ستحتاج الى قيادة دفاع جماعية ضد خطر الوباء " لكن الباحث في 
هــذا املعهد الــذي يرتبط بمركز دراســات الشرق االدنــى التابع لــوزارة 
الــدفــاع االمــريــكــيــة " الــبــنــتــاغــون " لــم يفصح عــن طبيعة هـــذه الــقــيــادة 
ستكون  انــهــا  ام  الحالية  التقليدية  للمؤسسات  مــحــاكــاة  هــي  وهــل   ،
النظم  املستخدمة في  نــوع االسلحة  ثم ما هي  بأطر مختلفة ؟ ومــن 
الجديدة ؟ وهل هي اسلحة تقليدية كالتي كانت خالل العقد املاضي 
ام انها ستكون مختلفة في الطبيعة والقدرة 
والنتائج ؟  وقبل ذلك هل ان الرئيس ترامب 
هو الذي يدير السياسة الخارجية االمريكية 
؟ ام ان "الدولة العميقة "في الواليات املتحدة 
هــي الــتــي تــســيــر بــهــذه الــخــيــارات مستغلة 
بـــذلـــك الــــهــــوس الــــــذي لـــيـــس لــــه حــــــدود لـــدى 
لرئاسة  ثانية  بوالية  للفوز  ترامب  الرئيس 
الــواليــات املــتــحــدة االمــيــركــيــة ؟ اسئلة ليس 
، وربــمــا تحتاج  االجــابــة عليها  السهل  مــن 
الحياة  للتعرف على معالم  كــاف  زمــن  الــى 
الــتــي يتحدث عنها االمــيــركــيــون .  الــجــديــدة 
لكن ما هو واضح االن حرمان 300 مليون 
طــالــب مــن الـــدراســـة بــعــدمــا قـــررت 13 دولــة 
اغالق مدارسها وجامعاتها في الوقت الذي 
طال وباء " فيروس كورونا " 80  دولة في 
التلفزيون  استخدام  الى  دعاهم  مما  العالم 
للتدريس كما حدث في  التواصل  ووسائل 
االخــرى  املناطق  مــن  والعديد  وايـــران  لبنان 
لــم تشهدها حياتنا وهي  . وهــنــاك ظــواهــر 
اغــــالق املــســجــد الـــحـــرام وتــعــطــيــل صــلــوات 
الجماعة وتغيير عادات السالم واملصافحة 
ــفــيــروس  ــبــعــض تــعــامــل مـــع ال ــتــقــبــيــل، ال وال
الوباء  مستغال   ، ومذهبيا  طائفيا  تعامال 
ذاك وكأنه  او  الــطــرف  هــذه  كسالح لضرب 
على موعد مع القادم الجديد ، بينما البعض 
االخــر راى فيه وبــاء عامليا اصــاب اكثر من 

دولة باكثر من قارة . 
وفــي وقــت يصعب فيه االملـــام بكل جوانب 
طرق انتشار " فيروس كورونا " خصوصا 
في ظل تصريحات وتكهنات تعتقد ان العالم 
يمر بمرحلة " حرب جرثومية " ال اخالقية 
وتــحــديــدا على  الــعــالــم  الهيمنة على  لــزيــادة 
"الــدول املارقة "نشير الى ماقاله الرئيس االمريكي دونالد ترامب بعد 
عملية االغتيال التي تعرض لها قاسم سليماني وابو مهدي املهندس في 
مطار بغداد  الشهر املاضي حيث افصح عن اطالعه على عدة خيارات 
لتأديب ايران والعراق لكنه انتخب اسهل هذه الخيارات واقلها كلفة – 
كما قال - وهي عملية االغتيال لكنه لم يفصح عن الخيارات االخرى 
التي بقيت طي الكتمان كما انه لم يفصح عن الجهة التي تقدمت بهذه

الخيارات . 
"فيروس كورونا "لم يضرب الصني وايران فحسب بل انه اختار اوروبا 
االتحاد  في  االضعف  الحلقة  وهــي  االيطالية  البوابة  من خــالل  ايضا 
االوربــــي والــتــي تمتلك بــعــالقــات اقــتــصــاديــة مهمة مــع الــصــني . انها 
رسالة استوعبتها فرنسا واملانيا بشكل كامل . الننسى ان اصحاب 
كانوا يحملون  وان  الفرنسي  الشارع  مازالوا في   " الصفراء  الستر   "
مطالب داخلية . كما يجب أال ننسى التلويح بورقة املهاجرين الجدد 
حيث يعلق مايقارب 130 الى 170 الف مهاجر على الحدود اليونانية 
على  واقتصادية  وامنية وسياسية  اجتماعية  ورقــة ضغط  يشكلون 

دول االتحاد االوروبي . 
الــواليــات  ان  يــقــول  كيسنجر  هــنــري  العجوز  املخضرم  الدبلوماسي 
 " الــعــالــم وانــمــا تستطيع "ادارة  لـــ "حــل "ازمــــات  املــتــحــدة التملك عصا 
االزمــات . وبذلك ان هذه الواليات ترغب باالبقاء على االزمــات الدولية 
التي لم تكن بعيدة عن صيرورتها وادارتها وفق عالم " ادارة االزمات 
"، لــكــن االكــيــد نــحــن امـــام حــيــاة جــديــدة ، حــيــاة يــدخــل الــفــيــروس في 
مــبــكــرة وخفيفة  هـــزة  اال  مــاهــو   " كــورونــا  فــيــروس   " وان  صناعتها 
مــن هـــزات الـــزلـــزال الــعــاملــي الــجــديــد الـــذي يــريــد ان يــدخــل بــنــا للحياة

الجديدة .  

U2saleh@gmail.com
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مدير عام مركز الدراسات املصرفية باسم 
البنك املركزي دورة  الهادي قال: "نظم  عبد 
ــــيــــة الخــتــصــاصــي  تــضــمــنــت شــــهــــادة دول
األمــوال  مكافحة غسيل  مجال  فــي  معتمد 
واألخــــــــرى   ،CAMS اإلرهـــــــــــاب  وتــــمــــويــــل 
تـــضـــمـــنـــت شـــــهـــــادة مـــخـــتـــص مـــعـــتـــمـــد فــي 
مكافحة الجرائم املالية، بالتزامن مع دورات 
دولية في مناطق مختلفة من العالم، وجاءت 
العراقية  الكفاءات  بتصدر  ة  إيجابيَّ النتائج 

دول الشرق األوسط".

اختصاصي معتمد
اضــاف في "ظــل توجهات املــركــزي الهادفة 
البنك  موظفي  أداء  بمستوى  االرتــقــاء  الــى 
والـــعـــامـــلـــني فـــي دوائــــــر الــــدولــــة واملـــصـــارف 
ــــحــــكــــومــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة واملـــــؤســـــســـــات  ال
والــــشــــركــــات املـــالـــيـــة كــــافــــة، نـــظـــم املـــركـــزي 
لالستثمارات  عراقنا  شركة  مــع  بالتعاون 
ــــتــــدريــــب عـــدة  االقــــتــــصــــاديــــة واإلداريـــــــــــة وال
عــلــى شــهــادة  لــلــحــصــول  تــدريــبــيــة  دورات 
غسيل  مكافحة  فــي  معتمد  اخــتــصــاصــي 
األمـــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب، وهـــي الــشــهــادة 
الدولية االولى في العالم في مجال مكافحة 

اإلرهــاب واملعتمدة  األمــوال وتمويل  غسيل 
املعتمدين  من قبل جمعية االختصاصيني 
في مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 
acams في ميامي/ أميركا، ولها أهمية في 
للتوصيات  العراق  امتثال جمهورية  تقييم 

الصادرة من مجموعة العمل املالي".
واضـــــاف "نـــظـــرًا لــلــنــجــاح الــكــبــيــر واملــتــفــوق 
الـــذي حققه أغــلــب املــشــاركــني فــي االختبار 
وحصول  الشهادة  على  للحصول  النهائي 
الـــبـــعـــض مــنــهــم عـــلـــى أعـــلـــى تــقــيــيــمــات فــي 
الشرق األوسط فقد تم التنسيق مع الشركة 
الــشــهــادات  يــكــون تسليم  أْن  املــذكــورة على 

ة خاصة". للمشاركني ضمن احتفاليَّ

األنظمة املتطورة
ة من األنظمة  وبني أنَّ "تمكني املوارد البشريَّ
 أهَم توجيهات البنك املركزي، 

ُ
املتطورة يمثل

تـــدريـــب وإشــــراك  األداء  تــطــويــر  يــتــطــلــب  إذ 
ـــة  تـــطـــويـــريَّ دورات  فــــي  ـــة  ـــبـــشـــريَّ ال املـــــــــوارد 
بــمــســتــوى عـــاملـــي"، الفـــتـــًا الــــى أنَّ "الــجــهــاز 
التكنولوجيا  الــى  الحاجة  بأمس  املصرفي 

ة". املتطورة التي تشهدها سوق املال الدوليَّ
 

ُ
ــة تمثل الــتــقــويــمــيَّ "الـــرقـــابـــة  ن  أَّ الـــى  وأشـــــار 

تــوجــهــًا مــهــمــًا لــتــطــويــر الــجــهــاز املــصــرفــي 
ــــبــــالد وجــــود  ــــعــــراقــــي، إذ يـــحـــتـــم واقـــــــع ال ال
مصارف قــادرة على التعامل مع متطلبات 
الجهد الدولي املتطور الراغبة بالعمل داخل 

ة". السوق املحليَّ
يذكر أنَّ العراق جاء على رأس الهرم كأذكى 
شعب عربي وفق تقييم دولي، وهذا يسهل 
مــهــمــة تـــطـــويـــر وتـــمـــكـــني املــــــــوارد الــبــشــريــة 

املحلية.
ولــفــت الـــى "وجــــود تــفــاعــل كبير بــني البنك 
املـــــركـــــزي والــــجــــهــــاز املــــصــــرفــــي مــــن أجـــل 
النهوض بقدرات موظفي املصارف وكذلك 

البنك املركزي".

االقتصاد العاملي
ولفت الى أنَّ "ظاهرة غسيل األموال أصبحت 
تشكل خطرًا على االقتصاد العاملي عمومًا 
من خالل  خــاص  بشكٍل  الحكومات  وعلى 
جـــرائـــم الـــفـــســـاد الـــتـــي تــســهــُم فـــي تعميق 
خطورة هذه الظاهرة عن طريق التعامل مع 
الجهود  مع  وتماشيًا  ة،  اإلجراميَّ الشركات 
الدولية املبذولة ملكافحة هذه الجريمة نظمت 
هــذه الــــدورات الــدولــيــة الــتــي تتضمن وضع 

العاملية  املؤسسات  على  واملــراقــبــة  املعايير 
والـــتـــجـــاريـــة وتـــدريـــب الــعــامــلــني فـــي مــجــال 

التدقيق والرقابة والتحقيق".

ة شهادة دوليَّ
البنك  "انطالقًا من جهود  الهادي  تابع عبد 
املـــركـــزي الـــعـــراقـــي فـــي الــنــهــوض بــالــقــطــاع 
املصرفي من خالل تدريب وتطوير العاملني 
وتلبية متطلبات دائرة مراقبة الصيرفة في 
ة في  البنك، نظم البنك املركزي دورات تدريبيَّ
اإلرهـــاب  وتــمــويــل  األمــــوال  مكافحة غسيل 
خاللها  درب  املاضية  الفترة  خــالل   cams
(١٢٤) مشاركًا من جميع املصارف ودوائر 
الدولة وكذلك درب (٣٨) مشاركًا في مجال 
عراقنا  مع شركة  بالتعاون  املالية  الجريمة 
الحصري  الوكيل  تعدُّ  التي  لالستثمارات 
املعتمد في العراق لجمعية االختصاصيني 
املــعــتــمــديــن فـــي مــكــافــحــة غــســيــل األمـــــوال 
وتـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب فــــي الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
األميركية Acms، إذ تعدُّ الشهادة املمنوحة 
ة  أعلى شــهــادة دوليَّ الجمعية  هــذه  مــن قبل 
في مجال مكافحة غسيل األمــوال وتمويل 

اإلرهاب".

رئــيــس غــرفــة تــجــارة بــغــداد فــراس 
"الــغــرفــة تعمل  إنَّ  قــــال:  الــحــمــدانــي 
باتجاه تقليل آثار فيروس "كورونا 
ة، وأال يتم رفع  " في األسواق المحليَّ
األسعار بما يؤثر سلبا في اقتصاد 
الماضية  األيـــام  إذ شهدت  األســـرة، 
وبعض  الكمامات  بأسعار  التالعب 
المناعة  من  ترفع  التي  الفيتامينات 

لدى المجتمع".

ة األسواق المحليَّ
واضــــاف إنَّ "الــتــواصــل مــع األســـرة 
ة يتم بشكل يومي من أجل  التجاريَّ
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات األســعــار 
وعــــــــدم إحـــــــــداث خــــلــــٍل فـــــي عـــرض 
البضائع التي تالمس حياة المواطن، 
كـــمـــا تــــم الــــتــــواصــــل مــــع عـــــدة دول 
ة  مــن أجـــل تــزويــد األســـــواق المحليَّ
مرض  ة ضد  الوقائيَّ بالمستلزمات 
(كـــورونـــا) وأبــــدى الــجــانــب األردنـــي 
استعداده لتزويد العراق بالكمامات 
 عن 

ً
خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، فــضــال

في  للتوسع  الصناعة  وزارة  توجه 
صناعة بعض المستلزمات".

اقتصاد األسرة
"العراق بأمس الحاجة  أنَّ  الى  أشار 
 
ً
الى مواجهة أية تداعيات تؤثر سلبا

في واقع األسعار، وللغرفة تحركات 
سابقة خــالل أيــام األزمـــات للتقليل 
من التأثير في واقع السوق المحلية 

 أنَّ "هناك 
ً
واقتصاد األسرة"، مؤكدا

ة  التجاريَّ األســـرة   مــن قبل 
ً
إجــمــاعــا

الغرفة  بين  ما   
ْ

تكامل تحقيق  على 
وجميع الجهات ذات الشأن من أجل 

تجاوز األزمة".
ــة  ــة الــرقــابــيَّ ونــاشــد الــجــهــات الــمــعــنــيَّ
ة واألسعار  بـ"متابعة األسواق المحليَّ
وعـــدم الــســمــاح لــمــن يــحــاول ركــوب 
الــمــوجــة عــلــى حــســاب الــمــواطــن، إذ 
 
ً
يتطلُب األمر أْن يكون الجميع داعما

لواقع استقرار األسعار".

ة عالية انسيابيَّ
وتـــابـــع إنَّ "الـــغـــرفـــة تـــوجـــه األســــرة 
ــة  ــة عــلــى تــحــقــيــق انــســيــابــيَّ ــتــجــاريَّ ال
عـــالـــيـــة فــــي إيــــصــــال الـــبـــضـــائـــع الـــى 
جميع األسواق، وتحرُص على دعم 

جميع  في  وعرضه  الوطني  المنتج 
ة وبالشكل الذي يخدم  المدن العراقيَّ

االقتصاد الوطني".
األســـــــرة  "مــــســــؤولــــيــــات  أنَّ  وأكــــــــد 
تــتــجــه صــوب  أْن  بــــدَّ  ـــة ال  الـــتـــجـــاريَّ
المنتجات  ودعــم  الوطني  االقتصاد 

تــــوازٌن  ــة وأْن يــكــون هــنــاك  الــمــحــلــيَّ
فـــي الـــعـــرض بــالــشــكــل الــــذي يــخــدم 
التوجهات  مــع  ويتناغم  منتجاتنا، 
الفترة  خـــالل  الــبــالد  تنشدها  الــتــي 
الــى  منافعها  تــصــل  والــتــي  المقبلة 

جميع فئات المجتمع".

 
ً
أمــــواال إنَّ  أمــريــكــا"  "أوف  بــنــك  قـــال 
من  دوالر سحبت  مليار   36 بقيمة 
صــنــاديــق األســـهـــم والـــســـنـــدات على 
مـــــدى األســـــبـــــوع الـــمـــنـــتـــهـــي، بــســبــب 
مـــخـــاوف عــلــى االقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 

جراء انتشار فيروس كورونا.
وتــشــهــُد أســـواق األســهــم مــوجــة بيع 
الــمــاضــي، ما  مــنــذ منتصف شــبــاط 
أفقد السوق نحو 6.5 تريليون دوالر 
مــن قيمتها، إذ يــتــزايــد عــدد حــاالت 
اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا بوتيرة 

أكبر.
وقال محللون لدى بنك "أوف أمريكا"، 
إنــه جــرى سحب 23.3 مليار دوالر 
مــــن أســـــــواق األســــهــــم وخــــــرج 12.6 
مــلــيــار دوالر مــن أســــواق الــســنــدات، 
وهـــو أكــبــر مــعــدل مــنــذ كــانــون األول 
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ة انهيار البورصات العالميَّ
ومــــع انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، وانــهــيــار 
ـــــبـــــورصـــــات الــــعــــالــــمــــيــــة، وتـــبـــاطـــؤ  ال
االقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالــــمــــي، لــــكــــن لــيــس 
ـــــشـــــركـــــات تـــخـــســـر رغــــم  جـــمـــيـــع ال
تريليونات  العالمية  األســواق  فقدان 

الدوالرات من قيمتها السوقية.
حــيــث كـــانـــت مــنــصــة "نــيــتــفــلــيــكــس" 
لــألفــالم بــيــن أفــضــل الــشــركــات أداء 
محللون  ويــقــول  الماضي،  األســبــوع 
ــتــي تساعد  ال الـــشـــركـــات،  أســهــم  إن 
مثل  منازلهم  في  البقاء  على  الناس 
"نيتفليكس" و"زوم" يمكن أْن تكون 
 للمستثمرين خالل فترة 

ً
 آمنا

ً
مالذا

انتشار الفيروس.
كذلك يتوقع أْن تشهد أسهم شركات 
الــريــاضــيــة وتــقــدم  الــمــعــدات  تصنيع 
 فـــي الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة على 

ً
دروســـــــا

اإلنـــتـــرنـــت، ارتــفــاعــا وســـط تــوقــعــات 

عن  البدنية  اللياقة  يبتعد عشاق  أْن 
صاالت األلعاب المكتظة.

أفضل الشركات أداًء
أْن تشهد شــركــات األدويـــة  ويــتــوقــع 
 ضد 

ً
 أو لـــقـــاحـــا

ً
الـــتـــي تـــطـــور عــــقــــارا

 من قبل المستثمرين، 
ً
كورونا إقباال

وكدليٍل على ذلك يمكن اإلشارة إلى 
"مــودرنــا"  لشركة  التنفيذي  الــمــديــر 
ـــــــذي أصــبــح  ســـتـــيـــفـــان بـــانـــســـيـــل، ال
 لفترة وجيزة، بعدما قالت 

ً
مليارديرا

 ضد 
ً
شــركــتــه إنـــهـــا تــخــتــبــر لـــقـــاحـــا

كورونا.
ذلــك شهدت شركات  إلــى  باإلضافة 
األقنعة  مثل  ة  الطبيَّ الــلــوازم  تصنيع 
والــقــفــازات ازدهــــار أعمالها فــي ظل 
إذ  منتجاتها،  عــلــى  الكبير  اإلقــبــال 
الــكــثــيــرون عــن طــرق لحماية  يبحث 
ينتشر  الــذي  الفيروس  أنفسهم من 

بسرعة كبيرة.

العمل عن بعد
زاد فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة اســتــخــدام 
ــتــحــكــم عــــن بـــعـــد مــثــل  بـــرمـــجـــيـــات ال
"تيم فيور"، وهي برمجيات  برنامج 
بــــعــــد، وزاد  عـــــن  ـــعـــمـــل  بـــال تـــســـمـــح 
البرمجيات  النوع من  استخدام هذه 
ـــصـــيـــن، مــــا دفـــــع أســـهـــم هـــذه  فــــي ال

الشركات إلى االرتفاع.
ويأتي ذلك في وقت قدر فيه خبراء 
اقـــتـــصـــاد تـــابـــعـــون لـــألمـــم الــمــتــحــدة 
األضـــــرار االقــتــصــاديــة الــتــي لحقت 
بــالــعــالــم بسبب كـــورونـــا، وقـــالـــوا إن 
صادرات الصناعات التحويلية لدول 
الــعــالــم انخفضت فــي شــبــاط وحــده 

بقيمة 50 مليار دوالر.
أمــــا الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة لــلــنــقــل الــجــوي 
"إيــاتــا"، فقد حــذرت مــن أنَّ قطاعها 
قــد يتكبد خــســائــر تــصــل إلـــى 113 
بسبب  الـــعـــائـــدات  فـــي  دوالر   مــلــيــار 

كورونا.

 

الى  الــعــمــودي كانت ســائــدة  السكن  فــي  ة  العراقيَّ عــدم رغبة األســـرة 
فترة زمنية ليست ببعيدة قابلها اتساع الطلب عليه وأقصد السكن 

العمودي خالل هذه املدة وبشكل الفت.
ما هو الجديد في األمر؟

مع  ولكْن  مثلبة  بأنه  العمودي  للسكن  تنظر  ة  العراقيَّ األســرة  كانت 
تطور الزمن وضغط الحاجة للسكن نتيجة األزمة الخانقة له تغيرت 

اآلراء نحو تقبل األمر الواقع.
لكْن بمرور األيام وبعد أْن تلمس املواطن الراحة التامة فيه، وهذا ناتٌج 
ة وما  بالطبع عن االمتيازات العديدة التي تتمتُع بها املجمعات السكنيَّ
توفره من خدمات البنى التحتية كاملاء واملجاري والكهرباء وخدمات 
االتصاالت، فضًال عن توفر املدارس ملختلف املستويات من رياض 
واملسابح  ة  والترفيهيَّ ة  الطبيَّ املراكز  وكذلك  املراحل  كل  الى  األطفال 
ة املني مول ومرأب للسيارات  ة العصريَّ واملتنزهات واألسواق التجاريَّ
ة متكاملة اتسعت  بما جعلها مدنًا سكنيَّ
الــرغــبــة نــحــو امــتــالكــهــا خــصــوصــًا عند 
الشباب املقبلني على الزواج، وللتذكير فقط 
ألفت عنايتكم كنا قد تناولنا في العديد من 
مقاالتنا مع بداية مرحلة التغيير وفي هذه 
ة  الزاوية بالتحديد من الصفحة االقتصاديَّ
مــزايــا الــســكــن الــعــمــودي واقــتــرحــنــا على 
مباشرة  السكن  قـــروض  تمنح  أال  الــدولــة 
للمواطن، إنما يمنح مفتاح وحدة سكنية 
لترغيب  محاولة  فــي  السكن  ألزمـــة  كحل 
املـــواطـــنـــني بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــســكــن الـــذي 
االنشطار،  سهولة  الكبيرة  لــألســرة  يتيح 
واحـــدة  معالجة  فــي  أهميتها  عــن  فــضــًال 
زالــت  ومــا  كانت  التي  التحديات  أعقد  مــن 
أزمة  وهــي  أال  املتعاقبة  الحكومات  تواجه 
السكن لكن من دون أْن تقوم باألخذ في 

هذه املقترحات.
بــــات ذا جـــدوى  الــســكــنــي  إنَّ االســتــثــمــار 
الرصينة  ة خصوصًا للشركات  اقتصاديَّ
بعد النجاح الذي حققه القطاع الخاص في 
هذا النوع من االستثمار لكنه ما زال ليس 

بمستوى الطموح.
البنك  مبادرة جديدة الفتة خصص  وفي 
دينار  الترليون  من حصة  مبالغ  املركزي 
ألغراض السكن وفسح املجال للمصارف 
ــة الــخــاصــة بــاالســتــثــمــار فـــي هــذا  الــعــراقــيَّ
املجال من خالل إقراض املواطنني مبلغ 75 مليون دينار لشراء وحدة 
الــى إمكانية  املــصــارف  باملئة وحــث  سكنية وبفائدة ال تزيد على 4 
آليات  لوضع  جهوٌد  اآلن  وتجري  الفائدة،  نسب  لتخفيض  التنافس 

اإلقراض التي ستسهُم بشكٍل فاعٍل في تخفيف حدة أزمة السكن.
الــعــديــد من  ة ضمن  أهــــداٍف تنمويَّ الــتــي تنطوي على  املــبــادرة  وهـــذه 
ة يجُب أْن  املبادرات التي قدمها املركزي في إطار املساهمة املجتمعيَّ

توظف لخدمة اقتصاد األسرة.
ة لتوسيع دائرة االستثمار السكني عبر وسائل  هناك حاجة حقيقيَّ
تشجيع الدولة لحل النسبة العظمى من األزمة في عموم املحافظات، 
غير  واملــعــدومــة  الفقيرة  الشرائح  مشكلة سكن  لحل  الــدولــة  لتتفرغ 
القادرة على االقتراض أو التسديد مجانًا، ثم أنَّ املحافظات املتضررة 
تحتاُج لهذا الــنــوع مــن الحلول فــي إعـــادة مــا دمــره عـــدوان عصابات 

ة. "داعش" اإلرهابيَّ

acams

{ }

فراس الحمداني
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 وربما جفل أول األمر وهو يرى الصغير 
وقــد هــوى بجسده أمـــام ســيــارتــه، لكنَّ 
للسائقني  مــألــوفــًا  جعله  املشهد  تــكــرار 
ولــــلــــركــــاب الـــــذيـــــن ال يـــمـــلـــكـــون ســـوى 
الــتــأفــف مــن الــواقــع االقــتــصــادي املــزري 
الــــذي يــدفــع بـــهـــؤالء الــصــغــار ملــمــارســة 
الخطير..  التسّول  املبتكر من  النوع   هذا 
نــــــــعــــــــم، هــــــــــــذا املــــــشــــــهــــــد الـــــــــــــــذي أخــــــذ 

بــاالتــســاع فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، صــار 
ـــــعـــــراقـــــيـــــني، ال ســــيــــمــــا حــني  ال يـــــحـــــرج 
 يــــكــــون هــــنــــاك أجـــنـــبـــي يــــراقــــب وربـــمـــا

 يصور.
قـــــبـــــل ســـــنـــــني كــــتــــبــــت مـــــــــــادة بــــعــــنــــوان 
(الـــشـــحـــاذون.. اإلرهــــاب الــثــالــث) أي انــه 
يــضــاف الـــى إرهـــــاب الـــســـالح بمختلف 
وإرهــاب  وغيرها،  ة  التكفيريَّ مشتقاته 
الــــفــــســــاد الــــــــذي قــــــــّوض أســــــس الــــــدول 
ــنــاس الــــى الـــشـــوارع  ونــخــرهــا ودفــــع بــال
تــــصــــرخ مـــطـــالـــبـــة بــــالــــوطــــن والــــحــــيــــاة.. 
 

ُ
اإلرهــــــــاب الــــــذي نـــحـــن بــــصــــدده يــتــمــثــل
بأشكاٍل مختلفة، ال تتوقف عند الصبية 
الذين بدأنا بحكايتهم هذه السطور، بل 
أيضًا باألطفال الرّضع الذين نجدهم في 
أو أمامهن  املــتــســوالت  بــعــض  أحــضــان 
على األرصــفــة مخّدرين مــن دون شك، 
لكي يبدوا نائمني، بحضائن شبه بالية 

ليستعطفن بهم املارة.
هــــؤالء األطـــفـــال مــســروقــون بــالــتــأكــيــد، 
أْن  لــقــلــبــهــا  يــمــكــن  ــة ال  أمــــًا حــقــيــقــيَّ ألنَّ 
ابنها تحت حّر الصيف  يتحمل عرض 
وقـــّر الــشــتــاء فــي الـــشـــارع لتحصل من 
خـــاللـــه عــلــى املــــــال، وهــــــؤالء الـــرضـــع ال 
يتحملون هذا القدر من الضغط والعذاب 
فــيــمــوتــون حــتــمــًا بــعــد مــــدة، وال بـــدَّ من 
الــخــراب  دورة  تستمر  وهــكــذا  غــيــرهــم، 
الدولة  أجــهــزة  أنــظــار  وأمـــام  االجتماعي، 
الـــتـــي تــــرى بــأعــيــنــهــا وتــلــمــس بــأيــديــهــا 
اللعبة  هــذه  تتدخل إليقاف  أْن  دون  من 
تفننت  لقد  القلوب..  تدمي  التي  املرعبة 

املافيات التي انتشرت في البالد نتيجة 
ضعف مراقبة مؤسسات الدولة وغياب 
من  الحلقة  هــذه   

َّ
ولــعــل بينها،  التنسيق 

الــفــســاد هـــي األخـــطـــر، ألنـــهـــا ســتــخــّرج 
 مــن املــجــرمــني، ممن حــرمــوا من 

ً
أجــيــاال

أبــســط حقوقهم فــي الــحــيــاة، فــال تعليم 
يحصنهم وال رادع أسريًا أو اجتماعيًا 
يــمــنــعــهــم عــــن ارتــــكــــاب الــــجــــرائــــم، حــني 
القيام  مــن  تمكنهم  أعــمــار  فــي  يكونون 
بـــهـــا، كــونــهــم تــســلــحــوا بــكــل األســـبـــاب 
.. غياب 

ً
التي تدفعهم لإلجرام مستقبال

الحل  فــرصــة  يــعــدم  املــؤســســي  التكامل 

فــعــنــدمــا كــانــت  املــشــكــالت،  مـــن  للكثير 
الـــصـــحـــافـــة تـــكـــتـــب، تـــجـــد صــــداهــــا فــي 
أو  غيرهم،  أو  وزراء  املسؤولني،  مكاتب 
تكون سببًا في إقامة الندوات والحلقات 
ــة، وهـــــذا مـــا جــعــل الــصــحــافــة  الــنــقــاشــيَّ
وهي  الــرابــعــة،  السلطة  تسمية  تكتسب 
ــة ومــــؤثــــرة، حني   ســلــطــة حــقــيــقــيَّ

ً
فـــعـــال

تعمل في سياق دولة مؤسسات هدفها 
تطلعاته،  عــن  والتعبير  الــشــعــب  خــدمــة 
الــــيــــوم، ألنَّ مـــا كتب  وهــــو مـــا نــفــتــقــده 
بــهــذا الــصــدد كــثــيــٌر جــــدًا، والــتــحــذيــرات 
ـــظـــواهـــر تـــراكـــمـــت،  مــــن خــــطــــورة هـــــذه ال
الــصــحــف،  وارشـــيـــف  األدراج  فـــي  لــكــن 
تــطــمــئــن تــحــت طــبــقــات مـــن غـــبـــار، بعد 
حتى  املسؤولون،  وتجاهلها  نسيت  أْن 
إمكانية  من  والصحفيون  الكتاب  يئس 
من حولهم  وتفاقمت  وصــول صوتهم، 
املـــشـــكـــالت املــــتــــوالــــدة.. لــقــد بــــات األمـــر 
ال يــحــتــمــل واملـــنـــاظـــر الــقــاســيــة صـــارت 
تــحــاصــر الـــعـــراقـــي بــشــكــل يــومــي وفــي 
كل زاويــة يتحرك فيها، بــدءًا من انعدام 
نظافة الــشــوارع ومــــرورًا بــاالزدحــامــات 
مت أعــصــاب الــنــاس، 

ّ
ـــة الــتــي حط املـــروريَّ

 الــى مــا أشــرنــا إلــيــه مــن إرهــاب 
ً
وصـــوال

الـــذي تفننت  الــتــســول  إرهـــاب  مستجد، 
بــه مــافــيــات يــبــدو أنــهــا مــحــمــّيــة وتعمل 
الــى تكامٍل  بتنسيٍق عــاٍل، وهــذا يحيلنا 
مــؤســســي مـــن نــــوٍع جـــديـــد، نـــوع أنتجه 
واقـــــع ســيــاســي هــــش، صــــار يــســتــفــرخ 
 مـــتـــعـــددة لــــلــــخــــراب.. فـــهـــل مــن 

ً
أشــــكــــاال

 

مستجيب؟!

بعــــــــد أزيد من نصف قرن دعا املطرب الراحل  حضيــــــــري أبوعزيز الى تغيير 
قواعد الســــــــالم بــــــــني الناس. وقتذاك كانــــــــت قواعد الســــــــالم واملصافحة تبدأ بـ 
"املطالــــــــس" لليدين وتقبيــــــــل الوجنتني وتنتهي باحتــــــــكاك  الكتفني. لم تكن قد 
ولــــــــدت مفــــــــردات مثل "هلو" أو  "هــــــــاي" أو "باي باي" للــــــــوداع بالرغم من وجود 
أمــــــــراض خطيرة كانت تفتك بالعراق ليس أقلها الكوليرا والبلهارزيا والســــــــل. 
أمــــــــا الحصبة والجدري فقد كانتا "زالطة" بالقيــــــــاس الى أمراض أكثر خطورة 
ســــــــواها. والدليــــــــل إذا أراد أحد أن يعبر عن رؤية أو موقف حيال شــــــــخص ما 
يقول "يمعود بعد وراه حصبة وجدري". معظم هذه األمراض إنتهت أو كادت 
إال مانــــــــدر بعد أن تطورت حتى في الريف ســــــــبل العــــــــالج والوقاية منها. ولعل 
حمالت التطعيم التي تقوم بها الدوائر الصحية املسؤولة مستمرة إن كان على 
مســــــــتوى الوالدات الجديدة ضمن مواعيــــــــد زمنية دقيقة أوالحمالت التي تقوم 
بهــــــــا الصحة بني وقــــــــت وآخر. وبينما  غادرنا  في العراق منذ عقود سلســــــــلة 
األمــــــــراض املتوطنة وحتى الوبائية بينما دخلنــــــــا حقبة زيادة األمراض املزمنة 
مثل الضغط والســــــــكري بسبب ضغوط الحياة, فإن أمراضا خطيرة إنتشرت 
في العديــــــــد من قارات العالم ومنها القــــــــارة االفريقية وفي 
مقدمتها األيدز والسارس واأليبوال لم  تصل الينا بفضل  
الله ال بفضل تطور نظامنــــــــا الصحي والغذائي, لكن ربما 
بســــــــبب عاداتنا االجتماعية والطقوســــــــية واإلنسانية التي 
شــــــــكلت ســــــــياج حماية لنا من تلك األمراض. من  األهمية 
بمكان اإلشــــــــارة الــــــــى أمراض أخرى شــــــــغلت العالم  خالل 
الفترة املاضية وهي سلســــــــلة اإلنفلونزات بدءا من الطيور 
الى الخنازير. إذا كنت أتحدث عن سقوف زمنية ملا أشرت 
اليه فإنها تبدأ من أربعينيات وخمسينيات القرن املاضي 
حيــــــــث أغنية "ســــــــلم علي بطــــــــرف عينه وحاجبــــــــه" للراحل 
حضيــــــــري أبي عزيــــــــز, التــــــــي غناها أيضا حســــــــني نعمة 
ونســــــــبت له طبقا للفيديو الســــــــاخر املتداول حاليا والقائل 
أن منظمــــــــة الصحة العاملية اعتمدتهــــــــا طريقة للمصافحة, 
مرورا بالســــــــبعينيات والثمانينيات والتســــــــعينيات حيث 
انتشار األمراض الخطيرة التي أشرت اليها والتي تزامنت 
معها العوملة وثــــــــورة االتصاالت وقرونة العالم. الجديد في 
األمــــــــر اآلن هو فيروس كورونا املســــــــتجد الذي أطلقــــــــوا عليه "كوفيد 19" الذي 
يتميز بســــــــرعة االنتشــــــــار وانتقال العدوى منذ أول ظهــــــــوره في مدينة ووهان 
بالصــــــــني. منظمة الصحة العاملية التزال حذرة في تســــــــميته وباء عامليا برغم 
إنــــــــه انتقل حتى اآلن الى عشــــــــرات الــــــــدول عبر مختلف القــــــــارات. املفارقة التي 
تثيــــــــر الطرافة واملفارقة معا هي تغيير قواعد الســــــــالم بالعالــــــــم. ومع أن هناك 
مشــــــــتركات في قواعد الســــــــالم وهي املصافحة في األقــــــــل فضال عن التقبيل 
فإن فايروس كورونــــــــا أجبر دونالد ترمب رئيس أكبر دولة في العالم االمتناع 
عــــــــن حك وجهه ملدة أســــــــبوع, كما أجبر نائبه عن املصافحــــــــة بالكوع بدل اليد. 
وفي الصني ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم فإن قواعد  املصافحة تغيرت 
مــــــــن األيدي الى األرجل. أما نحن فالنملك ســــــــوى العودة الى مقاربة حضيري 
أبوعزيز  ومن بعده حسني نعمة في أن يكون السالم بـ "طرف العني والحاجب" 
مع كل مايترتب على ذلك من مخاطر عشائرية إذا فهم السالم بطريقة خاطئة, 

مما يجعلنا الى قانون للحد من نزاعات املصافحة وهو .. 4 كورونا. 
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العصور  هــذه  بــل ألن  الوسطى  العصور  أقيم منذ   
فوصلت  االجتماعي  حضورها  استنفدت  الهشة، 
الــــــى نــــفــــادهــــا الـــتـــاريـــخـــي مــــن خــــــالل هــــــذا الــــرمــــز، 
النبالء وامللوك حتى  واستدعت معها نهايات طبقة 
الــى فاعلني  قــاد  الــى استقبال عصر جديد،  افضت 
والــثــوار  والعمال  الفقراء  فــي  تمثل  جــدد،  أساسيني 
بتدشني  وارتــبــط  واملــثــقــفــني،  والصحفيني  والــطــالب 
الــفــعــل وتــوقــيــتــه الـــدقـــيـــق فـــي الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي، 
وهــكــذا فـــان لــكــل حـــدث لحظة تــوقــيــت عــــام،  تتقدم 
الـــى حدها  الــزمــنــي، ولــهــا أن تــصــل  ثقلها وعــبــئــهــا 
 األخــيــر فــي الــتــاريــخ لتنظيم الــســاعــة الــبــشــريــة من 

جديد.
وينطبق األمر على التوقيت العام للحظة التي استعاد 
فيها داروين ونيوتن صورة أخرى للذهنية البشرية 
أو اكــتــشــف كــوبــرنــيــكــوس ومـــارتـــن هــايــدغــر لحظة 
وجودية مغايرة للعصور املاضية، واألمثلة كثيرة جدًا 
إال انها ال تعني بأن هذه السياقات حتمية أو قضائية 
في الفضاء االجتماعي قدر ماهي جدل تطوري في 
الخطي  بعده  الزمن  رد،يمنح 

ّ
مط زمني  تتابع  شكل 

 املتقدم الى االمام ال السائر من االحقاب الدائرية بال 
طائل.

هذه املقدمة القصيرة، جاءت توطئة لكي تدرس على 
نحو معني، ساعة وتوقيت التظاهرات التشرينية في 
ولعل  االوســط،  والــفــرات  الجنوب  بغداد ومحافظات 
التوقيت،  بــأن هناك نوعني من  التوضيح  املفيد  من 
الــكــاذب،  التوقيت  والــثــانــي  الحقيقي  التوقيت  األول 

الى  التوقيتني،تحتاج  بني  والتحقق  الفصل  وعملية 
الكثير من أجل االثبات وهو ما نرجئه اآلن الى وقت 

آخر.
ومــــن املـــهـــم جــــدًا االشــــــارة هــنــا الــــى أن الــتــظــاهــرات 
أن  يــحــدث  فلم  حقيقيا،ً  توقيتًا  تمتلك  التشرينية، 
الحديث،  العصر  طـــوال  السياسي  شــارعــنــا  يشهد 
الديمومة  مــن  املــســتــوى  بــهــذا  للجمهور  استقطابًا 
والعدد واالصــرار، وذلك املسار من الثبات والتنظيم 
املشكالت  مواجهة  في  والتخطي  والصبر  السلمي 

املعيقة .
الدينية واالنتماء   لم نشهد جموعا أحادية الجذور 
وتنشئ  بعيدًا  الفرعية  هوياتها  تلقي  الــجــغــرافــي، 
طريقًا جديدًا ممهدًا الى لغة بحاجة الى االستنطاق، 
ولــم نــألــف وعــيــًا مباغتًا ّجــلــٌه حــركــات حية سريعة 
الدخانيات وردود أفعال نبيلة إزاء مجابهة  في إثر 
السلطة وايماءات وهتافات محمولة على بالغة فعل 
ورمز ولعب وفلكلور بتشكيالت صورية وصوتية 
متعددة أكثر من أن تكون أبجدية واضحة في إطار 
ثقافي تنطلق منه بل العكس، وألول مّرة تأتي بالغة 
الــفــعــل الــســيــاســي الــثــائــرالــذي يـــروم أهــدافــه بــال لغة 
 خطاب مباشرة او أصوات لفظية معبرة عنه ومتماثلة 

معه.
ــم،ال طليعة، ال نخب 

ّ
اليــوجــد دافـــع أيــديــولــوجــي مــنــظ

ليس  رأســمــالــيــًا مَصنعًا،  أو  نقابيًا  مــدى  ال  دافــعــة، 
هـــنـــاك ســـــوى األثــــقــــال املــــريــــرة واملــــغــــذي املــرجــعــي 
ــتــقــنــي في  ـــفـــضـــاء ال الـــديـــنـــي فـــي مـــــداه الـــوطـــنـــي وال

 
ً
وســــائــــل املـــيـــديـــا والــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي فــضــال

عــــن جـــمـــالـــيـــات الـــتـــعـــبـــيـــر فــــي فــــنــــون الـــبـــيـــئـــة عــلــى 
الـــجـــدران واألقــنــعــة واملــســرح واملــوســيــقــى بوصفها 
ــغــايــة مــنــهــا تــرســيــخ اهــدافــهــا   مـــشـــاركـــات عــفــويــة ال

االعالمية. 
أهميته، ال يفصح  بالرغم من  التوصيف  ذلــك  وكــل 
عن محرك التوقيت األساس الذي يتصل بالظاهرة 
الشيعي  فــالــشــارع  للمحتجني  والــجــغــرافــيــة  الدينية 
بــعــد ســتــة عــشــر عــامــًا مــن عــوامــل ومــــآزق التغيير 
وهي مدة موضوعية فّعالة إلجراء تّحول، استنفدت 
امواج التظاهرة الطقوسية املليونية باتجاه األضرحة 
والقباب الذهبية، استنفدت على النحو الذي دعا الى 
الشعائري  الفصل واإلنشطار بدقة بني مضمونها 
الــديــنــي الـــهـــادر وبـــني اهــدافــهــا الــســيــاســيــة املندغمة 
الــســيــاســيــة عــلــى دمــج  الــطــبــقــة  ، بينما كــانــت تعمل 
والسماوي  بالبشري  وااللــهــي  بالوطني  الطقوسي 

باألرضي تبعًا إلدامة وجودها التقليدي.
الى  الشيعي  الــشــارع  عامًا،تبّصر  عشر  ستة  بعد 
حقيقة الفرق بني الزائر والثائر، الزائر في التظاهرة 
األرضــي  بالزمن  تعنى  ال  التي  املحضة  الطقوسية 
غير  األلــهــي  للتوقيت  حــر  نــشــدان  هــي  مطلقًا،إنما 
الــذي يفصل بني  السنني، والثائر  املــدرك منذ مئات 
جديد  مــوج  فــي  تنشطر  الــتــي  الطقوسية  التظاهرة 
لتظاهرة وطنية لها حسابها الزمني املحدد وتنشئ 
معاييرها وأوصافها الجديدة من دون إنكار األصل.
تــبــّني الــشــارع الشيعي ألول مــرة الــفــرق بــني الــدعــاء 
والهتاف، الهتاف صانع للمواطنة والدعاء عودة الى 
في  األخــرى  الــشــوارع  التي تشكل  الثقافية  الينابيع 
زمنها  تحرك  اذا  التي  العراقي  االجتماعي  الفضاء 
كــذلــك، ســـوف تــبــرز بــحــق كــيــنــونــة الــهــويــة الوطنية 

العراقية في القرن الحادي والعشرين.
كـــــانـــــت الـــطـــبـــقـــة الــــســــيــــاســــيــــة، تـــــعـــــّول عــــلــــى دمــــج 
الــتــظــاهــرتــني، وتــضــمــن رصـــيـــدهـــا االنــتــخــابــي من 
خـــالل مــحــاولــة أنــســنــة املــقــدس فــي صـــوغ سياسي 
الــتــحــريــر إلقــامــة  مضلل بينما جـــاء ثـــوار ســاحــات 
الـــحـــد الـــفـــاصـــل بــــني املــــقــــدس الـــخـــالـــد والــســيــاســي 
كــان  ومـــا  الصحيح  بــاالتــجــاه  وتوظيفهما  املــتــغــّيــر، 
لوال  النقلة  هــذه  على  يحصل  أن  الشيعي  لــلــشــارع 
وللحديث  التغيير،  بــعــد  الــديــنــيــة  الــتــظــاهــرة   مختبر 

صلة.

املــوت،  الــخــوف مــن  الحّية هــي  الكائنات  البشر وكثير مــن  لــدى  أشــد عاطفة 
ويسعى اإلنسان غريزيًا ملواجهة املوت ومحاولة تأخيره،بكل وسيلة ممكنة، 
الطبيعية،  الغريزة  هــذه  تتصاعد  والصحية  األمنية  واألزمـــات  الحروب  وفــي 
التي تعد من أسرار استمرار الحياة، ولكن اإلنسان الذكي لم يعثر حتى اليوم 

على عقار يوقف تقدم العمر نحو النهاية املحتومة.
حب البقاء والخوف من املوت أصبح بضاعة تباع وتشترى على شكل أغذية 
نتيجة  نـــادرة  تصبح  غالبًا،وربما  الثمن  متعددة،مرتفعة  وخــدمــات  وأدويـــة 
أيــام،فــي  قبل  نشر  تقرير صحفي  فــي  ورد  بالخوف،وقد  املتاجرين  جشع 
ظل اشتداد أزمة فايروس كورونا، أن هناك شركة أميركية أعلنت عن تزايد 
مبيعاتها من(مالجئ القيامة) التي تهافت على شرائها أو تأجيرها األثرياء 
لحفظ حياتهم وأسرهم،قبل فوات األوان،من الهجوم غير املتوقع الذي شنته 
فيروسات ال تراها العني املجردة لكن ضحاياها في تزايد حول العالم،الذي 
بـــات يعيش فــي رعـــب غــيــر مــســبــوق!    بــنــاء مــالجــئ الــخــوف الــتــي سميت 
(مالجئ القيامة) خطأ أو مبالغة ألن القيامة ال ملتجأ منها حال وقوعها،بدأ  بـ
الباردة بني واشنطن وموسكو، وهناك أشخاص اليزالون  الحرب  أيــام  منذ 
يعتقدون أن نهاية العالم تقترب، فيسارعون إلى(التحصن) في مبان تحت 
البقاء على قيد  األرض، وشــراء مــواد تساعدهم على 
الحياة لفترات زمنية طويلة. مصادر الخوف اإلنساني 
متنوعة ومتغيرة،مثل الحرب النووية أو الكيمياوية أو 
البايولوجية أو الظواهر الطبيعية كالزالزل واألعاصير، 
املخاطر يحتمل  الفضائية،وكل من هذه  التهديدات  أو 
 أو صدفة أو قدرًا،فال عاصم 

ً
حصولها عمدًا أو خطأ

من املوت، ولكنها مسألة وقت ال أكثر،فكلنا ميتون،
تــقــوم منذ عقود،ببناء   شــركــة "فــيــفــوس" األمــيــركــيــة، 
املالجئ تحت األرض لتحّمل أسوأ الكوارث الطبيعية أو 
تلك التي قد تكون من صنع اإلنسان،وال شك أن نظام 
تزايدت  لكنها  جديدة  ظاهرة  ليس  املحصنة  املالجئ 
بعدهما،وهناك شركات  العامليتني وما  الحربني  خالل 
الــعــراق،خــالل  تشييدها،وكان  فــي  متخصصة  كبرى 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي تـــم الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
بغداد،كما  في  عامة  لبناء شبكة مالجئ  يوغسالفية 
فرضت السلطات حينذاك على أصحاب املباني العامة 
تشييد مالجئ مجهزة تحتها، وشجعت املواطنني على 
قروضًا  ومنحتهم  بيوتهم  تحت  أسرية  مالجئ  بناء 
وتــســهــيــالت،وذلــك كله فــي إطـــار ثقافة الــحــرب وصــنــاعــة الــخــوف ومواجهة 

كوارث املستقبل، التي تصنعها رعونة الحاكم األوحد.
ــفــرار مــن املـــوت هــو املـــوت نــفــســه، كــمــا حصل   ولــكــن قــد يــكــون الــخــوف و ال
في مذبحة ملجأ العامرية  املدني في 13 شباط عام 1991 عندما قصفته 
الــطــائــرات األمــيــركــيــة ، وقــتــلــت نــحــو أربــعــمــائــة شــخــص، أغلبهم مــن النساء 
واألطفال، كانوا يلوذون من الحرب املجنونة في باطن األرض، لكن الصواريخ 
الخارقة أبادتهم ودفنتهم بال رحمة،وقيدت الجريمة ضد معلوم بال عقاب !

العام 2003 عن توفير  املتعاقبة بعد  العراق،عجزت حكوماته   في بلد مثل 
مـــنـــازل لــلــفــقــراء وأجــبــرتــهــم عــلــى اســتــيــطــان األحـــيـــاء الــعــشــوائــيــة مـــن دون 
خدمات،وتقاعست عن توفير املدارس واملستشفيات والطرقات،ال حديث عن 
اليوم املالجئ  العراقيون ال يبنون  املنسيات  اليوم،وال غدًا،فهذه من  املالجئ 
رغم  الــســابــقــة،وذلــك  ومآسيهم  لكثرة صدماتهم  ربــمــا  املـــوت،  يهابون  وال   ،
وواجبًا،  مطلوبًا  أصبح  فالحذر  شجاعة  ليست  الصحية،وهذه  التحذيرات 
في حدود اإلمكانيات املعقولة، ومن بينها الوقاية والنظافة العامة،ولعلها من 
الــوبــاء،  فــي بيوتهم مــن  الــنــاس عطلة لالختباء  الحكومة تمنح  أن  املــفــارقــات 

فتجدهم يصرون على الظهور في مهرجانات، والتزاحم في الطرقات. 



    يمكن النظر الى رواية زهير الجزائري 
ـــــفـــــرج» الــــــصــــــادرة عــن  ــــرابــــعــــة «بـــــــاب ال ال
إيــطــالــيــا،   ،2018 املـــتـــوســـط  مـــنـــشـــورات 
ــثــالث «املـــغـــارة» الــصــادرة  بــعــد روايـــاتـــه ال
القيامة»  بــغــداد، و»حــافــة  فــي  عــام 1976 
دمــــشــــق،  فــــــي   1998 عــــــــام  الــــــــصــــــــادرة 
و»الــخــائــف واملــخــيــف» الـــصـــادرة عــن دار 
عـــام 2003 بوصفها  فــي دمــشــق  املــــدى 
ســيــرة مــديــنــة، وربــمــا ســيــرة ســرديــة عن 
املــديــنــة، وقـــد نــذهــب مــع بـــول ريــكــور الــى 
Narra- الــهــويــة لتشكل  تجسيدًا  ــّدهــا   ـ
للمدينة من خالل السرد،   tive Identity
ــــك فـــي دراســــــة ســابــقــة  مــثــلــمــا وجـــدنـــا ذل
لــنــا عــن محمد خضير فــي «بــصــريــاثــا» 
1993 ومهدي عيسى الصقر في «املقامة 
البصرية العصرية: حكاية مدينة» 2004، 
وهو ما سبق لنا وان خصصنا له مبحثًا 
خاصًا في كتابنا «املبنى امليتا سردي في 
الرواية» الصادر عن دار املدى عام 2013، 

ص 201.
 تـــبـــدو الـــــروايـــــة، فـــي مــظــهــرهــا الـــعـــام، 

ْ
إذ

اجتماعية عن حياة مدينة محددة  روايــة 
هـــي مــديــنــة الــنــجــف األشــــــرف وأنــاســهــا 
فـــي الــفــتــرة مـــا بـــني احـــتـــاللـــني: االحـــتـــالل 
العثماني، واالحتالل البريطاني، وتحديدًا 
املـــدة مــن 1906 الــى الــســنــوات االولـــى من 
انـــــدالع الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة ودخــــول 
ــــقــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــى الـــبـــصـــرة عـــام  ال
1916. لكن الرواية، أغنى من ذلك بكثير، 
السرد،  في  حداثيًا  منظورًا  تضمر  فهي 
عبر  الــحــديــث  تاريخنا  فــي  النظر  وتعيد 
ـــــا نــقــديــة شـــامـــلـــة، وتـــالحـــق مــظــاهــر  رؤي
السياسي  االجتماعي  التحديث والصراع 
وشرائحها  املدينة  داخــل  وااليــديــولــوجــي 
السياسية الدينية والثقافية. وهي تكشف 
مــن جــانــب آخـــر عــن مــزاوجــة بــني الــســرد 
ــغــرائــبــي مـــن جــهــة والــســرد  ــفــنــطــازي ال ال
الواقعي والتاريخي من جهة أخرى، وهي 
بهذا تتيح الفرصة للقارئ، وكذلك للناقد 
الفرصة لقراءتها من زوايا نظر مختلفة.

 تــتــمــحــور الـــنـــواة الــســرديــة لــلــروايــة حــول 
أســـــــرة الـــشـــيـــخ مـــرتـــضـــى، أحـــــد وجـــهـــاء 
وتـــجـــار مــديــنــة الــنــجــف. والــــروايــــة تشبه 
فـــي هــــذا الــــى حـــد كــبــيــر الــبــنــيــة الــســرديــة 
لــثــالثــيــة نــجــيــب مــحــفــوظ املـــعـــروفـــة الــتــي 
الــقــصــريــن» 1956، و «قصر  «بــني  تضم 
 .1957 «الـــســـكـــريـــة»  و   ،1957 الــــشــــوق» 
تــدوران حــول شخصية مركزية  كالهما 
الــجــواد،  (أحــمــد عبد  االب  هــي شخصية 
والــشــيــخ مــرتــضــى) وهــمــا تــنــتــمــيــان الــى 
مايسمى برواية األجيال، وتسمى أحيانًا 
برواية األزمــان أو النهر. لكن رواية زهير 
لتقديم  ومكانيًا،  زمنيًا  تمتد  الــجــزائــري 
صــــورة مــديــنــة الــنــجــف، بــوصــفــهــا مكانًا 
لتصوير جوانب  ثّم  لألحداث ومن  دًا 

ّ
مول

مهمة من تاريخ العراق عند بداية الحرب 

العراقية  املقاومة  وظــهــور  االولـــى  العاملية 
لالحتالل البريطاني للعراق. 

فــي تقديمه  الــفــرج»  «بــاب  ويعتمد مؤلف 
لألحداث على تعددية األصوات ووجهات 
ــتــي تقدمها  الــنــظــر الــســرديــة املــخــتــلــفــة ال
الـــعـــشـــرات مــــن الــشــخــصــيــات الــرئــيــســة 
والثانوية، ومنها شقيقا الشيخ مرتضى: 
الشيخ عــبــاس االســــدي، والــشــيــخ جعفر، 
 عن الشخصيات 

ً
وأبناؤه وأحفاده، فضال

كانت  التي  والثقافية  والسياسية  الدينية 
مؤثرة ومعروفة في املجتمع النجفي في 
تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة الــدقــيــقــة مــن تــاريــخ 
العراق. ومن خالل هذا املنظور البوليفوني، 
ــــة  ــــرواي ــــتــــعــــددي، تــــقــــدم شـــخـــصـــيـــات ال ال
تصوراتها املبأرة بطريقة فنية، من خالل 
استغوار واستنطاق العوالم الداخلية لهذه 
الــشــخــصــيــات عـــن طـــريـــق املـــونـــولـــوغـــات 
وتقديم  الروائية  املشاهد  وبناء  الداخلية، 
الرسائل   عن 

ً
الخارجية، فضال الحوارات 

البنية  تدعم  التي  واملخطوطات  والوثائق 
السردية، مما يضع الرواية ضمن فضاء 
الحداثي، بما فيه من تركيز على  السرد 
الهامش الثانوي واهمال املركز، وخاصة 
ــتــاريــخــيــة  عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــوقــــائــــع ال
تناوله  فالروائي، في  املهمة.   والسياسية 
للتاريخ، يعمد الى خلق تاريخ افتراضي، 
انتاج  بــإعــادة  يتقيد  وال  للمدينة،  تخيلي 

التاريخ الرسمي اال فيما ندر. ولذا يمكن 
البديل  تاريخها  تصنع  الــروايــة  ان  القول 

الخاص بها. 
فـــالـــروائـــي، فـــي تــشــريــحــه لــبــنــيــة املجتمع 
الــنــجــفــي، ال يــكــتــفــي بــنــقــل مـــا هـــو ثــابــت 
والطقوس  التقاليد  وساكن ومستقر في 
يبحث  بــل  الدينية،  االجتماعية  والــعــادات 
والنمو  واالخــتــالف  املغايرة  عناصر  عن 
داخـــل هــذه البنية املــكــانــيــة، وهــو فــي هذا 
لوسيان  الفرنسي  الناقد  منظور  يحقق 
غـــولـــدمـــان بـــعـــدم الــــركــــون الــــى مــايــســمــى 
بـــ  «الــوعــي الــقــائــم» وهــو فــي الغالب وعي 
ســكــونــي ومــتــخــلــف، بـــل يــبــحــث عـــن ما 
الذي يستقرئ  املمكن»  «الوعي  بــ  يسمى 
لــألفــراد،  والفكرية  السلوكية  االتــجــاهــات 
التي  والطبيعية،  االجتماعية  والــتــغــيــرات 
راحـــــت تــهــتــز بـــقـــوة تــحــت وطـــــأة مــظــاهــر 
التحديث املختلفة ومنها وصول تقنيات 
ومــــصــــنــــوعــــات واخــــــتــــــراعــــــات ومــــعــــدات 
واملــدارس  الصناعية  املكائن  مثل  جديدة 
الــحــكــومــيــة والــقــطــار الــــذي حـــّرمـــه بعض 
رجال الدين بقولهم «كيف تتركون حمير 
 عن 

ً
ــلــه وتــركــبــون الــشــمــنــدفــر»، فــضــال ال

التي  املجتمع  بنية  على  العنيف  التأثير 
وبشكل  االولــــى،  العاملية  الــحــرب  تركتها 
خاص هزيمة ابناء العشائر ورجال الدين 
في مواجهة القوات البريطانية الغازية في 

الكثير من  تزعزع  الــى  ادى  البصرة، مما 
كانت  التي  االيديولوجية  الفكرية  الثوابت 
عناصر  على  النصر  تحقيق   فــي  تعول 
باملقدس  االســتــنــجــاد  مثل  ميتافيزيقية 
املهدي،  اإلمــام  وانتظار ظهور  وباالولياء، 
«الــكــفــار»  عــلــى  املسلمني  سينصر  ـــذي  ال
االنــكــلــيــز. وقــد سبب ذلــك شــرخــًا عميقًا 
فــي الــوعــي لــدى شــرائــح سياسية ودينية 
وثــقــافــيــة مــهــمــة داخــــل املــجــتــمــع النجفي 
بني  التنازع  ظاهرة  لبروز  مّهد  والعراقي 
الالوعي  املوقفني «العرفاني» املتجذر في 
 

ّ
الـــذي راح يطل واملـــقـــدس، و «الــبــرهــانــي» 

بـــرأســـه مـــن خـــالل أفـــكـــار ومــفــاهــيــم مثل 
التقنيات  تأثير  وطـــرح  االرض»،  «كــرويــة 
ــــحــــرام، كــمــا أّن  الــحــديــثــة بـــني الـــحـــالل وال
االنكليز،  مــع  وخــاصــة  الحديثة،  الــتــجــارة 
عن  السائدة  القناعات  من  الكثير  هدمت 
تــحــريــم الــتــعــامــل الــتــجــاري مـــع  «الــكــفــار» 

واالنكليز. 
ويمكن ان نالحظ أن الشخصيات الروائية 
تتخذ ثالثة مواقف متباينة، املوقف األول 
هو املوقف العرفاني والديني الذي يتقيد 
بــثــوابــت املـــقـــدس، والـــــذي يــمــثــلــه عـــدد من 
الديني االكبر  املــرجــع  الــديــن منهم  رجــال 
الشيخ كاظم اليزدي والشيخ جعفر، وهو 
ــب وشــقــيــق 

ّ
رجــــل ديــــن مــجــتــهــد ومــتــصــل

فهو  الــثــانــي،  املــوقــف  مرتضى.أما  الشيخ 
واملتقّبل  واملغايرة  االختالف  عن  الباحث 
أن  ويــكــاد  املجتمع،  فــي  التحديث  لنتائج 
«برهانية» وعصرية،  قناعات  من  ينطلق 
ويمثله عدد من الشبان واالدباء الشعراء 
الدين أمثال السيد محمد سعيد  ورجــال 
الــحــبــوبــي وحــســن ابـــن الــشــيــخ مرتضى 
والشاعر  الشبيبي  باقر  والشاعر محمد 
الثالث فيضم  املــوقــف  أمــا  الــشــرقــي،  علي 
مجموعة كبيرة من البراغماتيني من ذوي 
املــصــالــح الــتــجــاريــة والـــعـــقـــارات الــزراعــيــة 
قبل  الطبقية،  بمصالحهم  يفكرون  الذين 
مرتضى  الشيخ  ومنهم  آخـــر،  شــيء  كــل 
والــحــاج  االســـدي  عــبــاس  نفسه وشقيقه 

عبد املحسن شالش.  
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للفتوة  وحنني  امللحمي  النهوض  ملــعــاودة  هــي حنني   
املــتــفــردة وحــنــني ملــســرح عــراقــي يــعــيــد انــــوار مسرح 
الــشــعــب، وهـــي إذن مــســرحــيــة تعيد ألـــق هـــذا املــســرح 
العريق بتأليف واخراج مخرج مغترب ماكث في بلده 
حتى في غيابه هو الفنان الكبير جواد االسدي، وهي  
مسرحية الطاقات التمثيلية الكبيرة – مسرح املمثل – 
مناضل داود تألق وخرج عن مألوف االدوار التقليدية 
يخرج من حالة ويدخل في اخرى يلبس لبوس الفنان 
الوطني  الــثــابــت  الــعــابــث  الــصــاخــب  املــتــمــرد  التشكيلي 
الــصــادق، وتقابله شخصية غاية في  املحب  الــصــارم 
نجم  االء  الفنانة  والجرأة  والحكمة  والبساطة  التعقيد 
مقدرة فائقة تألقت وارتقت وحلقت في تخوم بعيدة 
أصالتها  في  البيضاء  العصور  نجمة  لتخالها  حتى 
املحبة  الزوجة  لبوس  تلبسها  على  وقدرتها  وهمتها 
املقتدرة  القديمة  الفنانة  العاشقة 
الــنــور، آالء  الحامل لجنني لن يــرى 
تنطلق  ان  لــهــا  آن  تــمــثــيــلــيــة  ثــــروة 
باسم بلدها العراق نحو العالم بال 
حواجز او عراقيل، ومن ثم الفنان 
الـــشـــاب ( امــــني مـــقـــداد ) بــشــعــره 
الـــطـــويـــل ورهـــافـــتـــه ورومــانــســيــتــه 
وعـــــزفـــــه وشـــكـــلـــه الــــــــذي يـــذكـــرنـــا 
بشخصيات ( جايكوف ) وغيره 
مــــن كـــتـــاب املــــســــرح الــكــالســيــكــي 
وموسيقاه العظيمة، بقي ان نقول 
عـــن الــعــمــل انــــه صـــرخـــة انــســانــيــة 
خــــارجــــة عــــن نـــطـــاق املــحــلــيــة وان 
ذكــرت بعض مــدن وشــوارع بغداد 
والــــعــــراق عــمــومــًا لــكــنــهــا صــرخــة 
الـــــيـــــأس والـــــتـــــشـــــاؤم حـــــني يـــمـــوت 
الجنني – املستقبل ويموت االب – 
الجد – املاضي ونحن متشابكون 
في واقــع ملتبس متقاطع مع ذاته، 
ألفة وال انسجام ال  فال توافق وال 
الزوج جبار مع ذاته وال شفيقة مع 
روحــهــا وهــمــا كــزوجــني صالحني 
روايــة  إنها  أســريــة صافية،  لحياة 
املــؤلــف – املــخــرج وهـــو الــفــنــان الــعــراقــي الـــذي اغــتــرب 
 ثم عاد الى بلده ومــازال بلده يعاني من الفرقة 

ً
طويال

مرعب ومستقبل  واقــع  في  الهدف  والتشتت وضياع 
غانم، هذه الصورة حاول ان يوصلها لنا جواد االسدي 
واستطاع ذلك، وصلت الصورة، لكنها صورة ملتبسة 
التمثيلية  مــنــاضــل وآالء  الــفــنــانــني  قـــدرة  ـــوال  ول ايــضــًا 
الهائلة لضعنا في غموض الهدف والنتابنا بعض امللل 
ونحن نبحث عن حنني املحلية العراقية بني شخصني 
يرتديان طيلسانات غريبة عن واقعنا املفترض، البطل 
جبار وكأّنه شخصية مستلة من مسرحيات عاملية 
والشاب أمني العازف كركتر غربي وغريب عن الروح 
املحلية التي نبحث عنها في تفاصيل هذه املسرحية 
– وفي الختام كانت املتعة واضحة املعاني في التمثيل 
والعزف املوسيقي وهمسات االبطال في خوفهم على 
البلد وشبابه وضــيــاع االبــنــاء فــي خضم مــوت وقتل 
ورصــــاص طــائــش، انــهــا مــســرحــيــة ( تــعــيــد للمسرح 
العراق  رواد  الــذي كتبه  الشعب  أنــوار مسرح  العراقي 

العظام )....

 إشــكــالــيٌّ ُملتبس..
ٌ

ابــتــداًء..لــنــتــفــق مــعــًا أنـــُه ســــؤال
يــتــجــاوُز قطعًا تــخــوَم الــغــريــزِة الــبــدائــيــِة والــشــهــوِة 
الحّسية مع أننا جميعًا يتقدمنا هذان الفيلسوفان 
 

ُّ
نــعــتــرُف أن قـــدرًا كبيرًا مــن ُجــهــِد االجــابــِة سيظل

اياُه بعضًا  التخوم مضّمنًا  تلك 
َ
 حول

ً
يحو ُمطويال

منمعانيها التقليدية.
الجسُد فيلسوٌف صامٌت يضجُّ بالحكمة..ترجماٌن 
 

َّ
الــتــفــرد.. يجيُد التحدَث بكل ُمــحــتــِرٌف حــدَّ  حـــاذٌق 

 
ِّ

اللغات في وقٍت واحد"وتلَك أغنى كنوزه" ومع كل
 

ُ
 وما يقال

ُ
ذلك إذا جدَّ الجد يصعُب ترجمة ما يقول

 طّيعة.
ٌ
لُه مع أنَّ لغتُه سهلة

 املــســافــة 
ُ

مـــســـكـــٌني حـــقـــًا هـــــذا الـــجـــســـد..يـــنـــتـــصـــف
 
ٌ
 عــلــى األرِض وثــانــيــة

ٌ
بـــني خـــوفـــني-نـــاريـــن..واحـــدة

فـــي الـــســـمـــاء..ال يــســتــطــيــُع دفــــَع األولـــــى عــنــُه حتى 
ــحــض كــغــانــدي..وأخــرى ُمغّيبة 

َ
لــو تــزّيــا بــُعــريــِه امل

فيآن..بعيدة  قريبة  بعيدٍة  ســمــاٍء  فــي  بها  مــوعــوٌد 
مع فــرِط قربهاوقريبة مع فــرِط ُبعدها وال يحتاج 
بكشٍف خاص  دومــًا  منها   

َ
يتحّوط أْن   

ّ
إال لنجاتِه 

ْن أتقَن حكمة الترويض.لكْن بعيدًا 
َ
 ِمل

ّ
ال يتّيسر إال

ثعالبِه ما  ثعابينِه وعــواِء  مــواِء قططِه وفحيِح  عن 
 

َّ
كل  

ُ
يفعل فالجسُد  حقًا؟  جسٌد  يستطيعُه  الــذي 

ويغني.. ..يرقُص 
ُ

يتكلُم..يهذي..يتفلسف شـــيء: 
 ويـــبـــنـــي..إذا تـــهـــّوَر انــفــرَد 

ُ
يــضــحــُك ويــبــكــي..يــقــتــل

وأبــشــِع خلِق  وأقسى  أظلِم  إلــى  لحظٍة  في  بتحولِه 
 من خجٍل عابٍر 

ٌ
الله..مع أنُه إذا ندَم أو أصابتُه نفحة

انفرَد أيضًا دوَن املخلوقاِت باحمراِر وجهه! لكنَّ 
 ال تفتأ 

ً
َب ألسنة

ّ
أسمى ما يستطيعُه فعال أْن ُيكذ

رُه بفنائِه القريب..أْن ُيكذبها 
ّ
ذك

ُ
منذ طينتِه األولى ت

ماِت 
ّ
بخلوده! أْن ُيهشَم باستمرار أوثانًا من املسل

وتبعيته..أن  َعــجــزِه  مــن  دروبــه..تــســخــُر  فــي  لقى 
ُ
ت

األرض.. أمـــِه  إلـــى  دومـــًا  املــجــذوب  بطينِه  ينتصَر 
 من تذكيرِه أيضًا وهي 

ُّ
على جاذبيتها التي ال تمل

ـــدلـــل..األول 
ُ
امل بــأنــُه طفلها  وميتًا  إليها حّيًا  تــشــّدُه 

واألخير وال بدَّ يومًا ما من رجوعِه إلى أحضانها.
 َســلــفــًا 

ُ
ـــكـــّبـــل

ُ
 ذلــــك وهــــو امل

ّ
 يـــتـــمُّ لــــُه كــــل

َ
لـــكـــْن كـــيـــف

بـــســـالســـِل الـــغـــيـــاِب املـــحـــكـــوِم بــــركــــوِب مــوجــاتــهــا 
األثيرية في أيِة لحظٍة حني يذوب فيها لحمُه ويجفُّ 
إلى  البعيد  أزلـــِه  فــي  مـــرٍة   

َ
أول بــدأ  ليعوَد كما  دمـــُه 

ــراب؟ ولكي نفّض التباَس كل تلَك األسئلِة 
ُ
حفنِة ت

لنسأل:  البعيد  األزل  ذلــَك  إلى 
ً
قليال الــعــودة  ينبغي 

اآلخــر.. أفصَح من  لغة خلودِه  تكلَم  الجسديِن  أيُّ 
لغة قابيل أم لغة هابيل؟ لغة القاتِل دومًا أم املقتوِل 
اللغة  دومًا؟جسُد الحسِني أم سيوُف قاتليه؟ هذِه 
لغة  إلينا لكنها  أبــدًا من إرســـاِل أجوبتها  ال تكفُّ 
 نطقْت بها 

ٌ
بلوِن الدم..لغة

ً
وصلْت"لألسف" مضّرجة

أجــســاُد الــشــهــادِة ووصــلــْت أقــصــى العالم قبل أْن 
تناَم سيوُف القتلِة في أغمادها.

باستطاعِة َجسٍد نحيٍل وأعزٍل كَجسِد غاندي أْن 
 املستحيل:

َ
يفعل

 فهل ضاَر ِعلجًا صوُم 
ً
لقد صاَم هنديٌّ فجّوَع دولة

مليوِن ُمسلِم؟
األسير  الــعــاري  الَجسُد  غــانــدي..هــذا  للُمفارقة!  يا 
حينما حّرَك في أمتِه رغبة الفعِل والتغيير حّرَض 
واالحــتــجــاج  االســتــيــقــاِظ  عــلــى  الــنــائــمــة  مخيلتها 
 شــيٍء 

َّ
بــأجــســادهــا الــنــاحــلــِة فــخــرجــْت لــتــخــلــَع كـــل

لتتسلَح بها  الــســمــراء  بــمــحــِض جــلــودهــا  وتــتــزيــا 

وحـــدهـــا..فـــأضـــربـــْت أجـــســـاُد الــهــنــِد كــلــهــا عـــن أْن 
أرادْت  مــا  لها  فــكــاَن  بريطانية   

ٍّ
ذل ثــيــاَب  تكتسي 

فتعطلْت مصانُع املستعمر البريطاني.
 الــكــثــيــر..فــي األدِب َعـــبـــَرْت شــفــراُت 

ُ
الــجــســُد يــفــعــل

ــــغــــيــــاِب  ــــجــــســــِد دومــــــــًا حــــــواجــــــَز الـــــســـــجـــــوِن وال ال
 األجـــســـاِد املــغــّيــبــِة الــتــي أخــَرجــهــا 

ُ
واملـــــوت..ُصـــــراخ

ديــســتــوفــســكــي مـــن قــعــِر ســـجـــوِن اإلمــبــراطــوريــة 
الروسية في روايــتــِه "ذكــريــاٌت من منزِل األمــوات" 
كله..لكنَّ  العالم  بل  آخــَر شبٍر من روسيا  وصلْت 
األهم أنها وصلْت إلى قيصر روسيا نفسِه باني 
تــلــَك الــســجــون فــأبــكــتــه! حــتــى أنـــُه مــن فـــرِط تــأثــرِه 
بموجبِه  ُيلغي  مرسومًا  قراءتها  فــوَر  أصــدَر  بها 
أيَّ نوٍع من التعذيِب الجسدي في سجوِن روسيا 
 

ُ
ها! تلك بالغة لغة الجسِد لو انطلقْت فستصل

ِّ
كل

الكلمات.لكْن في مقابِل  بعربِة  ولو محمولة  حتمًا 
ذلَك كلِه تعترُض طريَق هذه اللغة الراقية صخور 

غاياتها  الــى  الــوصــول  مــن  تمنعها  كثيرة  صــمــاء 
الـــراقـــيـــة تـــلـــك..أهـــمـــهـــا: اخـــتـــنـــاُق الــجــســِد بــمــخــالــِب 
انعزاليتها  في  فرطِة 

ُ
امل واملدنيِة  املقيتِة  الحضارِة 

اللعنة  بنفسه..تلك  املــقــزز  انــشــغــالــِه  ــتــعــالــيــة..ثــمَّ 
ُ
امل

ــبــًا أو 
ّ
الــتــي يــتــجــّســُد الــخــوُف اإلنــســانــي فيها ُمــرك

مجتِمعًا بــني الـــخـــوِف مــن الـــــذاِت ومـــن اآلخــِرعــلــى 
العاملي كثيرًا  ُعّبَر عنها في األدِب  حدٍّ ســواء وقد 
يوجني  أدب  بنيرانها..ففي  املكتويَن  أول  بوصفِه 
 

َ
يونسكو"كمثال" يتجّسُد اختناُق الجسِد بوسائل
 يختنُق جسُد مستر زيرو في 

ً
وصوٍر متعددة..مرة

 في 
ُ

ستأجر الجديد" باألثاِث الذي يستمرُّ العّمال
ُ
"امل

حملِه إلى شقتِه حتى تمتلئ تمامًا بحيث ُيحشر 
كالجرِذ في زاويٍة صغيرٍة فيضيع صوتُه املختنق 
 أْن َيمأل األثاث الشوارَع كلها وأنفاق املترو ثم 

َ
قبل

"الكراسي"  فرنسا برّمتها في نهايِة املطاف..وفي 
ـــْن يــتــولــى الــخــنــَق هنا  تــبــدو املــأســاة أكــبــر إذ أنَّ َم

هــو اإلنـــســـاُن ذاتــــُه بحيث تــتــقــاســُم فــيــِه األجــســاُد 
 على 

ُّ
أدل الــعــزل..ولــيــَس  مــن  االخــتــيــاريــة  حصتها 

عمِق هذِه املأساة من َصمِم وُبكِم الخطيِب املفوه! 
 الخامسة والتسعني من 

ُ
 إليِه عجوٌز يبلغ

َ
الذي أوكل

عمرِه مهمة نقل سر الحكمة التي ستنقذ البشرية 
إليها حتى  الناَس  يدعو  التي  في جزيرتِه  جمعاء 
أْن ينتحَر   

َ
ِملا سيقولُه قبل تمتلئ بالكراسي توقًا 

الجميُع َصمَم   
َ

ليكتشف العجوز هو وزوجته  هذا 
وُبـــكـــَم هـــذا الــخــطــيــب املـــفـــّوض!هـــذِه الــحــواجــُز بني 
حواجٌز  هي  إيصالها  طــرق  وعقم  الحقائق  سمّو 
داللة  والبكِم  بالَصَمِم   

ٌ
وآِخرًا..مشوهة  

ً
أوال  

ٌ
بشرية

الَعزِل الكامل والسجن الذي وضَع اإلنساُن نفَسُه 
فيِه بنفسه..األمُر ذاتُه يتكرُر في "املغنية الصلعاء" 
ــَعــزِل   حـــدَّ التسليم بــل الــرضــا بــســجــوِن ال

َ
لــيــصــل

 األجساَد عن بعضها حتى 
ُ

االختياريِة التي تفِصل
يـــزداُد  "أمــيــديــه"إذ  نفسيهما..وفي  الــزوجــِني  على 
بــِه الحياة فتتضخُم  الــذي تضيُق  إلــى الحدِّ  املــوُت 
جــثــة شــــاٍب فـــي شــقــِة أمــيــديــه وزوجـــتـــِه وتــســتــمــرُّ 
شقتهما..انعداُم  بها  تضيَق  حتى  املــفــَرط  بالنمو 
الكرِه  إلى تنامي جثة  الحبِّ روحيًا وجسديًا أدى 
بينهما بالشكِل املأساوي الذي صّورُه يونسكو..
لتعوَد فكرة حشر األجساِد مجددًا حينما ُيضطُر 
 
ُ
زاويــــٍة ضيقة.الُعزلة فــي  للعيِش  وزوجــتــه  أمــيــديــه 
 عن الوحدِة أو 

ُ
ُر بها بهذا املفهوم تختلف التي ُيعبَّ

غايرِة ِملا هو 
ُ
التمايز..حينما يسعى اإلنساُن إلى امل

مألوٌف في مجتمعِه ُبغية التفرِد واالنكشاف..ذلك 
أنَّ الجميَع يسعى أحيانًا في وقٍت واحٍد إلى لبِس 
أقنعٍة جاهزٍة ومتشابهٍة تمرُر رسالة اطمئناٍن إلى 
 شـــيء.." 

ِّ
اآلخـــر "أن ال تخف فــأنــا أشــبــهــَك فــي كــل

 هذِه األمواِج 
َ
 كهذِه ستدفُع باملغايرين وسط

ٌ
مأساة

قّنعة إلى اختياِر تلك العزلة القاتلة ِلتدفَع 
ُ
البشريِة امل

ومن  ِط 
ّ
التجل أو  ِس 

ّ
التكل حــدِّ  إلــى  أخيرًا  باملجتمِع 

زال  أدق.مــا  بمفهوٍم سارترّي  الكامل  ب 
ّ
التصل ثّم 

على  قولُه.."عربيًا"  يجُب  مما  الكثير  الَجسِد  عند 
 فرُص خيباتِه جّراء محاوالِت 

ُ
األقل إذ تتضاعف

إســـكـــاِت الــَجــســد وقــمــعــِه وتــغــيــيــبــِه وإقــصــائــِه في 
املجّراِت  أســراِر  اإلنساُن من معرفِة  اقترَب  عصٍر 
الوقِت  الضوئية في  السنني  البعيدِة عنُه بملياراِت 
في  بدائيٍة  مــن مرحلِة طفولٍة  يعاني   

َ
زال مــا  الــذي 

فهِم أســراِر هذا الشيء الذي هو ألصُق شيٍء به..
َجسدُه!
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{Galaxy Buds+}

بدأت شــــــــركة سامســــــــونغ يــــــــوم الجمعة 
الفائت إطالق هواتف (غاالكسي إس20) 
ة، وذلك  Galaxy S20 في األسواق العامليَّ
بعــــــــد إطالق هاتفها القابــــــــل للطي الثاني 
 Galaxy Z Flip (غاالكســــــــي زد فليب)

الشهر املاضي.
وأصبــــــــح اآلن باإلمــــــــكان شــــــــراء هواتف 
(غاالكسي إس20)، و(غاالكسي إس20 
بلس)، و(غاالكسي إس20 ألترا) في 20 
بلــــــــًدا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: 
أستراليا، والهند، وســــــــنغافورة، وكوريا 
الجنوبيــــــــة، وفيتنام، والواليــــــــات املتحدة، 

وبعض أسواق الشرق األوسط وأوروبا.

130 بلًدا
وتتوفر الهواتف الثالثة من سامســــــــونغ 
 عــــــــن املتاجر. 

ً
عبــــــــر اإلنترنــــــــت، فضــــــــال

وبحلول نهاية الشــــــــهر الحالي ســــــــتكون 
الهواتــــــــف متوفرة في 130 بلًدا، حســــــــب 
 5G ما قالت سامسونغ. وتتوفر نسخة
من (غاالكســــــــي إس20)، و(غاالكســــــــي 
إس20 بلس)، و(غاالكسي إس20 ألترا) 
بســــــــعر يبدأ من 999.99 دوالر أميركي، 
و1,199.99 دوالر أميريكي، و1,399.99 
دوالر أميركــــــــي، على التوالــــــــي. وذلك في 

الواليات املتحدة.
وتوفر سامســــــــونغ برنامًجا للمقايضة 
عبــــــــر موقعهــــــــا اإللكترونــــــــي، إذ يمكــــــــن 
للمســــــــتخدمني الحصــــــــول علــــــــى خصم 
بقيمــــــــة 700 دوالرًا أميركيًا عند شــــــــراء 
الهواتــــــــف الجديدة. وُيتاح هــــــــذا البرنامج 
ملــــــــدة محــــــــدودة من عــــــــدٍد من شــــــــركات 
 في الواليات املتحدة.

ً
االتصاالت، خاصة

تجدر اإلشارة إلى أن هواتف (غاالكسي 
إس20) الجديــــــــدة تمتــــــــاز بشاشــــــــة من 
 QHD+ بدقة Super AMOLED نــــــــوع

وكاميــــــــرا أماميــــــــة ضمــــــــن الشاشــــــــة، 
ومعدل تحديث 120 هرتًزا، ومقاومة 
 ،IP68 للمــــــــاء والغبــــــــار وفــــــــق معيــــــــار
ومعالج Exynos 990 أو سنابدراغون 
865، وذاكرة وصول عشــــــــوائي (رام) 
بحجم 8 غيغابايــــــــت، أو 12 غيغابايت، 
تخزيــــــــن  وذاكــــــــرة  غيغابايــــــــت،   16 أو 
أو  غيغابايــــــــت،   128 بســــــــعة  داخليــــــــة 
512 غيغابايــــــــت. وهي تعمــــــــل بواجهة 
املســــــــتخدم One UI 2.1 املبنيــــــــة علــــــــى 

نظام التشغيل أندرويد 10.

شاشة مختلفة
وتــخــتــلــف الـــهـــواتـــف فـــي أن (غــاالكــســي 
 6.2 بـــقـــيـــاس  شــــاشــــة  يــــقــــدم  إس20) 
بــوصــات و3 كــامــيــرات خلفية بــدقــة 12 
و12  مــيــغــابــكــســل،  و64  مــيــغــابــكــســل، 
بــدقــة 10  أمــامــيــة  وكــامــيــرا  ميغابكسل، 
مــيــغــابــكــســل. أمـــــا هـــاتـــف (غـــاالكـــســـي 
إس20 بلس) فيقدم شاشة بقياس 6.7 
بوصات، و3 كاميرات خلفية بدقة مماثلة 
بما  إس20)،  (غاالكسي  كاميرات  لدقة 
فــي ذلـــك دقـــة الــكــامــيــرا األمــامــيــة، ولــكــْن 

هناك حساس رابع للتصوير الثالثي 
األبـــــعـــــاد. أمـــــا هـــاتـــف (غـــاالكـــســـي 

فــيــبــلــغ  ــــــتــــــرا)  أل إس20 
قــــــيــــــاس شـــاشـــتـــه 

بـــوصـــات،   6.9
وتـــــبـــــلـــــغ دقـــــة 
كـــــامـــــيـــــراتـــــه 
الـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة 
 1 0 8
بكسل  ميغا
ــــلــــرئــــيــــســــة،  ل

 4 8 و
مــــيــــغــــابــــكــــســــل 

و12  لــــــلــــــثــــــانــــــيــــــة، 
ـــلـــثـــالـــثـــة،  مـــيـــغـــابـــكـــســـل ل

وهناك حساس للتصوير الثالثي األبعاد. 

أمـــــــــــــــــــــــــــا 
ــكــامــيــرا األمــامــيــة  ال
فـــــــــــــهـــــــــــــي بــــــــــدقــــــــــة 
ـــيـــة قـــــدرهـــــا 40  عـــال

ميغابكسل.
الهواتــــــــف  وتحتــــــــوي 
بطاريات بســــــــعة 4,000 
الســــــــاعة  أمبيــــــــر/  ميلــــــــي 
(غاالكســــــــي  لهاتــــــــف 
 4,500 وبســــــــعة  إس20)، 
ميلــــــــي أمبير/ الســــــــاعة لهاتف 
(غاالكســــــــي إس20 بلس)، وبســــــــعة 
5,000 ميلــــــــي أمبيــــــــر/ ســــــــاعة لهاتــــــــف 

(غاالكسي إس20 ألترا).

Galaxy Buds
الجديد  الجيــــــــل  وأطلقــــــــت سامســــــــونغ 
Gal- ) الالســــــــلكية  ســــــــماعتها  +ـــــــــن 
 ، الشــــــــرق األوســــــــط  فــــــــي   (axy Buds
تكنولوجيا متطورة  السماعات  وتضم 
للســــــــماعات وامليكروفــــــــون والبطاريــــــــة 
التــــــــي تعمل علــــــــى مدار اليــــــــوم، وتجربة 
صوتيــــــــة مصممة حســــــــب تفضيالت 
املســــــــتخدم، باإلضافــــــــة إلــــــــى خيــــــــارات 
الســــــــتخدام الخرائــــــــط واملالحــــــــة، كمــــــــا 
بتجربة  االستمتاع  للمستخدمني  تتيح 
تضاهي اســــــــتوديوهات الصوتيات في 

جودتها. 
 Galaxy+) ويستند تصميم سماعات
Buds) الجديــــــــدة مــــــــن سامســــــــونغ إلى 
تجربة األصوات الالسلكية االستثنائية 
 ،Galaxy Buds التي تقدمها سماعات
الجديــــــــدة  الســــــــماعات  هــــــــذه  تقــــــــدم  إذ 
للمستخدمني واحدة من أفضل تجارب 

االستماع من ناحية الجودة والراحة.
 ،AKG صــــــــوت  نظــــــــام  خــــــــالل  ومــــــــن 
تقــــــــدم +Galaxy Buds تجربــــــــة صوت 
مبتكــــــــرة للمســــــــتخدمني أثنــــــــاء التنقل، 
إذ ترفع شــــــــركة سامســــــــونغ من جديد 
جــــــــودة الصــــــــوت، وإلــــــــى جانــــــــب نظام 
الســــــــماعات بنظام  تــــــــم تجهيز   AKG
صوتــــــــي مــــــــزدوج ثنائــــــــي االتجاهــــــــات، 
يكمله مكبــــــــر صوت إضافي لألصوات 
العاليــــــــة التردد ومكبــــــــر آخر لألصوات 
املنخفضة التردد، ومن خالل استخدام 
الســــــــماعات، تصبــــــــح جميــــــــع األصوات 

واضحة ومتوازنة كما يجب أن تكون.
وبالنسبة للمستخدمني الذين يعتمدون 
علــــــــى ســــــــماعاتهم الالســــــــلكية إلجراء 
املكاملــــــــات الهاتفية أو مكاملــــــــات الفيديو، 
جرى تجهيــــــــز +Galaxy Buds بثالثة 
ميكروفونات: ميكروفون داخلي واثنني 
بجودة  األصــــــــوات  اللتقاط  خارجيــــــــني 

عالية.

Ambient Sound
وتعمــــــــل امليكروفونــــــــات الخارجية على 
ضبط الصــــــــوت والتحكم في الضوضاء 
املوجــــــــودة فــــــــي الخلفية ليكــــــــون صوت 
املستخدم مسموعًا دائمًا بصرف النظر 

عن مكان وجوده. 
كما يمكن للمستخدمني من خالل تقنية 
التحكــــــــم  املحســــــــنة   Ambient Sound
في درجة ســــــــماعهم لألصوات املحيطة 
عندما يتطلب األمر، وذلك عبر االختيار 
من بني مجموعة من اإلعدادات الجديدة 
التي تشمل مستويات صوت منخفضة 
ومتوســــــــطة ومرتفعة وفائقــــــــة االرتفاع. 
ال يوجد مــــــــا هو أكثر إحباطًا من انتهاء 
شــــــــحنة بطارية الســــــــماعات دون وجود 
منفذ للشحن في مكان قريب، وبفضل 
البطارية القوية بقــــــــدرة 85 ميلي أمبير، 
تعــــــــد +Galaxy Buds الرفيــــــــق املثالــــــــي 
ملحبي االســــــــتماع إلى املوســــــــيقى أثناء 

التنقل.
وتقدم البطارية 11 ساعة عمل بالشحنة 
الواحــــــــدة، كمــــــــا يمكــــــــن للمســــــــتخدمني 
الحصــــــــول على 11 ســــــــاعة إضافية من 
خــــــــالل وضع الســــــــماعات فــــــــي الحافظة 
الالســــــــلكية الخاصــــــــة بهــــــــا، التــــــــي تبلغ 
قدرتهــــــــا 270 ميلــــــــي أمبيــــــــر، وهــــــــو ما 
يجعلها مثالية لالستماع إلى املوسيقى 

أثناء التنقل. 
الســــــــريع  الشــــــــحن  قــــــــدرات  وتتيــــــــح 
للمســــــــتخدمني تشغيل الســــــــماعات ملدة 
60 دقيقــــــــة من خــــــــالل شــــــــحنها ملدة 3 
دقائق فقط، ســــــــواء عبر كابل الشحن أو 
باستخدام الشحن الالسلكي، أو الشحن 
من جهاز لجهاز عن طريق تكنولوجيا 

.Wireless Powershare

3 شاشات منحنية
كما قامــــــــت سامســــــــونغ بطرح 
جديــــــــدة  منحنيــــــــة  شاشــــــــات 

موجهة لبيئات العمل، بخالف شاشاتها 
املنحنيــــــــة الســــــــابقة التي كانــــــــت موجهة 

لعشاق األلعاب.
وتستهدف الشــــــــركة الكورية بشاشات 
سلســــــــلة (تي55) T55 الجديدة مكاتب 
العمل، واملكاتــــــــب املنزلية، وأماكن العمل، 
وتمتاز الشاشات الثالث الجديدة بأنها 
 ،1000R تأتــــــــي مع معدل انحناء قــــــــدره
وبحسب الشركة، فإن هذا املعدل يماثل 

مجال الرؤية البشرية.
وتحمل الشاشات الجديدة أسماء الطراز 
 ،C32T55 و   ،C27T55و  ،C24T55
ومن أســــــــماء الطــــــــراز يظهــــــــر أن األولى 
تأتي بقياس 24 بوصة، والثانية بقياس 
27 بوصة، والثالثــــــــة بقياس 32 بوصة، 
وتأتي جميعها بمعدل تحديث قدره 75 
هرتًزا، وهي تدعم تقنية FreeSync من 

.AMD (أي إم دي)
 FHD بدقة C24T55 وتأتــــــــي الشاشــــــــة
وزمن اســــــــتجابة قدره 4 ميلي/ الثانية، 
ومســــــــتوى ســــــــطوع قدره 250 شــــــــمعة، 
ومعــــــــدل تبايــــــــن قــــــــدره 3000:1. وفيما 
تمتلــــــــك  االتصــــــــال،  بإمكانيــــــــة  يتعلــــــــق 
D- ومنفذ ،DisplayPort الشاشة منفذ
ا ملكبرات 

ً
Sub، ومنفــــــــذ HDMI، ومنفذ

الصوت، وسماعات األذن.
 C32T55 و   ،C27T55 شاشــــــــتا  أمــــــــا 
 C24T55 فهما تشــــــــتركان مع شاشــــــــة
فــــــــي دقــــــــة الشاشــــــــة، ومعــــــــدل التحديث، 
وزمن االستجابة، ومســــــــتوى السطوع، 

ومستوى التباين.
ُيشار إلى أن شركة سامسونغ لم تعلن 
عن موعد الطرح في األسواق واألسعار 

املقررة لشاشاتها الجديدة.

افصحت شركة "سبايس اكس" 
األميركية عن شراكة تهدف إلى 
إرسال ثالثة ســــــــياح إلى محطة 
الفضاء الدولية اعتبارا من العام 
املقبل، وهــــــــو أمر لم يحصل منذ 

أكثر من عقد من الزمن.
يملكها  التــــــــي  الشــــــــركة  وأبرمت 
إلون ماســــــــك اتفاقا مع "أكسيوم 
ســــــــبايس" لتوفــــــــر لهــــــــا مقاعــــــــد 
فــــــــي مركبتهــــــــا "كــــــــرو دراغون" 

املخصصة لنقل رواد الفضاء.
ورحب رئيس "أكسيوم سبايس" 
مايكل سوفريديني بهذه الرحلة 
التــــــــي ســــــــتحصل فــــــــي النصف 
الثانــــــــي من العــــــــام 2021 معتبرا 
أنها "تشــــــــكل منعطفا في إتاحة 
التوجه إلى الفضاء لغير الرواد".

"فالكون  إطالق صاروخ  ويكلف 
9" شركة "ســــــــبايس اكس" نحو 
60 مليــــــــون دوالر. ومــــــــع إضافة 
كلفة بناء املركبة، يقدر ان يكون 
سعر بطاقة الوصول إلى محطة 
الفضاء الدولية عشــــــــرات ماليني 

الدوالرات.
وســــــــبق لثمانيــــــــة أشــــــــخاص أن 
قاموا كسياح، برحلة إلى محطة 
الفضاء الدولية بواسطة صواريخ 

"سويوز" الروسية.
وكان أولهــــــــم دنيــــــــس تيتــــــــو الذي 

دوالر  مليــــــــون   20 مبلــــــــغ  دفــــــــع 
العــــــــام 2001 لإلقامة ثمانية أيام 
في محطــــــــة الفضــــــــاء الدولي. أما 
فــــــــكان مؤســــــــس فرقة  آخرهــــــــم 
"ســــــــيرك دو سوليي" الكندي غي 

الليبرتيه في 2009.
اكــــــــس" في  "ســــــــبايس  وأعلنــــــــت 
شــــــــباط عن شــــــــراكة أخــــــــرى مع 
شــــــــركة "ســــــــبايس أدفنتشــــــــرز" 
إلرســــــــال أربعة ســــــــياح إلى مدار 
األرض علــــــــى ارتفــــــــاع لــــــــم تصله 

حتى اآلن أي رحلة خاصة.

ويتوقــــــــع أن تنظم هذه الرحلة في 
نهاية العام 2021 لكن قد تؤجل 

إلى العام 2022.
"فيرجــــــــن  شــــــــركتا  وتخــــــــوض 
غالكتيك" التي يملكها البريطاني 
و"بلــــــــو  برانســــــــون  ريتشــــــــارد 
أورجــــــــني" لجيــــــــف بيــــــــزوث أغنى 
أغنيــــــــاء العالم، مجال الســــــــياحة 
تطــــــــوران  وهمــــــــا  الفضائيــــــــة. 
إرســــــــال  قــــــــادرة على  مركبــــــــات 
ركاب في رحلة تســــــــتمر دقائق 
معدودة وتتجاوز حدود الفضاء 

(80 إلى 100 كيلومتر بحســــــــب 
الشــــــــركتني)  مــــــــن  كل  تعريــــــــف 
فــــــــي مقابــــــــل 250 ألــــــــف دوالر أو 
أكثر بالنســــــــبة لشــــــــركة "فيرجن 
غالكتيــــــــك". إال ان مــــــــا تقترحــــــــه 
شــــــــركة "ســــــــبايس اكــــــــس" اكثر 
طموحا إذ تتم الرحالت بواسطة 
القابــــــــل   "9 "فالكــــــــون  صــــــــاروخ 
إلعادة االســــــــتخدام والذي يضع 
أيضــــــــا أقمــــــــارا اصطناعيــــــــة في 
املدار، وســــــــينقل في وقت الحق 
رواد الفضاء إلى املحطة الدولية.

كشــــــــفت شــــــــركة (تي ســــــــي إل) TCL رســــــــمًيا عن 
نموذجــــــــني جديديــــــــن، األول هــــــــو هاتــــــــف يمكن طي 
شاشته ثالث مرات، واآلخر لهاتف ذو شاشة قابلة 

ف والسحب.
ّ
لل

ويعتمد النموذجان على شاشة مرنة تماًما طورها 
القســــــــم املسؤول عن الشاشات TCL-CSOT التابع 
للشركة الصينية. وتســــــــتخدم الشاشة املرنة تقنية 

 ،A M O L E D وهــــــــي بقيــــــــاس 10 بوصات
يمكــــــــن  لتصبــــــــح و طيهــــــــا 

س  6 بقيــــــــا . 6 5

.3K بوصات مع نسبة أبعاد 20.9:9 وبدقة
وطــــــــورت TCL نوعــــــــني مختلفــــــــني مــــــــن املفاصــــــــل، 
Drag-  أأطلقــــــــت على األول اســــــــم (مفصل التنــــــــني)
Butter- (مفصل الفراشة) وعلى اآلخر ،onHinge
flyHinge، ويمكن طي املفصــــــــل األول نحو الداخل 
 Galaxy Fold (غاالكســــــــي فولد) على غرار هاتف
من سامســــــــونغ، واآلخر نحــــــــو الخــــــــارج على غرار 

هاتف (ميت إكس) Mate X من هواوي.
أما النموذج اآلخر، فقد جاء بتصميم فريد، إذ يبدو 
للوهلة األولــــــــى كأي هاتف ذكي آخــــــــر، ولكنه يمتاز 
بشاشــــــــته امللفوفة في الحالة الطبيعية ضمن جسم 
الهاتف، ويمكن سحبها جانبًيا ليتحول الهاتف إلى 
ما يشبه حاسوًبا لوحًيا. ويستخدم النموذج شاشة 
ــــــــف على غرار أجهــــــــزة التلفاز 

ّ
AMOLED قابلــــــــة لل

التــــــــي طورتها شــــــــركة إل جــــــــي الكوريــــــــة. وتأتي 
الشاشة بقياس 6.75 بوصات في الحالة 
الطبيعية، لتصبح 7.8 بوصات 

بعد السحب.
وقالت TCL: إنه يمكن سحب 
زر،  بضغطــــــــة  آلًيا  الشاشــــــــة 
الذي عرضته  النموذج  ولكن 
ال يدعــــــــم بعد هــــــــذه امليزة، إذ 
يتطلــــــــب مــــــــن املســــــــتخدمني 

سحب الشاشة يدوًيا.
وألن ما كشفت عنه الشركة 
كونــــــــه  يعــــــــدو  ال  الصينيــــــــة 
نموذًجــــــــا أولًيا، لذا لم تتطرق 
TCL إلى أي ســــــــعر أو موعد 

إطالق.

أعلنت شــــــــركة (أوبو) Oppo رســــــــمًيا عن 
 ،Find X2 (2فايند إكس) هاتفيها األحدث
و(فايند إكس2 برو) Find X2 Pro، وذلك 
بعــــــــد بعض التأجيــــــــل عقب إلغــــــــاء املؤتمر 
بســــــــبب   MWC 2020 للجــــــــوال  العاملــــــــي 

فيروس كورونا.
ويأتــــــــي الهاتفــــــــان الجديــــــــدان من الشــــــــركة 
ب  الصينية بمواصفات تتماشى مع ما ُسرِّ
حتــــــــى اآلن، ومع مــــــــا أكدته أوبو بنفســــــــها، 
إذ يقدمان شاشــــــــة مع معــــــــدل تحديث عاٍل 
قدره 120 هرتًزا، ومعالج كوالكوم األحدث 
(ســــــــنابدراغون 865) الذي يدعم شــــــــبكات 
الجيــــــــل الخامس 5G. كمــــــــا يمتاز الهاتفان 

بدعم تقنية الشحن األسرع في السوق.
ويشــــــــترك الهاتفان في تقديم شاشــــــــة من 

نــــــــوع AMOLED بقيــــــــاس 6.7 بوصــــــــات 
وبدقة +QHD. وإلى جانب معدل التحديث 
البالغ 120 هرتًزا، تدعم الشاشة معدل ملس 
قدره 240 هرتًزا. وبرمجًيا، يعمل الهاتفان 
بواجهة املســــــــتخدم ColorOS 7.1 املبنية 
على نظام التشغيل أندرويد 10 من غوغل.
يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) 
مــــــــن نــــــــوع LPDDR5 األحــــــــدث بحجم 12 
غيغابايــــــــت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع 
UFS 3.0 األحدث بســــــــعة 256 غيغابايت، 
مع اإلشارة إلى أن الهاتف ال يأتي مع منفذ 

لبطاقات الذاكرة الخارجية.
إكــــــــس2)  (فاينــــــــد  يقــــــــدم  وعلــــــــى ظهــــــــره، 
ثــــــــالث كاميرات، الرئيســــــــة منهــــــــا بدقة 48 
 Sony IMX586 ميغابكسل مع مستشعر
وفتحة عدسة f/1.7، ويمتاز هذا الحساس 
بأنه يمتلك البكســــــــالت الكبرى في السوق 
بقيــــــــاس 1.12 ميكرومتر، كما يدعم تقنية 

OCL 2×2 الجديــــــــدة مــــــــن ســــــــوني لتقديم 
ز يتفوق على حساسات البكسل 

َّ
أداء ُمرك

الثنائية Dual Pixel الحالية.
ويأتــــــــي الهاتف مــــــــع كاميرا خلفيــــــــة ثانية 
بدقــــــــة 12 ميغابكســــــــل للتصويــــــــر الفائق 
العــــــــرض، أما الكاميــــــــرا الثالثــــــــة، فهي بدقة 
13 ميغابكســــــــل لتصويــــــــر العمق مع دعم 
التقريــــــــب الهجني بمعدل 5X. وفيما يتعلق 
بالكاميــــــــرا األماميــــــــة، فهــــــــي تأتــــــــي ضمن 
الشاشة بدقة 32 ميغابكسل مع مستشعر 
من نــــــــوع Sony IMX616 وفتحة عدســــــــة 

.f/2.4
ويحتــــــــوي (فايند إكس2) بطارية بســــــــعة 
4,200 ميلــــــــي أمبير/ الســــــــاعة تدعم تقنية 
 65W Super VOOC 2.0 الشحن السريع
من أوبــــــــو. هذا؛ وســــــــيتوفر الهاتف بلونني، 
وبســــــــعر يعــــــــادل 999 يــــــــورو، وســــــــُيطرح 

اعتباًرا من مطلع شهر أيار املقبل.

من االســــــــم يظهــــــــر أن هاتف (أوبــــــــو فايند 
إكــــــــس2 برو)  يتفــــــــوق على أخيــــــــه (فايند 
إكــــــــس2) ببعض املواصفــــــــات، بما في ذلك 
ذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي بســــــــعة 

512 غيغابايت، وتصميم خاص به.
ويأتي (فاينــــــــد إكس2 برو) مع 3 كاميرات 
خلفيــــــــة، الرئيســــــــة بدقة 48 ميغابكســــــــل، 
ولكن الثانية مخصصــــــــة للتصوير الفائق 
العــــــــرض، فهي تأتي بدقة 48 ميغابكســــــــل 
أيًضا، وتوفر هذه الكاميرا للجهاز إمكانية 
التركيز التلقائي، ووضع التصوير القريب 
مــــــــن مســــــــافة ال تتعــــــــدى 3 ســــــــنتيمترات. 
أمــــــــا الكاميرا الثالثة، فهــــــــي أيًضا بدقة 13 
ميغابكســــــــل مع دعم التقريــــــــب البصري 
بمعــــــــدل 5x، كما تدعــــــــم التقريب الهجني 
بمعــــــــدل 10x، والتقريــــــــب الرقمي بمعدل 
60x. وتأتي الكاميــــــــرا األمامية بدقة 32 

.f/2.4 ميغابكسل وفتحة عدسة

ْالــكــامــيــرا األمــامــيــة، ولــكــن

رابع للتصوير الثالثي  س
هـــاتـــف (غـــاالكـــســـي 
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أسباب

مخلفات الحروب واملعسكرات والتعدي 
على االنهار والبحيرات واالراضي من 
خالل تحويلها الى وســــــــائل تصريف 
للمياه اآلســــــــنة واملخلفــــــــات الصناعية 
والطبية وانتشار اماكن الطمر الصحي 
بشــــــــكل غيــــــــر مــــــــدروس  اهم اســــــــباب 
التلوث البيئي في العــــــــراق التي تحتاج 

ملعالجة على مستوى الدولة .   

 ظواهر
باحثــــــــون ومختصون في مجال البيئة 
انتقدوا بعض االجراءات التي تقوم بها 
املؤسسات الحكومية ومصانع القطاع 
الخــــــــاص فــــــــي التخلص مــــــــن نفاياتها 
بطــــــــرق غيــــــــر آمنــــــــة ومايســــــــبب تلوثًا 
بيئيًا في االنهار واالراضي الزراعية ، 
الدكتور خليل اسماعيل طبيب امراض 
 باطنيــــــــة وناشــــــــط فــــــــي مجــــــــال البيئة 
قال : نرى ظواهر يومية الفراد ودوائر 
تقــــــــوم  بلديــــــــة ومؤسســــــــات صحيــــــــة 
باجراءات مضرة بالبيئة بشكل سافر 
وتسهم في انتشار االمراض واالوبئة 
من خــــــــالل تكويــــــــن حواضــــــــن مثالية 
للفيروســــــــات والجراثيــــــــم التــــــــي يكون 
بعضها خطرًا الى درجة تسبب الوفاة 
، بعــــــــض الحاالت التــــــــي تردني للعيادة 

او املستشــــــــفى يكون ســــــــببها تعرض 
االطفــــــــال والكبار لجرثومــــــــة موجودة 
فــــــــي الهواء وهذه الجراثيم تنشــــــــط في 
البيئات غير النظيفــــــــة او التي تحصل 
فيهــــــــا انتهــــــــاكات بســــــــبب تجــــــــاوزات 
املصانع التي تلقي نفاياتها في االنهار 

او االراضي املهجورة . 

 نفايات
وســــــــط املنطقــــــــة الفاصلة بــــــــني مدينة 
الشعب والثعالبة تنبعث ابخرة وروائح 
كريهة تغطي مســــــــاحات واســــــــعة من 
مناطق الشعب وحي اور بسبب حرق 
النفايــــــــات في منطقــــــــة الطمر الصحي 
التــــــــي ال تبعد عــــــــن االحياء الســــــــكنية 
بمســــــــافة كبيرة ، يقول محمد حســــــــن 
افضــــــــل (37) ســــــــنة مــــــــن ســــــــكنة حي 
الصحــــــــة القريــــــــب مــــــــن موقــــــــع الطمر 
الصحي: من غير املعقول أن تقوم امانة 
بغداد بتخصيص املســــــــاحات الفارغة 
القريبــــــــة من املناطق الســــــــكنية كمواقع 
طمر للنفايات ، حتمًا ان هذا االمر يتم 
بطرق غير مدروســــــــة وملصالح خاصة 
فقــــــــط ، اغلب الســــــــاكنني فــــــــي االحياء 
القريبة عرضوا بيوتهم لاليجار هربًا 
من الروائح واالبخرة التي تمأل ســــــــماء 
مناطق واســــــــعة من الشعب  وحي اور 

وحي الصحــــــــة والجمعيــــــــات والثعالبة 
بعد حرق تلك النفايات بالنفط االسود 

او االبيض .  
                 

  وقاية
 محافظــــــــة بــغــــــــــداد اتخــــــــذت اجــــــراءات 
الجهــــــــات ذات  مــــــــع  عــــــــــدة بالتنســــــــيق 
العالقة للقضــــــــاء عـلـى ظــاهــرة الـتـلـوث 
املخالفــــــــات  ومـتـابـعـــــــــة  بـالـعـاصـمـــــــــة 
التي تحصــــــــل بهذا الـشـــــــــأن ،  رئــيــس 
الـبـيـئـة  مـجـلـــــــــس حــمــايــة وتــحــســــــــــني 
محافظ بغداد املهنــــــــدس محمد جابر 
العطــــــــا قال : ان االجتماع املوســــــــع الذي 
عقده مجلس  حماية وتحســــــــني البيئة 
مــــــــع الدوائــــــــر ذات العالقــــــــة فــــــــي وزارة 
العاصمة  وامانــــــــة  والتربيــــــــة  الصحــــــــة 
الــــــــى جانــــــــب عمليــــــــات بغــــــــداد، ناقش 
بالعاصمة،  والتلــــــــوث  البيئــــــــي  الواقــــــــع 
الســــــــيما املخلفات البيئيــــــــة واثرها، مع 
وضع اآلليات الالزمــــــــة اليجاد الـحـلـول 
املـنـاســـــــــبـة لـعـالجـهـــــــــا بـغـيـة تحســــــــني 
الواقع البيئي، مبينًا ان مـن اهــم اسـبـاب 
الـتـلـــــــــوث التي تـم تشــــــــخيصها خــالل 
االجـتـمـاع هـــــــــو رمـي املخلفات في نهر 
دجلة، ســـــــــواء الطبية منهــــــــا او الصلبة 
والسائلة، باالضافة الى ملف النفايات 
الـذي شــــــــهد تلكؤًا بســــــــبب اداء الدوائر 
البلدية كافة وبـالـتـالـي رمـيـهـا بـشـــــــــكـل 
 عـن انتشار الـكـالب 

ً
عـشـــــــــوائـي، فضال

السائبة الـذي عـده من مسببات التلوث،  
وافــــــــــاد الـعـطـــــــــا بـان هنالــــــــك مخالفات 
ترتكــــــــب مـن قبل بعــــــــض املواطنني مـن 

خــــــــــالل اقـدامـهـم عـلـى رمــي مخلفاتهم 
فــي االمــاكــــــــــن املـخـتـلـفـــــــــة وهـــو االمـــر 
الــذي يــشــكــل تــهــديــدًا مستمرًا لـلـبـيـئـة 
وانتشــــــــار االوبئة ، مـفـصـحـــــــــًا عــن أن 
عـــدة  بــتــوصــيــــــــــات  خـــــــــرج  االجــتــمــاع 
ملــعــالــجــة مــلــــــــــف الــتــلــوث بـغـيـة اتــخــاذ  
حــلــول وتــدابــيــر، مـنـهـا تشكيل لـجـان 
الـدوائـر املعنيــــــــة لـرصـد  مختلفة مـــــــــن 
حــــــــــاالت الـتـلـوث ومتابعــــــــة الـخـروقـات 
بجميــــــــع املـجـــــــــاالت ، والـــــــــــــزام الــلــجــان 
بــاعــــــــــداد الـتـقـاريـر الــالزمــــــــــة ورفـعـهـا 
الــى املـحـافـظـة ملتابعة ماتم انـجـازه مـن 
اعـمـــــــــال، منبهًا الــــــــى ان هـنـالـك مــاليــني 
االطــنــــــــــان مــن الـنـفـايـــــــــات تـرمـى بنهر 
 عـن االســـــــــتـخـدام غــيــر 

ً
دجـلـــــــــة، فضال

الصــحــــــــــي لـــلـــوقـــــــــــود ومـــايـــجـــري مـن 
الـصـنـاعـيـة،  املـعـامـــــــــل  بـســـــــــبـب  تـلـوث 
 
ً
الســــــــيما مـعـامـــــــــل الــطــابــــــــــوق، فـضـال

احــــــــــواض  عـلـــــــــى  الــتــجــــــــــاوزات  عــــــــــن 
غير  بشــــــــكل  وانـشـــــــــائـهـا   االســــــــــمــاك 

رسمي. 
ولفت رئيس مجلس حماية وتحســــــــني 
البيئــــــــة الـى عـدم وجـــــــــود متابعة جدية 
مـن الــوزارات املختلفة مـن اجـل متابعة 
هـذه االشـــــــــكـاالت، كــــــــون املوضوع يقع 
علــــــــى عاتــــــــق جهــــــــات متعــــــــددة وليس 
منبهــــــــًا  املحليــــــــة،  الحكومــــــــات  فقــــــــط 
وتحســــــــني  مجلــــــــس حمايــــــــة  ان  الــــــــى 
البيئــــــــة وضــــــــع ضمن اولوياتــــــــه ايقاف 
 ظاهرة الجزر العشــــــــوائي في االماكن 

العامة. 
واشــــــــــار فـي الـســـــــــيـاق ذاتــه، الـى اهمية 

 
ً
انشاء مـطـامـر صحية لـلـنـفـايـات بــدال

مـن الـحـرق الـعـشـوائـي لها والــذي عـده 
مـضـــــــــرًا بالصحــــــــة بــســــــــــبــب الـــدخـــان 
 عـن الـتـنـسـيـق 

ً
املــنــبــعــث مــنــهــا، فـضـال

ــــــــة مـن اجـــــــــل وضـــع  مـــــــــع وزارة الـتـربـيـ
اســـــــــــس رصــيــنــة ملــوضــــــــــوع الـصـحـة 
املـدرســـــــــيـة ومـتـابـعـة الـبـيـئـــــــــة املـالئـمـة 
للطلبة بـشـكـل يحميهم مـن االمـــراض 
االنـتـقـالـيـة، الفــتــا ًالـــى ان مــلــف الــبــيــئــة 
بــحــاجــة الــى تـخـصـيـص مـبـالـغ كـافـيـة 
مــن اجــل اتـخـــــــــاذ عــدد مــن االجـــــراءات 
الــهــادفــة الــى حـمـايـة البيئة وتحسينها.

  مقاضاة 
 الصحِة والبيئِة النيابية كشــــــــفت 

ُ
 لجنة

عن تحــــــــرٍك عراقي القامة دعاوى على 
الــــــــدول التي تســــــــببت باضــــــــرار بيئية 
وصحيــــــــة داخــــــــل العــــــــراق، مؤكــــــــدة أن 
آالف العراقيني ســــــــقطوا ضحايا جراء 
مخلفــــــــات الــــــــدول التي احتلــــــــت العراق 
منــــــــذ العــــــــام 2003 في حــــــــني رجحت، 
اســــــــتكمال التصويــــــــت علــــــــى ثمانــــــــي 
مــــــــواد متبقيــــــــة مــــــــن قانــــــــون الضمان 
 الصحــــــــي خــــــــالل الفصل التشــــــــريعي 

املقبل. 
عضــــــــو اللجنة فالح الزيــــــــادي قال :  ان 
جميع الدراســــــــات أثبتــــــــت أن املخلفات 
العســــــــكرية تســــــــببت بأضــــــــرار بيئية 
نجم عنها موت آالف العراقيني وهناك 
دول انشــــــــأت ثكنــــــــات عســــــــكرية فــــــــي 
عدد من محافظات الجنوب والوســــــــط، 
 كانت هي العامل الرئيس في انتشــــــــار 

السرطان. 
واضاف الزيادي، ان الحكومة االتحادية 
تتجه نحو رفع دعــــــــاوى قضائية أمام 
املحاكم الدولية على الدول التي تسببت 
بقتل العراقيني واملطالبة بتعويضهم. 

     حماية 
مدير االعالم البيئــــــــي في مديرية بيئة 
ميســــــــان  كاظم لفتة قــــــــال : ان التقرير 

للتلــــــــوث  تقييمــــــــًا  تضمــــــــن  الســــــــنوي 
الكيميائــــــــي واملتغيرات الفيزياوية التي 
طرأت علــــــــى االهوار الشــــــــرقية (مكون 
الحويزة) واالهوار الوسطى في هوري 
(العــــــــودة وناحيــــــــة الخيــــــــر) وذلك بعد 
اجــــــــراء املســــــــوحات البيئية فــــــــي بركة 
(ام النعــــــــاج وام الــــــــورد والعريضة) في 
قضاء الكحالء وبركة (العظيم) التابعة 
لناحية املشرح وهور العودة في قضاء 
 امليمونــــــــة وهور الخير في قضاء املجر 

الكبير. 
واوضح ان املديريــــــــة وضمن تقريرها 
الســــــــنوي اجرت القياســــــــات املختبرية 
للتراكيــــــــز الكيميائية للميــــــــاه ومراقبة 
الواقــــــــع  ومســــــــح  االحيائــــــــي  التنــــــــوع 
والخدمات  واالجتماعــــــــي  االقتصادي 
املقدمة لســــــــكان االهوار في املحافظة، 
منوهًا بان التقرير سجل (46) نوعًا من 
الطيور املتواجدة في املكون وما يقارب 
(8) انــــــــواع من االســــــــماك منهــــــــا البياح 
والبلطي والبنــــــــي و(5) انواع اخرى من 
 الحيوانات الثدية، مــــــــع وجود انواع من 

الزواحف.
واضــــــــاف لفتــــــــة ان التقريــــــــر وجــــــــد ما 
يقارب (27) نوعًا من النباتات السائدة 
في املكــــــــون منهــــــــا القصــــــــب والبردي 
والشــــــــمبالن مع وجود بعض النباتات 
البرية بالقرب من املســــــــطحات املائية، 
مؤكدًا ان املديرية اعطت االيعاز ملديرية 
املــــــــوارد املائية ومركــــــــز انعاش االهوار 
بضرورة اعداد دراسات آنية وسريعة 
لتحقيق االستغالل االمثل لوفرة املياه 
من خــــــــالل وضــــــــع خطط مســــــــتقبلية 
واالســــــــتفادة من ارتفاع مناسيب املياه 
في نهــــــــر دجلة خصوصــــــــًا في فصل 

الشتاء.
 واشــــــــار الى ان املديرية طالبت الجهات 
املعنية باالسراع باعالن االهوار محمية 
وطنيــــــــة ودعمهــــــــا بالكامــــــــل وايالئهــــــــا 
االهميــــــــة القصــــــــوى النها علــــــــى الئحة 
التــــــــراث العاملــــــــي ملنظمة (اليونســــــــكو) 
من خالل تفعيل خطة االدارة وانشــــــــاء 
نقاط سيطرة لتسهيل املراقبة واملسح 
العيني والدقيق فــــــــي االهوار وذلك من 
شــــــــأنه زيــــــــادة ثقــــــــة املنظمــــــــات الدولية 
والحفــــــــاظ على ما تم انجازه من لحظة 
تسجيل االهوار ضمن الالئحة العاملية 
واعطــــــــاء املكانــــــــة العامليــــــــة واالقليميــــــــة 
واملحليــــــــة لالهواركبيئة طبيعية خالية 

من التلوث .
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قوائم مقترحة 
    بتاريخ بغداد الثقافي

البد لنا هنا من األشــارة الى ذلك التداخل بني 
املعارف والعلوم الثقافية والصناعات والتقاليد 
نــدرج  هنا  ونــحــن  البصرية  والــعــلــوم  الشعبية 
لتاريخ  مقترحة  مــوضــوعــات  بــــرؤوس   قائمة 
الشعبي،  تراثها  على  اعــتــمــادا  الثقافي  بــغــداد 
والبــــد مــن التنبيه الـــى وجــــود تــكــرار فــي هــذه 

القوائم وقوائم الجوهري :

 املعارف والعلوم العصرية
اعتمدنا في تحديد هذه املعارف على تصنيف 
ديــــــوي الـــعـــشـــري لـــلـــمـــواد املــكــتــبــيــة,وأجــريــنــا 
مع موضوع  لينسجم  عليه  أساسية  تعديالت 

تسجيل التاريخ الثقافي وفق النسق 
ومتعلقاتها،  الفلسفة  الــعــمــومــيــات،  اآلتي :- 
العلوم والبحوث االجتماعية،اللغة،العلوم  الدين، 
الــــبــــحــــتــــة والـــــــعـــــــلـــــــوم الــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة،الــــفــــنــــون 

واالداب،التاريخ، الجغرافية
1 -  الـــعـــمـــومـــيـــات  وتـــنـــقـــســـم الــــــى مــــا يــلــي: 
ــــم مـــؤلـــفـــات االشــــخــــاص،  ـــــفـــــهـــــارس)، قــــوائ (ال
الـــصـــحـــافـــة،  تــــاريــــخ  الـــنـــشـــر  ودور  الـــصـــحـــف 
الصحافة املطبوعة واملسموعة واملرئية، األعالم 
ووسائله، املكتبات الشخصية، املكتبات العامة، 
املكتبات املتخصصة لالشخاص وللجمعيات، 
مكتبة  كــل  تأسيس  وتــاريــخ  املكتبات  بــنــايــات 
وتطور  تأسيس  الجمعيات-تاريخ  وتــطــورهــا، 
كل جمعية، املتاحف في بغداد، دوائر املعارف 

في الدولة (املوسوعات).
2 - الفلسفة ومتعلقاتها :املشتغلون بالفلسفة، 
املــشــتــغــلــون بــعــلــم الـــنـــفـــس، دراســــــة وتـــدريـــس  
الشعبي،علم  النفس  علم  الفلسفة،-التخاطر، 
الفراسة، علم النفس  الحديث، أخالقية العالقات 

العائلية،  أخالقية العالقات االجتماعية. 
3 - العلوم  والبحوث األجتماعية:

عــلــم االجــتــمــاع،تــاريــخ عــلــم االجــتــمــاع واشــهــر 
(والعراق  خصوصا  بغداد  في  فيه  املشتغلني 

عموما ) ومؤلفاتهم
-  االحــــصــــاء-أحــــصــــاءات الـــســـكـــان والــــزراعــــة 
ـــســـيـــاســـيـــة، االقــــتــــصــــاد-  ــــنــــفــــط، الــــعــــلــــوم ال وال
أقتصاديات األرض (املوارد الطبيعية) ، اقتصاد 
البحر، اقتصاد النهر، اقتصاد الريف، اقتصاد 
الجو(الطيران  النفط،اقتصاد  البداوة،اقتصاد 
النوادي  التعاونيات،  ومــواردهــا)،  ومؤسساته 
االجتماعية، القوانني الرسمية وتطورها، العلل 

االجتماعية، الخدمات االجتماعية.
التعليم :الكتاتيب- تاريخها – اشهر معلميها-
ـــدرس فيها –ازيــــاء املعلم واالــطــلــبــة في  ال طــرق 
الــكــتــاتــيــب-مــنــاســبــات الــكــتــاتــيــب االجــتــمــاعــيــة 
- مــع عــنــايــة بــالــجــانــب الــنــســائــي مــن الكتاتيب 
والخياطة)،  الدرس  وأنوع  والصانعات  (األسته 
املـــــدارس واملــعــاهــد والــكــلــيــات  التعليم االهـــلـــي- 
األهــلــيــة وتـــواريـــخ الــتــأســيــس وظـــروفـــه، ريــاض 
واألهلي  الرسمي  بنوعيها  األطفال-تاريخها 
االبتدائية- املــدارس  املربني واملربيات،  – اشهر 
تــواريــخ التأسيس – اشــهــر املــــدارس، املـــدارس 
 الــثــانــويــة –اقـــدمـــهـــا واشـــهـــر املـــربـــني تــاريــخــيــا 

وحاليا.

التعليم العالي
والجامعات  والكليات  املعاهد  تأسيس  تــاريــخ 

الرسمية واالهلية
مراكز البحوث الرسمية واألهلية

أبــرز االســاتــذة في كل فــرع والعمداء ورؤســاء  
الجامعات وحيواتهم العلمية

الــبــعــثــات، نــشــاطــات مــؤســســات التعليم  أقــــدم 
أزياء  وخارجه،  األكاديمي  العمل  داخــل  العالي 

الطلبة واألساتذة
الـــحـــركـــة الــكــشــفــيــة وتـــاريـــخـــهـــا ونــشــاطــاتــهــا، 
الــتــجــارة (املــحــلــيــة ومـــع املــحــافــظــات والــــــدول)، 
الـــبـــريـــد، املــــواصــــالت الـــبـــريـــديـــة، تـــاريـــخ الــبــريــد 

وتطوره وانواع االبراد واالبراق
التذكارية-  الطوابع  الطوابع-  تاريخ  الطوابع-   -
اساليب االبراق وتطورها – االالت  املستخدمة- 

ازياء موزعي البريد 
تــــجــــارة الــــذهــــب والـــلـــؤلـــؤ واملـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
ـــبـــريـــة والــنــهــريــة  وعــــيــــاراتــــهــــا، املــــــواصــــــالت  ال
الجوية  املــواصــالت  والسلع،  االشــخــاص  ونقل 
وتطورها وشركات املالحة، املقاييس واالوزان 
وتــــطــــورهــــا تــــاريــــخــــيــــا، املـــــعـــــارض الـــتـــجـــاريـــة 

وتاريخها وتطورها.
4 -  اللغة

قبل  القديمة  الكتابات  اللغة،  وتــدريــس  دراســـة 
تشابها   .. املحلية  العامية  اللهجات  الــعــربــيــة، 

واختالفا
 عـــلـــى صــعــيــد ضــــواحــــي ومــــــدن بــــغــــداد مــثــل 
القديمة  والــكــرخ  والـــدورة  والكاظمية  األعظمية 
والــصــدر،  تــاريــخ االشــتــغــال فــي عــالقــات اللغة 
الــعــامــيــة بــالــلــغــات الـــوافـــدة االخــــرى والــتــأثــيــرات 

املتبادلة
5  - العلوم البحتة والعلوم التطبيقية:

ــــبــــحــــتــــة- بـــــــدايـــــــات الـــعـــمـــل  تــــــاريــــــخ الـــــعـــــلـــــوم ال
بدايات  التكنولوجية-   العلوم  والــتــطــور،تــاريــخ 
العمل  وتطوره،علم املالحة في النهر وفي البحر 
على  الــعــراق  وجـــود  وحديثا(بوصفها  قديما 
رأس خليج البصرة)،تاريخ الطب الحديث،أشهر 
الصيادلة، تاريخ  األطباء- املستشفيات، أشهر 

الصيدلة الحديث، علم الفلك واملشتغلون فيه،
كــــــتــــــب  الـــــفـــــلـــــك،عـــــلـــــم االحــــــافــــــيــــــر ورجـــــــالـــــــه، 
الـــريـــاضـــيـــات،كـــتـــب الـــريـــاضـــيـــات املــنــتــجــة في 
الدولة،علوم الحياة –تاريخ ووقائع،الزراعة،االنتاج 
الــــزراعــــي،الــــصــــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة،الـــفـــيـــزيـــاء-
الكيمياء  بــهــا،  املــشــتــغــلــون  رجــالــهــا،الــكــيــمــيــاء- 
الـــشـــعـــبـــيـــة ورجــــالــــهــــا وتـــاريـــخـــهـــا،الـــحـــوانـــات 
البحرية،الحشرات   – –النهرية  البرية-الداجنة 
ـــــنـــــافـــــعـــــة والـــــــــضـــــــــارة واملـــــشـــــتـــــغـــــلـــــون فـــي  –ال
اطارها،الطب البيطري،تاريخ املعالجات الوقائية 
االعمال،علوم  املــنــزلــيــة،ادارة  والعالجية،الفنون 
االتــــــــصــــــــال وتـــــــطـــــــورهـــــــا،الـــــــحـــــــرف الـــــيـــــدويـــــة 
 والصناعات  املنزلية،هندسة االنشاءات،فلسفة 

العمارة، 
انواع االبنية في بغداد وتطور املدارس املعمارية 
نــظــريــة وتــنــفــيــذا،هــنــدســة الـــــري-اآلبـــــار واملــيــاه 

الجوفية والينابيع واملياه الجوفية.
6  - الفنون

فـــــن تـــجـــمـــيـــل املــــــــدن –الـــتـــخـــطـــيـــط الـــحـــضـــري 
التشكيلية،فن  والفنون  وتطوره،النحت  لبغداد 

التصويرالسينمائي-تاريخ وانجازات،التصوير 
الــفــوتــوغــرافــي-تــاريــخ وشــخــص وانــــواع اآلالت، 
واألماكن  البيوت  أثيث  والتخريم،  التطريز  فن 
الـــرســـمـــيـــة وأطـــــرزتـــــه عـــبـــر الــــتــــاريــــخ ،الـــفـــنـــون 
وتاريخها  البغدادية  املسارح  انــواع  املسرحية: 
وتاريخ الفرق املسرحية – املشتغلون باملسرح 
(ابــتــداء مــن خــيــال الــظــل  والــبــايــات حتى لقلق 
االرتــجــالــيــني)–الــجــمــعــيــات  واملــســرحــيــني  زادة 
املسرحية –املنتجني للمسرح –تجارة املسرح 

مدارس  التشكيلية-الفنانون-املعارض-  الفنون 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي- الــتــشــكــيــلــيــون عــبــر الــتــاريــخ 
الــــبــــغــــدادي-مــــدارس الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي  وأبــــرز 
واملشتغلون  التشكيلي  النقد  ممثليها-تاريخ 

فيه 
وانــواع  والعاملون  الفرق  (تفاصيل  املوسيقى 
واألكــاديــمــيــة)-املــطــبــوعــات  الشعبية  املوسيقى 

املتوفرة- املواد الصوتية املسجلة-
اآلالت املــوســيــقــيــة: الــجــلــديــة- الــوتــريــة-الــهــوائــيــة 
وفـــق نــظــام ســاخــس هــورنــيــو ســتــل أو بطاقة 
قبل  مــن  املقترحة  املوسيقية  اآللـــة  تشخيص 

املجلس الدولي للمتاحف املوجودة في املرجع:
Ethnic music   instruments

الـــغـــنـــاء- اشـــهـــر املــغــنــني واملــغــنــيــات واملــلــحــنــني 
الديني:  املوسيقية،األنشاد  والــفــرق  وامللحنات 
الــتــمــجــيــد في  الــحــســيــنــيــة –  الــســبــايــات  ردات 
املــاليــات-   - الدينيني  املــؤديــن  املساجد –اشــهــر 
ــــعــــاب الــحــظ  ـــصـــوفـــي وأمــــاكــــنــــه، ال األنـــــشـــــاد ال
ـــقـــنـــص – الــــرمــــايــــة –  الـــفـــروســـيـــة-الـــصـــيـــد –ال
جمعيات الصيد- سباقات الــزوارق  وسباقات 

السباحة االوملبية.
7 - االداب

الشعبي- الشعر  ورواده،  االدبـــي  النقد  تــاريــخ 
الشعر  العمودي – الشعر الحديث، 

القصة القصيرة-الرواية-فن املقالة األدبية- االدب 
القصاصون   – الشعراء   – –النقاد  املسرحي 
ــة –  – الـــروائـــيـــون- املــســرحــيــون- كــتــاب املــقــال
الــكــاتــبــات،الــجــمــعــيــات  الــنــســائــي- اشــهــر  االدب 
الحركة  ونــشــاطــاتــهــا،تــاريــخ  والثقافية  االدبــيــة 
الثقافية،الكتاب الوافدون وأدوارهم في الجامعة 
وعموم الحركة الثقافية وفي الصحافة (أحمد 
الــزيــات –غالب هلسا – محمد عفيفي  حسن 
مــطــر كــنــمــاذج)، املــجــالت الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة-
رؤساء التحرير –الناشرون- املحررون – الكتا.

8  - التاريخ
التاريخ وكتبه املوضوعة عن  دراسة وتدريس 
رواياتهم  بغداد،الخرائط،االنساب،االخباريني- 
الــشــفــاهــيــة  واملــدونــة،املــعــالــم الــتــاريــخــيــة،تــاريــخ 
املــــواقــــع وأهـــــم اآلثــــار،عــــلــــم اآلثــــــار – املــتــاحــف 

بأنواعها.
 9  - الجغرافيا

 الــســطــح واملــنــاخ وحــــدود بــغــداد وتشكيالتها 
االدارية

 املــعــارف والــعــلــوم الــشــعــبــيــة،االعــيــاد واملــواســم 
االخـــرى،أمـــاكـــن األحــتــفــاالت وطـــرق األحــتــفــال، 
والخطباء  املحدثني  وأشهر  الدينية  املناسبات 
ـــكـــل مـــنـــاســـبـــة- املـــســـاجـــد  ـــعـــمـــل ل ـــيـــد ال وتـــقـــال
العبادة االخرى  والحسينيات والكنائس ودور 
وتـــطـــورهـــا   واالوزان  وتـــواريـــخـــهـــا،املـــقـــايـــيـــس 

أضافة الى:
الباعة  اشهر األسواق وتواريخ تأسيسها،أقدم 
واشـــهـــرهـــم، تــطــور املـــعـــارض الـــتـــجـــاريـــة،انـــواع 
أسواقها  (وأمــاكــن  وتجارتها  والــفــواكــه  السلع 
العشابني  وأشــهــر  الشعبي  الــطــب  وعــالويــهــا)، 
واألدويــــــة الــشــعــبــيــة األســاســيــة،الــطــب الــحــديــث 
واشـــــهـــــر االطـــــبـــــاء واملـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــقـــديـــمـــة 
والــحــديــثــة، اشــهــر الــصــيــادلــة وأمـــاكـــن وجـــود 

ـــم الــفــلــك  ــيــات وتــــواريــــخ تــأســيــســهــا، ل الــصــيــدل
ـــفـــلـــك،  ــــقــــديــــمــــة- كــــتــــب ال وعـــــلـــــوم الـــتـــنـــجـــيـــم ال
ــــــزراعــــــي والـــصـــنـــاعـــات  ـــــــزراعـــــــة- االنــــــتــــــاج ال ال
وانواعها  والــداجــنــة  البرية  الغذائية،الحيوانات 
ــبــيــطــري، الـــحـــرف الــيــدويــة  واســـواقـــهـــا،الـــطـــب ال
النقل  وطـــرق  املنزلية  والــصــنــاعــات  وأســواقــهــا 
والنهرية،املعمار،الحكومي-  البرية  ووسائلها 
االهلي- االماكن الدينية- املدافن- اشهر االبنية 
بــريــازاتــهــا الــجــديــرة بــاالهــتــمــام (بــيــت الكتخدا 
بــيــت توفيق  النقيب –  الــرحــمــن  – قــصــر عــبــد 
الـــظـــاهـــر بـــالـــكـــرخ – بيت  الـــســـويـــدي – بـــيـــوت 
كأمثلة)،  عالي  رشيد  بيت   – الياسني   بالسم 

الفنون-: 
ــــحــــديــــث – الـــفـــنـــون  ــــعــــمــــارة الــــقــــديــــم وال فـــــن ال
والجماعات  والرسامون  (النحاتون  التشكيلية 
 الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة ومــــــعــــــارضــــــهــــــا  ومــــجــــالتــــهــــا 

ووثائقها).

الصحف واملجالت وتواريخها 
وهيئات تحريرها:

الـــــعـــــادات خـــــــارج املـــــألـــــوف، املــــحــــال وتــــواريــــخ 
تـــأســـيـــســـهـــا وأنــــــدثــــــارهــــــا وخــــــانــــــات الـــســـكـــن 
(خــــــــان الـــــحـــــاج مـــحـــســـن مـــــثـــــاال) والــــخــــانــــات 
التجارية،املكتبات واشهر الكتبيني ودور النشر 

،الشوارع وتاريخ شق الشارع وتطور تسميته
املــــالهــــي، دور املـــســـرح والــســيــنــمــا، الــســيــنــمــا 
– االفــــــالم الـــبـــغـــداديـــة، املــمــثــلــون واملـــخـــرجـــون 
ـــكـــتـــاب  والــــفــــنــــانــــون االخــــــــــــــرون،   األدبــــــــــاء وال

والباحثون،  الف ليلة وليلة.
 هذا كتاب بغداد الخالد ومن الضروري انشاء 
مــركــز دراســــــات  أللـــف لــيــلــة بــكــل تفاصيلها  
والكتب والدراسات واألفالم التي اختصت بها 

بكل اللغات.

أولئك  أشــبــاح  وهــي   Pasatsats الباساتسات 
الياباني  االحتالل  تلوا خالل 

ُ
ق أو  الذين ماتوا 

للفليبني.
فقد كان أهل البلدة ال يقدرون على شراء كفن 
قصب  حصيرة  فيستعملون  املــوتــى  لــهــؤالء 
 
َ
املقبرة خشية يدفنونه في  امليت، وال  لتغطية 
أن  يتعرض قبره لنهب اللصوص بحثًا عما 
يمكن أن تكون فيه من أشياء مفيدة، فيدفنونه 

في أماكن أخرى.
بة لهؤالء 

َّ
ومن هذه األماكن بدأت االشباح املعذ

املوتى تظهر في ما بعد.
الفّزاعات  أكثر  وهــو   Berberoka بيربيروكا 
 فــي املــنــاطــق الــنــائــيــة، وهــو غــول املياه 

ً
شعبية

ــــــذي يــســتــخــدم تــكــتــيــكــات خـــادعـــة  الـــعـــذبـــة ال
لإلمساك بفريسته.

أو  املستنقعات  مــن  املــاء  بيربيروكا  ويمتص 
واضحًا  السمك  ســرب  يبدو  حتى  البحيرات 

على السطح.
ــادو   صــّي

ً
وهـــكـــذا يــقــع ضــحــايــاه ، وهـــم عـــــادة

األســمــاك، فــي فــخ هــذا املخلوق الشرير، الــذي 
يــســتــخــدم املــــاء الــــذي امــتــصــه ســابــقــًا إلغـــراق 

ضحاياه وافتراسهم . 
املــخــلــوقــني  ن مـــن  املـــكـــوَّ  Ani-ani أنــــي ــــ  ـ أنــــي 

أسوانغ وكيبر، املذكورين أعاله.
ـــلـــيـــلـــي  وهــــــــــــذا الــــــكــــــائــــــن ال

الــغــامــض غــيــر مــعــروف 
نــســبــيــًا فــــي الــفــولــكــلــور 

الفلبيني. 
وهــــو، وفــقــًا لــألســاطــيــر، 
شــبــيــه بــالــبــشــر، ويــقــف 
بـــــطـــــول ثــــمــــانــــيــــة عــشــر 
قدمًا وتنبعث منه رائحة 

املاعز. 
يــتــحــّول  أن  ويــســتــطــيــع 

إلـــى أشـــكـــال مــخــلــوقــات عـــديـــدة، كــالــحــصــان، 
وجاموس املاء، والبقرة  

أمومونغو Amomongo، وهوعلى شكل قرد 
أبيض مكسو بالشعر يعيش في كهف. 

ويقوم، بفعل مخالبه الطويلة، بانتزاع أحشاء 
ضحاياه، كالدجاج واملاعز وما شاكل، ويأكل 

هذه األحشاء.
وهـــو بــطــول خمسة أقـــدام 
ـــقـــدم تــقــريــبــًا  ونـــصـــف ال
ويصفه املختصون بأنه 
كائن متنّسك سارانغاي 
مــخــلــوق   ،  Sarangay
أسطوري نصفه إنسان 

ونصفه اآلخر ثور.
ــــبــــّريــــة،  وهـــــــو يـــســـكـــن ال
ويـــــســـــتـــــخـــــدم ســـمـــعـــتـــه 
لحماية  املــرّوعــة  السّيئة 

مأواه من الغزاة. 
وبــــــصــــــرف الــــنــــظــــر عــن 
فإن  الشيطاني،  مظهره 
له كذلك جواهر مقدسة 

تتدلى من أذنيه.
وتــمــتــلــك هــــذه الــجــواهــر 
فائقة  قـــوًى  ُيــزعــم  فيما 
مـــا حـــاول  وإذا  الــــقــــدرة، 
أحــــــــٌد ســــرقــــتــــهــــا، جــلــب 
 السارق على نفسه الهالك 
الفظيع. سيغبني Sigbin، وهو النسخة املحلية 
لــلــمــخــلــوق األمــيــركــي الــالتــيــنــي تــشــوبــاكــابــرا 
مرتبطة  متغيرة  أوصـــاف  ولــه   ،chupacabra

باسمه.
وتــصــفــه بــعــض الــحــكــايــات الــفــولــكــلــوريــة بأنه 
حــــيــــوان بــــــّري بــحــجــم دب صــغــيــر وبـــصـــفٍّ 
ـــى   مـــــن األشــــــــــواك املــــغــــروســــة مـــــن الــــرقــــبــــة إل

الذيل. 
العديمة  أنه أشبه باملعزى  وفي حكاية أخــرى 

القرون التي تبدو وكأنها كنغر.
ويمتلك أذنـــني ضــاربــتــني، وعــيــنــني حــارقــتــني، 

 كــالــســوط، ولـــه قــــدرة عــلــى الــســيــر إلــى 
ً
وذيــــال

وهــو   ،Bungisngis َبــنــغــيــســنــغــيــس  الــخــلــف 
 املــــــرادف الــفــلــيــبــيــنــي لــســيــكــلــوب املــيــثــولــوجــيــا 

اإلغريقية. 
وهذا الوحش ذو العني الواحدة يقيم، كما ُيزعم، 
في أوريون في باتان، حيث ُيعرف بضحكته 

الفريدة، ومن هنا جاء اسمه هذا.
إذ أن الجذر الفلبيني للكلمة بمعنى "يضحك". 

لكن ال تدع االسم يخدعك، عزيزي القارئ. 
ذلك أن َبنغيسنغيس، وفقًا لألساطير، عمالق 

آكل للحوم البشر ذو مالمح مفزعة.
التي في منتصف جبينه،  الواحدة  فعدا العني 
لـــديـــه أيـــضـــًا شـــفـــة عــلــيــا ضـــخـــمـــة، وأســـنـــان 
الفَيلة  هائلة، ونابان طويالن شبيهان بأنياب 

(االفريقية، (كما في الصورة).
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الــبــصــري بنقطة ثمينة من  عــاد فــريــق املــيــنــاء 
أرض ملعب الشعب الدولي بتعادله عصر أمس 
مع مضيفه الشرطة بهدف لكال الفريقني ضمن 
لـــدوري الكرة  خــتــام مــواجــهــات الجولة الــرابــعــة 

املــمــتــاز. شـــوط الــلــقــاء شــهــد أفضلية واضــحــة 
االستحواذ  مستوى  على  الخضراء  للقيثارة 
واالنتشار والفرص في ظل اعتماد امليناء على 
غــلــق دفــاعــاتــه بشكل مــمــتــاز واالعــتــمــاد على 
الفريقني من  ــم يتمكن كــال  املــرتــد، ول الــهــجــوم 

الوصول إلى الشباك. 
ــــذي بـــدأه  ــثــانــي ال وتــغــيــر الـــحـــال فـــي الـــشـــوط ال

املــيــنــاء اكــثــر تــحــررا فــي مــحــاولــة مــنــه ملــجــاراة 
تقدمه  بعد  كبير  بشكل  بذلك  ونجح  منافسه 
اثـــار العبي  الــجــنــوب  هـــدف ســفــانــة  بالنتيجة، 
الــشــرطــة الــذيــن كــثــفــوا مــجــهــوداتــهــم بحثا عن 
إدراك الــتــعــادل وتــحــقــق ذلـــك عــن طــريــق العــب 
الــذي سدد كرة  خط الوسط سعد عبد األمير 
قوية عانقت الشباك، وشهدت الدقائق املتبقية 

ضغطا شرطاويا متواصال لكن بسالة حارس 
امليناء أحبطت جميع املحاوالت لتنتهي املباراة 

بالتعادل اإليجابي. 
إلــى سبع  النتيجة رفــع امليناء رصــيــده  وبــهــذه 
نقاط في الترتيب الثالث بالتساوي مع النجف 
إلــى ٥  ــــزوراء، بينما وصــل رصيد الشرطة  وال

نقاط ليحافظ على مركزه العاشر.
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شـــدد مـــدرب فــريــق الــنــجــف لــكــرة الــقــدم على 
األداء نفسه  بوتيرة  تواصل العبيه  ضــرورة 
املقدمة  انــديــة  مــع  بــقــوة  الـــذي جعلهم ينافس 
لالئحة الدوري املمتاز، مبينا ان مباراة مهمة 
بغداد  أمانة  بمواجهة  االحــد  اليوم  تنتظرهم 
رائعة من  يمتلك نخبة  الــذي  الطموح  الفريق 
الــالعــبــني يــقــف عــلــى رأســهــم املــــدرب القدير 

عصام حمد.
(الــصــبــاح الــريــاضــي):  وقــــال حــســن أحــمــد لـــ
الظهور  أجـــل  مــن  بوسعنا  مــا  كــل  سنعمل 
أمــام أمــانــة بــغــداد بــذات املستوى الــذي ظهر 
بــه الــفــريــق خـــالل مــا تــقــدم مــن منافسات 
لهذه  استعد  فريقه  ان  الـــدوري، موضحا 
املــــــبــــــاراة بــــصــــورة جــــيــــدة فــــي مــســعــى 
لـــخـــطـــف نـــقـــاطـــهـــا الـــــثـــــالث ومـــواصـــلـــة 
املـــشـــوار بــالــوتــيــرة نــفــســهــا الــتــي جعلت 

النجف يخترق املربع الذهبي بقوة.
لــقــد وضــعــنــا فــي حساباتنا  وأضــــاف 
ـــحـــســـاب نــفــســه لــكــل  كـــجـــهـــاز فـــنـــي ال
االنـــديـــة الــتــي نــواجــهــهــا وال نــنــظــر الــى 

الفوارق الفنية واملعنوية بينها ، وهذا ما يجعلنا 
اللقب  على  املنافسة  فــي  رقــمــا صعبا  نــكــون  ان 
الذي قد ال يكون بعيد املنال عن فريقنا املجتهد 
الذي تحقق  الفوز  أحمد  املثابرين. وعّد  بالعبيه 
عــلــى ضــيــفــه الــكــهــربــاء بــهــدف مـــن دون رد في 
فريقه  ان  الــى  الفتا  باملستحق،  املاضية  الجولة 
التي كانت في  املباراة  قدم مستوى رائعا خالل 
خامات  مــن  الكهرباء  يمتلكه  ملــا  الصعوبة  غاية 
جــيــدة كـــادت تحقق الــتــعــادل، لــوال بــراعــة العبي 
 ، األخــضــر  املستطيل  داخـــل  وبسالتهم  النجف 
مستدركا ان هذه النتيجة االيجابية عززت موقع 
املركز  ليحتل  الترتيب  الئحة  في  البادية  غــزالن 
النفط  الثالث بسبع نقاط بفارق ثالث نقاط عن 
، مبينا  الوصيف  الجوية  املتصدر ونقطتني عن 
ان جمع النقاط من مباراة الى أخرى يعد عامال 
بــدوري من  الخوض  ايجابيا مهما جــدا في ظل 
مرحلة واحدة. وأكد أحمد إمكانية العبي فريقه 
للمنافسة بكل بسالة على صدارة الدوري بعد أن 
أكدت الجوالت األربع من عمره انه ال توجد فوارق 
كبيرة مابني جميع االندية املتنافسة، فقط تعود 
الفوارق الى االمور االدارية وميزانيات األندية التي 

هي من تؤكد القوة واملطاولة على املنافسة.

تفتتُح اليوم األحد مواجهات الجولة الخامسة من دوري 
ملعب  يحتضنها  األولــى  مباراتني،  باقامة  املمتاز  الكرة 
التاجي وتجمع الكهرباء والقوة الجوية، واألخرى يلتقي 

فيها النجف وأمانة بغداد في ملعب األول.
ويطمح الجوية الذي كان باالنتظار خالل الجولة املاضية 
الـــى مــواصــلــة تحقيق االنـــتـــصـــارات واســتــعــادة صـــدارة 
الدوري التي فقدها بفارق نقطة وحيدة ملصلحة النفط،، 
نتائجه  تــراجــع  ايــقــاف مسلسل  الــكــهــربــاء  يــأمــل  بينما 
والـــشـــروع بــرحــلــة الــبــحــث عــن الــفــوز األول فــي املسابقة 
بقيادة  الفريق  ان  الــقــاع، السيما  مناطق  عــن  واالبــتــعــاد 
للغاية في  يــقــدم مستويات جــيــدة  عــبــاس عطية  مــدربــه 
أغلب مبارياته، لكنه ال ينجح في حسم األمور لصالحه 

السباب مختلفة منها قلة خبرة بعض الالعبني.
الــرحــال إلــى النجف  اللقاء اآلخــر يشد أمانة بغداد  وفــي 
بمعنويات مرتفعة عقب تعادله في الجولة املاضية أمام 
الزوراء، وسيحاول تكرار مافعله عبر الخروج فائزا من 
الــعــروض والنتائج  الــيــوم، أمــا النجف صــاحــب  مــواجــهــة 
األرض الضافة  عامل  استغالل  فانه سيحاول  املتميزة 
ثالث نقاط جديدة إلى رصيده تقربه أكثر من الصدارة، 
جدا  مرتفعة  الفني  والــجــهــاز  الالعبني  معنويات  وتــبــدو 
حتى بات الطموح العام يتمثل في التنافس على حصد 

لقب طال انتظاره بالنسبة لجماهير غزالن البادية.

نجح فريقا الشرطة والنفط في قطع شوط كبير نحو 
التأهل الى نهائي الدوري املمتاز بكرة السلة للموسم 
الحالي 2019 /2020، اثر تغلبهما في ذهاب نصف 
املغلقة  الشعب  قاعة  ضيفتها  التي  البطولة  نهائي 

امس االول على فريقي امليناء ونفط الجنوب.
الــــدور الجمعة والسبت  ايـــاب هـــذا  وتــجــري مــبــاراتــا 
القاعة  فــي  الشرطة  فريق  امليناء  يــواجــه  اذ  املقبلني، 
االوملبية بالبصرة الجمعة املقبل ، بينما يلتقي نفط 

الجنوب فريق النفط السبت املقبل في قاعة االول .
الى  البغداديني الشرطة والنفط  الفريقني  وتعد رحلة 
ان  ماعلمنا  اذا  باملخاطر،  محفوفة  البصرة  مدينة 
فارق نتيجة مباراتي الذهاب اللتني أقيمتا في بغداد  
اليتجاوز الـسبع نقاط، وهو فارق اليعد في منظور 

الــكــرة الــبــرتــقــالــيــة كــبــيــرا، بــيــد ان جــمــهــور الفريقني 
ما ستؤول  في  كبير  له شــأن  البصراويني سيكون 

اليه نتيجة املباراتني املقبلتني.
ويتوجب على العبي الفريقني الجنوبيني ان ينتفظوا  
في مباراتهم املقبلة ويقدموا كل مالديهم من مخزون 
فني ولياقي لتجاوز الشرطة بالنسبة للميناء وبطل 

الدوري النفط بالنسبة لنفط الجنوب .
وكــــان الــشــرطــة قـــد تــغــلــب فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب على 
، وتحصل  / 83 نقطة  نــقــاط 91   بــفــارق 8  املــيــنــاء 
العب املنتخب محمد صالح على لقب رجل املباراة 
النفط  وتغلب   ، متابعة   16 مــع  نقطة   27 بتسجيله 
 ، / 58 نقطة  نــقــاط 65  بــفــارق 7  الجنوب  على نفط 
ماريو  االميركي دي  املحترف  النفط  وحصل العب 
على لقب االفضل في املباراة مسجال 26 نقطة و9 

متابعات .  

تدخل اليوم االحد البطولة العربية االولى 
حاليا  فعالياتها  تجري  التي  للسكواِش 
بمنافسة  االخــيــرة  مــصــر، مراحلها  فــي 
ونظيره  الوطني  منتخبنا  بني  مشروعة 
االردني من اجل الظفر بامليدالية الفضية.
اكــــد ذلــــك رئـــيـــس الـــوفـــد واالمــــــني املــالــي 
في  حمزة  معني  الدكتور  اللعبة  التــحــاد 
الرياضي“  الصباح  مع“  هاتفي  اتصال 
وقال: ان البطولة التي تجري منافساتها 
اكتوبر   6 بمدينة  هيلز  بالم  في مالعب 
هـــي االولــــــى مـــن نــوعــهــا كــونــهــا ضمت 
13و15و17و19  هي  عمرية،  فئات  اربــع 

الـــــى ان العـــبـــيـــنـــا اظــــهــــروا  عــــامــــا،الفــــتــــا 
امــكــانــات متميزة واســتــطــاعــوا الــوصــول 
الى محطة مهمة في سبيل التنافس على 
حصد املركز الثاني، منوها بان امليدالية 
الذهبية حسمت وبشكل كبير لصاحب 
الضيافة، عطفا على ما يضمه املنتخب 
املصري من العبني مصنفني فضال عن 

كونهم ابطال العالم في هذه اللعبة.
بلوغ  مــن  تمكنوا  الــالعــبــني  ان  واضــــاف 
في  خــســارتــهــم  بــعــد  املــتــقــدمــة  االدوار 
فريقي  على  مع مصر،وفوزين  االفتتاح 
الفوز  بــان  وفلسطني،منوها  الــســعــوديــة 
االردن سيكون  امــام  املقبلة  املــبــاراة  فــي 

كفيال باحتاللنا املركز الثاني.

املـــدرب علي عطية الى  مــن جانبه اشــار 
للمواجهة  الجاهزية  اتــم  في  الالعبني  ان 
ركز  انــه  موضحا  االردن،  مــع  الفاصلة 
في التدريبات على نقاط القوة والضعف 
عن  املنافس، فضال  الفريق  لــدى العبي 
ضــرورة  على  املنتخب  عناصر  تحفيز 
الفرصة  اعطاء  اللعب بحذر وقوة وعدم 
االمــامــيــة  الــضــربــات  تنفيذ  فــي  للخصم 

بحرية تامة.
ــــه فـــــي ان يــعــي  وعــــبــــر عـــطـــيـــة عـــــن امــــل
الــالعــبــون حــجــم املــســؤولــيــة املــلــقــاة على 
عــاتــقــهــم وتــقــديــم مــســتــوى يــلــيــق بــاســم 
بالنسبة  فيه  الحاصل  والــتــطــور  الــعــراق 
للعبة السكواش على الرغم من املعوقات 

التي واجهتنا خالل فترة االعداد.
يشار الى ان وفد منتخبنا املشارك في 
البطولة العربية يتألف من الدكتور معني 
حمزة رئيسا والدكتور علي عطية مدربا 
وحيدر قيصر حكما فضال عن خمسة 
العبني هم كل من محمد فرمان وجعفر 
فرمان وكرار علي وبسام عادل ووسام 

عادل.
وفــــي ســيــاق اخــــر اكــــدت الــلــجــنــة الفنية 
ــــقــــات فـــــي االتــــــحــــــاد املــــركــــزي  واملــــســــاب
ـــة بـــيـــرجـــانـــد  ـــلـــســـكـــواش ارجـــــــــاء بـــطـــول ل
تقام  ان  لها  مــقــررا  كــان  الــتــي  للناشئني 
في ايران مطلع الشهر الحالي الى الشهر 

املقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.
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اماَم تسارِع احداِث شبِح كورونا في املعمورِة وتعطيِل الكثيِر مَن 
االنشطِةالدولية خشية تفاقم االصابات وزيادة رقعة الفيروس في 
تواجدها  على  وامللتقيات  الفعاليات  بعض  حافظت  االرض  بقاع 
في امليدان وشغلت رياضتنا حيزا من االهتمام املحلي والخارجي 
وتــصــدرتــهــا اخـــبـــار تــشــكــيــل الــهــيــئــة املــؤقــتــة التـــحـــاد كـــرة الــقــدم 
العاصمة  في  لها  واملرشحني  واالسيوي  الفيفا  ممثلي  بحضور 

القطرية الدوحة .
13 مرشحا للهيئة املؤقتة الدارة اللعبة الشعبية االولى في العراق 
الدولي لكرة  امام لجنة من االتحاد  خضعوا الختبارات مباشرة 
اراء  الــى  القاري امضت ساعات طــوال لالستماع  القدم واالتــحــاد 
وافـــكـــار املــتــقــدمــني لــهــذه املــهــمــة مــن شــخــصــيــات مــعــروفــة قدمت 
وايــاد  عباس  احمد  وهــم  الــريــاضــي  العمل  فــي  السابقة  تجاربها 
والخبير  الحسناوي  والدكتور حسن علي  راضــي  واحمد  بنيان 
االســيــوي الــدكــتــور شــامــل كــامــل والــدكــتــور 
اســعــد الزم والـــالعـــب الــســابــق واالكــاديــمــي 
الــدكــتــور موفق عبد الــوهــاب وبــاســم جمال 
السابق  الــدولــي  والحكم  االمــيــر  ورافـــد عبد 
عـــالء عــبــد الـــقـــادر وعــبــاس زغــيــر وحسني 
الــربــيــعــي واحـــمـــد عــلــي وانــســحــاب املــرشــح 
شرار حيدر الذي كان يرغب باقامة اللقاءات 

في العراق .
ـــهـــيـــئـــة  فـــــــي نـــــصـــــف عـــــــــام ســــتــــتــــصــــدى ال
املــؤقــتــة ملــلــفــات ســاخــنــة اهــمــهــا زيــــادة عــدد 
بلوائح  النظر  واعـــادة  العامة  الهيئة  اعضاء 
االنتخابات وتطوير اللعبة قبل عقد املؤتمر 
املقبل النتخاب ادارة جديدة ستدير انشطة 
االتــــحــــاد لـــــــدورة كـــامـــلـــة امــــدهــــا 4 ســـنـــوات 
الــعــديــد من  مــن تفاصيل ستغير  وغــيــرهــا 
الخطوات السابقة وتضمن مسارات مثمرة 

للمستديرة في بلدنا .
دوري اللعبة املتواصل حاليا في عدد من مالعبنا امام سيناريو 
اخر في عهدة املؤقتة واالدارة املقبلة يتطلب معايير كثيرة بينها 
تحول االندية الى شركات حسب متطلبات الفيفا واالتحاد القاري 
الــحــال فــضــال عن  ووجــــود مــالعــب نظامية تــعــد مــن مقتضيات 
ابواب اخرى ستضيف اعباء على الفرق املنضوية في املسابقات 

االسيوية واملحلية وتفرض عليها التزامات اكبر .
البد من مغادرة اساليب وتوجهات اكل عليها الدهر وشرب في 
للمشاركات  والرياضيني واالستعداد  االلعاب  التعامل مع  طريقة 
الخارجية على وفق تخطيط سليم يراعى فيه كل صغيرة وكبيرة 
من رسم واقعي لالهداف االنية واملستقبلية وسريان العلمية في 
النقل  وحقوق  الراعية  والشركات  واملــدربــني  الالعبني  مع  التعاقد 
واالعالن وغير ذلك من تحديدات واضحة يدعو لها املعنيون في 

االتحادين الدولي والقاري .
لم تمنع االجراءات املشددة في بقاع الكون للحد من االنشطة جراء 
تفشي كــورونــا مــن اســتــمــرار مــبــاريــات دوري الــكــرة فــي مالعب 
بالرغم من مظاهر نشاز حصلت في هولير  واملحافظات  بغداد 
اساءت لحكم لقاء فريق املحافظة والصناعات الكهربائية من نفر 
قليل ونتمنى ان تسود الروح الرياضية وابعاد من يخدش الصور 

املعهودة فيها اليس كذلك ؟

شـــدد مـــدرب فــريــق الــنــجــف لــك
بوتير تواصل العبيه  ضــرورة 
بــقــوة مــع الـــذي جعلهم ينافس 

لالئحة الدوري املمتاز، مبينا ان
بمواجه االحــد  اليوم  تنتظرهم 

ي

يمتلك نخ الــذي الطموح  الفريق 
ني يــقــف عــلــى رأســهــم

ي
ــعــبـنينيـ ـالـالالــال

حمد. عصام
(الــصــبــا ــوقــــال حــســن أحــمــد لـــ
مــن بوسعنا  مــا  كــل  سنعمل 

أمــام أمــانــة بــغــداد بــذات املستو
ـــالالـالل مــا تــقــدم ــبــه الــفــريــق خـ

فريق ان  الـــدوري، موضحا 
املــــــبــــــاراة بــــصــــورة جــــيــــد
الالــال ـــ ــلـــخـــطـــف نـــقـــاطـــهـــا الـــــثــ
املـــشـــوار بــالــوتــيــرة نــفــســه
النجف يخترق املربع الذه
لــقــد وضــعــنــا ف وأضــــاف 
ـــحـــســـاب كـــجـــهـــاز فـــنـــي ال

االنـــديـــة الــتــي نــواجــهــهــا
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واســتــغــل التــســيــو تــأجــيــل هـــذه املـــبـــاراة االســبــوع 
لــيــنــفــرد بـــالـــصـــدارة بــرصــيــد 62 نقطة  املـــاضـــي 
اقــل و54 النتر  مــبــاراة  ليوفنتوس مع  مقابل 60 

ميالن مع مباراتني اقل.
ناحية  من  االعلى  االوروبــيــة  الدولة  ايطاليا  وتعد 
نــســبــة الـــوفـــيـــات بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا حيث 
 148 ذهـــــب ضــحــيــتــهــا  حـــالـــة   3858 احـــصـــيـــت 

شخصا.
اجـــراءات  ايطاليا  فــي  الكروية  السلطات  واتــخــذت 
اخــــرى تتمثل بــخــضــوع جــمــيــع الــحــاضــريــن في 
مباراة القمة لفحص بجهاز ملعرفة درجة الحرارة 
وقــــد فـــرضـــت مــســافــة مــتــريــن بـــني الــصــحــافــيــني 
املتواجدين في امللعب لتغطية املباراة، ولن يتمكن 
هؤالء من اجراء املقابالت في االماكن املخصصة 
لذلك في اروقة امللعب والغيت املؤتمرات الصحفية 

قبل وبعد املباراة.
املــعــادلــة بقيت  فــان  تغير،  القمة  تــاريــخ  كــان  واذا 
الثالث  النقاط  احــراز  الفريقني الن  امــام  واضحة 

هو االهم.
ـــــذي خسر  وتـــعـــد املــــبــــاراة ثـــأريـــة النـــتـــرمـــيـــالن ال
على ملعبه ذهابا وهــو يــدرك ان خسارة جديدة 
ستعني تضاؤل اماله في احراز اللقب ووضع حد 
الحتكار منافسه على اللقب املحلي في السنوات 

الــثــمــانــي املــاضــيــة. وال يــدخــل يــوفــنــتــوس مــبــاراة 
القمة بفضل االحوال بعد سقوطه في اخر تجربة 
له امام ليون الفرنسي خارج ملعبه صفر- 1 في 

ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.
املباراة  ولم يخض يوفنتوس اي مباراة منذ تلك 
املــاضــي بعد تأجيل  الــتــي اقيمت فــي 26 شــبــاط 
منتصف  ايطاليا  كــأس  فــي  ميالن  مباراته ضــد 
االســبــوع الــحــالــي ايــضــا. ويــحــتــاج رجـــال املـــدرب 
انتر،  امـــام  ايجابية  لنتيجة  ســـاري  ماوريتسيو 
لتعزيز أملهم باحراز لقب الدوري للمرة التاسعة 
ارون  الويلزي  تواليا. قال العب وسط يوفنتوس 
رامــســي "أنــــا واثــــق، ألنــنــا فــريــق مــتــحــد. فلنركز 
على انفسنا، ونلعب أفضل بدءا من مباراة اليوم 
ضد انتر، بينما بالنسبة ملباراة الرد (ضد ليون) 

فعلينا تحقيق نتيجة طيبة أمام جماهيرنا".
ـــعـــجـــوز" عـــلـــى هـــدافـــه  ويــــعــــول فـــريـــق "الـــســـيـــدة ال
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح للتسجيل 
للمباراة الثانية عشرة تواليا في الدوري واالنفراد 
غابريال  االرجنتيني  مــع  راهــنــا  يتشاركه  بــرقــم 
افضل  وســجــل  كــوالــيــاريــاال.  وفابيو  باتيستوتا 
العب في العالم خمس مرات 25 هدفا في مختلف 
فــي سلسلته   16 بينها  املــوســم،  هــذا  املسابقات 
الحالية ضمن 11 مباراة في الدوري و21 هدفا في 
املركز الثاني في ترتيب الهدافني، علما بأن نجم 
ريال مدريد االسباني السابق لم يسجل في كامل 

متتالية.    مــبــاراة   12 فــي  مسيرته 
ويـــعـــد مــلــعــب يـــوفـــنـــتـــوس حــصــنــا 
مــنــيــعــا لــلــفــريــق املــحــلــي اذ خــاض 

عليه 12 مــبــاراة في الـــدوري هذا 
املوسم وفاز في 11 منها مقابل 
انترميالن  ان  واحـــد. كما  تــعــادل 
لم يفز في عقر دار منافسه منذ 

املباراة فرصة  عام 2012. وستكون 
لعودة مدرب انتر أنطونيو كونتي الى 
"السيدة  الـــوان  تورينو حيث دافــع عــن 
ـــعـــجـــوز" 13 عـــامـــا كـــالعـــب وقـــــاده  ال

كمدرب الى لقب الدوري ثالث مرات 
قبل  الحالية  بداية سلسلته  في 

حقبة ماسيميليانو اليغري.
قال كونتي الــذي يعول على 

روميلو  البلجيكي  هــدافــه 
لوكاكو صاحب 12 هدفا 
خارج قواعده هذا املوسم 

"بـــــدأنـــــا ســـلـــســـلـــة مــن 
املتطلبة.  املــبــاريــات 

فــــــــي نــــهــــايــــتــــهــــا، 
ســـــنـــــكـــــتـــــشـــــف 
مــــــدى قـــدرتـــنـــا 
عـــلـــى تــحــقــيــق 
االنتصارات".
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دي  روبرتو  وشقيقه  رونالدينيو  السابق  البرازيلية  الكرة  نجم  اعتقل   
اسيس مــوريــرا بطلب مــن املــدعــي الــعــام فــي الــبــاراغــواي لدخولهما البلد 

بوثائق مزورة.
اولية بشأن هذه  وكــان اطلق ســراح رونالدينيو وشقيقه بعد تحقيقات 
القضية اجريت معهما صباح الجمعة واستمرت على مدى 7 ساعات، 
وخرج النجم البرازيلي بعدها من دون االدالء باي تصريح امام عدد كبير 
من الصحفيني، بيد ان االمــور انقلبت رأســا على عقب عندما اصــدرت 
النيابة العامة في الباراغواي بعد ذلك بساعتني تغريدة على موقعها على 
الالعب  واتهم  اعتقال  اصــدر مذكرة  العام  "املدعي  بــان  فيه  تؤكد  تويتر 
السجن  في  بوضعه  وطالب  مــزورة  هوية  بطاقة  باستعمال  رونالدينيو 

االحتياطي".
رونالدينيو  محامي  مارين  ادولفو  وانتقد 
العامة  للنيابة  الــجــديــد  الــقــرار  وشقيقه 
وقــال في هــذا الصدد "ال نفهم على اي 
اساس تم اعتقالهما". وكان املدعي العام 
فــيــديــريــكــو دلــفــيــنــو اوصـــى فــي بـــادىء 
االمـــر بــعــدم مــالحــقــة رونــالــديــنــيــو (39 
االعتراف  بشرط  "لكن  وشقيقه  عاما) 
بــارتــكــاب الــجــريــمــة املتهمني بــهــا، وبــهــذه 

الحالة استعمال وثائق مزورة".
وقال دلفينو امام وسائل االعالم 
"لـــــقـــــد شــــرعــــنــــا فــــــي تـــوجـــيـــه 
االتـــــــهـــــــام لـــــعـــــدة اشـــــخـــــاص. 
قــــدم رونــالــديــنــيــو وشــقــيــقــه 
فــي  أهـــمـــيـــة  ذات  مـــعـــلـــومـــات 
باكتشاف  تتعلق  التحقيق 
عــصــابــة لــتــزويــر وثــائــق" 

ثم أخرجا من القضية.
الــشــقــيــقــني  ان  وأضــــــــاف 
تـــــصـــــرفـــــا "بـــــحـــــســـــن نــــيــــة" 
فـــــي قـــضـــيـــة تـــلـــقـــي وثــــائــــق 

الباراغواي املزّورة.
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النقاط  الـــى  بــحــاجــة مــاســة  يــونــايــتــد  يــبــدو مانشستر 
فــي صــراعــه لــلــعــودة الــى دوري ابــطــال اوروبــــا، عندما 
يستضيف  اليوم االحد جاره اللدود مانشستر سيتي 

في قمة مباريات الجولة الـ 29 من البريمير ليغ .
 3 بفارق  الخامس  املركز  نقطة)   42) يونايتد  ويحتل 
الحادي  ايفرتون  الــذي يستضيف  نقاط عن تشلسي 
عــشــر الـــيـــوم ايـــضـــا، وبــالــتــســاوي مـــع ولــفــرهــامــبــتــون 
الــســادس. ودفــع يونايتد ثمن خطأ فــادح من حارسه 
ايفرتون  امــام  نقطتني  كلفه  دافيد دي خيا،  االسباني 
بفوز  عـــوض ســريــعــا  لكنه   .(1-1) املــاضــي  االســـبـــوع 
سهل على دربي كاونتي من املستوى الثاني 3 -صفر، 

ليبلغ ربع نهائي مسابقة الكأس.
اولــي غــونــار سولسكاير بعد  النرويجي  وقــال مــدربــه 
املباراة التي سجل فيها ثنائية النيجيري اوديون ايغالو 
من  "أنـــا سعيد  الصيني  مــن شنغهاي شنهوا  املــعــار 
االداء، لقد دافعنا جيدا، ولم تهتز شباكنا سبع مرات 

في آخر تسع مباريات".
بلقب  تتويجه  بعد  منتشيا  يــبــدو سيتي  املــقــابــل،  فــي 
ربع  وبلوغه  فيال،  اســتــون  الرابطة على حساب  كــأس 
الخميس على حساب شفيلد ونسداي  الكأس  نهائي 
بـــهـــدف مــهــاجــمــه الــتــاريــخــي االرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو 
اغويرو. و االهم بالنسبة لفريق املدرب االسباني بيب 
غــوارديــوال، استمراره في دوري االبطال بعد تحقيقه 
فــوزا رائعا على ارض ريــال مدريد االسباني 2-1 في 
ايقافه  قـــرار  استأنف  بــانــه  علما  النهائي،  ثمن  ذهـــاب 
مــوســمــني عــن املــســابــقــات االوروبـــيـــة ملخالفته قــواعــد 

اللعب املالي النظيف.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز يونايتد على ملعب 
مــن نصف  باقصائه  يــرد سيتي  ان  قبل   ،1-2 جـــاره 

نهائي كأس الرابطة (1-3 و1 -صفر).
البلجيكي كيفن  الــذي قد يفتقد نجمه  قال غوارديوال 
الى  ان نذهب  "مــن االفضل  دي بروين املصاب بكتفه 
هــنــاك ونــحــن نحقق االنــتــصــارات، ســنــحــاول تحقيق 

الفوز هناك".

تأهلت األوكرانية إيلينا سفيتولينا، املصنفة السابعة 
املكسيكية  مونتيري  بطولة  نهائي  إلــى نصف  عامليا، 
املفتوحة للتنس، عقب تغلبها على الكندية الشابة ليال 

فرنانديز.
الفوز  وتمكنت سفيتولينا، املرشحة األولــى للقب، من 
و38  ســاعــة  فــي  و5-7،   4-6 بنتيجة  فــرنــانــديــز  عــلــى 

دقيقة.
الــهــولــنــديــة  الــنــهــائــي،  نــصــف  فــي  وتـــواجـــه سفيتولينا 
أرانتشا روس، التي أطاحت بدورها بالسويدية ريبيكا 

بيترسون، بواقع 6-1 و6-1 في ساعة ودقيقتني.
البريطانية  األخــرى،  النهائي  نصف  مباراة  وستجمع 

جوانا كونتا، املرشحة الثانية للقب، والتشيكية ماري 
بوزكوفا، املرشحة التاسعة.

وتـــأهـــلـــت كــونــتــا عــلــى حـــســـاب الـــروســـيـــة أنــاســتــازيــا 
بوتابوفا، بنتيجة 6-7 (6-8) و6-3 و7-6 (9-7)، بينما 

فازت بوزكوفا على الصينية يافان وانغ، 6-2 و5-7.
غــاروس  روالن  بطولة  منظمو  أعلن  اخــر  وفــي سياق 
الــفــرنــســيــة أنــهــم ال يــفــكــرون "تــأجــيــل أو إلـــغـــاء" ثانية 
ــكــبــرى فـــي كــــرة املـــضـــرب، لكنهم  الـــبـــطـــوالت االربـــــع ال
"يـــدرســـون ســيــنــاريــوهــات مــخــتــلــفــة" لــلــبــطــولــة املــقــررة 
اقامتها في أيار املقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا 

املستجد الذي يضرب العالم، وفق ما أفادوا به.
واتــــخــــذت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة قــــــرار إلــــغــــاء جــمــيــع 
املــنــاســبــات فــي االمـــاكـــن املــغــلــقــة الــتــي تــضــم اكــثــر من 

خمسة آالف شخص من أجل تجنب انتشار الفيروس، 
الـــــطـــــلـــــق ما يعني أن  البطولة التي تقام في الهواء 

أيــار والسابع من حزيران  عـــــلـــــى بني 24 
بهذا  معنية  غير  الترابية  املالعب 

القرار.
وقــــــال جـــــان فــــرانــــســــوا فــيــلــوت 

رئيس االتحاد الفرنسي لكرة 
املـــضـــرب "نـــحـــن فـــي مــوقــع 

مــســاحــتــه 13 هــكــتــارا ما 
يـــســـمـــح بــتــنــظــيــم تــدفــق 
املـــــشـــــجـــــعـــــني بـــطـــريـــقـــة 
مــــخــــتــــلــــفــــة كـــــلـــــيـــــا عـــن 

مالعب كرة القدم".

 تفوق نجم لوس انجليس ليكرز "امللك" ليبرون 
جــيــمــس عـــلـــى نـــظـــيـــره فــــي مـــيـــلـــووكـــي بــاكــس 
اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في لقاء قمة بني 
متصدري املجموعتني الشرقية والغربية ليقود 
كرة  دوري  113-103 ضمن  الفوز  الــى  فريقه 
الــذي  الــوقــت  فــي  للمحترفني.  االمــيــركــي  السلة 

تعتزم فيه رابــطــة الـــدوري اقــامــة املــبــاريــات من 
دون جمهور. 

امــام باكس في  بالتالي لخسارته  وثــأر ليكرز 
19 كــانــون االول املــاضــي عــنــدمــا فـــاز االخــيــر 
بنتيجة 111-104 في مباراة تألق فيها يانيس 
وســجــل 34 نــقــطــة و11 مــتــابــعــة و7 تــمــريــرات 

حاسمة.
ويــتــنــافــس جيمس ويــانــيــس عــلــى لــقــب افضل 
العــب هــذا املوسم وقــد سجل االول نقاطا في 

هذا االطــار بتسجيله 37 نقطة مع 8 متابعات 
ومــثــلــهــا تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة رافــــعــــا رصـــيـــده 
ــنــقــاط الــــى اكــثــر مـــن 34 الــف  االجـــمـــالـــي مـــن ال
دفاعي  بمجهود  قــام  كما  مسيرته،  فــي  نقطة 
على يانيس، واضاف انتوني ديفيس 30 نقطة 

بينها 14 في الربع االخير.
فـــي املــقــابــل ســجــل يــانــيــس 32 نــقــطــة مـــع 11 
في  اخطأ  لكنه  حاسمة،  تــمــريــرات  و6  متابعة 

ثالث رميات حرة في الدقيقتني االخيرتني.

وشـــجـــع جـــمـــهـــور مــلــعــب "ســـتـــايـــبـــلـــز ســنــتــر" 
الخاص بليكرز نجمه جيمس وكان يهتف "ام 
فــي بــي" "ام فــي بــي" اي افــضــل العـــب، فــي كل 
مرة مرة كان يقوم فيها بحركة فنية رائعة او 
يسجل سلة. وقال جيمس بعد املجهود الكبير 
"انا  املباراة  بذله هجوميا ودفاعيا خالل  الــذي 
مــتــعــب جــــدا. يــانــيــس العـــب رائــــع، كــل مــا قمت 
الــى جانبه  احــد  انــي جعلته يشعر بتواجد  بــه 

وجعل مهمته اصعب".

Notebook
ALSABAH

05

05:00

02:00

06:00

07:30

04:30

08:30

11:00

02:30

05:00

05:00

08:00

05:30

03:00

10:45

08:00

03:00

متتالية.  مــبــاراة   12
ب يـــوفـــنـــتـــوس حــصــنــا 
يــق املــحــلــي اذ خــاض 

راة في الـــدوري هذا 
منها مقابل  11 في
انترميالن  ان  . كما 
قر دار منافسه منذ 

املباراة فرصة وستكون 
انتر أنطونيو كونتي الى 
"السيدة  الـــوان   دافــع عــن 
ــ عـــامـــا كــــالالـالعـــب وقـــــاده  1

قب الدوري ثالث مرات 
قبل  الحالية  سلته 

ميليانو اليغري.
ــذي يعول على 

روميلو  يكي 
حب 12 هدفا 
 هذا املوسم 

ســـلـــة مــن 
تطلبة. 

ــهــــا، 
ــف 
نـــا 
ق 

40

انتشار الفيروس، من أجل تجنب شخص
الـــــطـــــلـــــق البطولة التي تقام في الهواء 

والسابع من حزيران 
ي ي

عـــــلـــــى 
بهذا  معنية  غير  بية 

فــــرانــــســــوا فــيــلــوت 
د الفرنسي لكرة 

حـــن فـــي مــوقــع 
1 هــكــتــارا ما
ظــيــم تــدفــق 
ني بـــطـــريـــقـــة 
كـــــلـــــيـــــا عـــن 

لقدم".

ي
م ادولفو  وانتقد 
الــقــر وشقيقه 
وقــال في هــذ
اساس تم اعت
فــيــديــريــكــو د
االمـــر بــعــدم
وشقي عاما) 

بــارتــكــاب الــجــر
الحالة استعما
وقال د
"لـــــق
اال
قــــ
مــ
ال

تــ
فـــ
البا
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سرور ماجد

خالل جلسة االحتفاء التي اتسمت بكلمات 
االطراء بامللحن، استذكرت الشاعرة زينب 
الــصــافــي ابـــرز مــا جــاء فــي ســيــرة امللحن 
سرور ماجد القادم من الناصرية، والذي 
لقب بالعديد من االلقاب الفنية، والحاصل 
عــلــى مــجــمــوعــة مــــن  الـــشـــهـــادات ودروع 
االبداع من مهرجانات ومؤسسات محلية 
في  املوسيقي  مــشــواره  مبتدئًا  وعــربــيــة، 
تعلم  ان  بعد  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
الــعــزف عــلــى آلـــة الــعــود فــي مــركــز شباب 
االذاعــة  العام 1974 دخــل  الكاظمية، وفــي 
لحن  معتمد،  ملحن  بصفة  والــتــلــفــزيــون 
عشرات األعمال الفنية لالذاعة والتلفزيون 
واملــســرح، وشــغــل منصب مــعــاون رئيس 
قــســم املــوســيــقــى والـــغـــنـــاء فـــي مــؤســســة 

االذاعــة والتلفزيون عام 1988، ومن ابرز 
املــطــربــني الــكــبــار الـــذيـــن تــغــنــوا بــالــحــانــه: 
املــطــرب قــاســم اســمــاعــيــل، واحــمــد نعمة، 
ويــــاس خــضــر، ومــحــمــود انـــــور، وصـــالح 
عــبــد الـــغـــفـــور، وحـــســـن بــريــســم، ومــضــر 

محمد، وجالل خورشيد..  
ثــم طــرحــت مجموعة مــحــاور وتــســاؤالت 
للفنان املحتفى به من قبل مدير الجلسة 
د. مهدي سهم الربيعي، والتي اجاب عنها  
بالحاضرين  ترحيبه  بعد  مــاجــد  ســـرور 
اغلب  "ان   :

ً
قــائــال ملحبيه،  الشكر  وتــقــديــم 

املـــطـــربـــني الــــذيــــن تـــغـــنـــوا بــمــجــمــوعــة مــن 
كبيرة  مــســؤولــيــة  امــــام  جعلتهم  الــحــانــي 
في تقديم االفضل واالفضل، لذلك توقف 
بــعــضــهــم عــــن تـــقـــديـــم نـــتـــاجـــات جـــديـــدة 

عيون في  الفني  مستواهم  على   للحفاظ 
 محبيهم". 

الخفاف  جعفر  صديقه  الــحــان  ان  مبينًا 
خلقت لديه عنصر التنافس لتقديم شيء 
الخفاف. واوضح  الحان  ال يقل قيمة عن 
ماجد بخصوص التعاون مع علي الحجار 
" خــــالل حـــضـــوره احــــد املــهــرجــانــات في 
بـــغـــداد، كــنــا نلتقي وجــهــزت لــه لــحــنــًا قد 
اعــجــبــه، لــكــن الــتــعــاون لــم يــكــتــمــل، بسبب 
 
ً
سفر الحجار". كاشفًا انه اليزال متواصال

الفنانة  ديانا حــداد ونخبة من  معه ومــع 
الفنانني الــعــرب، اضــافــة الــى تــواصــلــه مع 

الفنانني العراقيني واملطربني الرواد. 
كما اشار امللحن خالل حديثه، الى وجود 
التي  االلحان واالصـــوات  موجة عالية من 

التروق للذائقة، اال ان الجيل الجديد يمتلك 
ايضًا خامات صوتية جميلة، لكن اغلبهم 
ال يــدركــون بــأن لكل وقــت وزمـــان اغنية، 
تصب  قالبًا  وليس  لحنها  كلمة  لكل  وان 
عــلــيــه الــكــلــمــات، مــشــيــدًا بــبــعــض امللحنني 
الشباب الذين يشتغلون باملدرسة اللحنية 
الصحيحة والتي تروق لكل من يسمعها، 
والـــصـــوت هي  والــلــحــن  الــشــعــر  ان  مبينًا 
مــوهــبــة ربـــانـــيـــة، لــكــن تــحــتــاج الــــى بعض 
االســــاســــيــــات لــتــكــتــمــل. وضـــمـــن فـــقـــرات 
الــجــلــســة، قــدمــت مــجــمــوعــة مــن القصائد 
الــشــعــريــة، وغــنــى املــحــتــفــى بـــه مجموعة 
مــن ابــــرز الــحــانــه الــغــنــائــيــة، لــيــتــم تكريمه 
النــجــازاتــه تثمينًا  امللتقى  ادارة  قبل   مــن 

 الفنية.

 « }

بــســبــب انــتــشــار فـــيـــروس" كــــورونــــا" الـــــذي اخــذ 
الحد  اجــل  العالم، ومــن  بالعديد من دول  يتجول 
انطلقت حمالت  الــعــدوى،  وتحجيم  انتشاره  من 
وتسهم  املجتمعات،  توعية  فــي  تساعد  صحية 
فــي الــحــد مــن االخــتــالط،  فقد تــم الــغــاء وتأجيل 
الــعــديــد مــن حــفــالت املــطــربــني الــعــرب والعراقيني 
على وجه التحديد..  فقد تم مؤخرًا، الغاء الحفل 
الــفــنــي لــلــمــطــرب حــاتــم الــعــراقــي والــفــنــانــة رحمة 
ريـــاض احــمــد،  بعد ان اعــلــن عــن اقــامــة حفليها 
الــتــاســع عشر مــن هــذا الشهر فــي محافظة  فــي 

أربيل.
جاء هذا االلغاء بعد قرار منع التجمعات والحفالت 
للحد من انتشار فايروس 
"كــورونــا"، هــذا ماجاء 
متعهد  حـــديـــث  فـــي 
ومــــســــؤول الــحــفــل 
الفني رباح، خالل 
تــصــريــحــه لــوكــالــة 
األنــــبــــاء الــعــراقــيــة 
نــهــايــة  فـــــي  "واع" 
االســــبــــوع املـــاضـــي، 
مــشــيــرًا الـــى ان املــوعــد 
الــــثــــانــــي ســـيـــقـــرر الحـــقـــًا 
هذا  فيما سبق  املقبل.  الفطر  عيد  هــو  واألقـــرب 
االعـــــالن، تــأجــيــل حــفــل الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة اليسا 
الـــى مــوعــد غــيــر مــعــلــوم، والــــذي كـــان مــن املــقــرر 
عشر  التاسع  في  ايضًا  أربيل  بمحافظة  إقامته 
نــوروز،  أعياد  مع  وبالتزامن  الجاري  الشهر  من 
هـــذا مــا اكــــده متعهد الــحــفــل حــســن الــتــركــمــانــي 
تأجيل   " أن  للوكاالت، مبينًا  في تصريح سابق 
الــحــفــل تـــم بــســبــب الــتــوجــيــهــات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
لــتــجــنــب خطر  الــــعــــراق  كـــردســـتـــان  إقــلــيــم  إدارة 
التجمعات املستجد في   تفشي فيروس كورونا 

 البشرية ".

فهي  الجمال،  من  عالم  املوسيقى 
وتــوزيــع  وايــقــاع  بتأليف  يهتم  فــن 
والــطــرب،  الغناء  وطريقة  االلــحــان، 
يــدرس  علمًا  املوسيقى  ــعــّد 

ُ
ت كما 

أصــــول ومـــبـــادئ الــنــغــم مـــن حيث 
وفــــي  االخــــــــتــــــــالف،  أو  ـــــتـــــوافـــــق  ال
كاللغة  ليست  املوسيقى  الحقيقة، 
باملعنى املفهوم، أي إنها ال تحمل 
أيـــة دالالت، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك 
فإننا نستجيب لها كأداة تواصل، 
لـــكـــن لـــيـــس ألنــــهــــا صــــــوت فـــقـــط، 
فــنــحــن نــســمــع أصـــــــوات الـــضـــرب 
واالحتكاك طوال اليوم وال يلحقنا 
ذات األثر، ربما لهذا السبب تصّور 
فــــريــــدريــــك نـــيـــتـــشـــة، الــفــيــلــســوف 
األملــانــي األشــهــر، فــي كتابه "مولد 
املــوســيــقــى هي  أن  الـــتـــراجـــيـــديـــا"، 
شـــرط تــرانــســنــدالــي ســابــق للغة، 
"اإلرادة"،  تعنيه  بما  ربطها  كذلك 
بدائية من  بــل ووضعها كــصــورة 
وجودنا ذاته، وبذلك يكون التعرف 
لنيتشة،  بالنسبة  املوسيقى،  إلــى 
والتعّرف بها إلى العالم، هو تعّرف 
على ذواتنا و تكميل لها!، لذا هي 
تــنــاغــمــت مـــع ذواتـــنـــا فـــي احــزانــنــا 
نتناغم  بقينا  ملــاذا  واال  وافراحنا، 
مــع اصـــوات قديمة، النها اصــوات 
امـــتـــزجـــت بـــحـــزن مــــع املــوســيــقــى 
فـــــولـــــدت تــــأثــــيــــرًا واثــــــــــرًا اليـــمـــكـــن 
مـــــحـــــوه، كـــمـــا فـــــي صــــــوت داخـــــل 
الشطرة  املولود في قضاء  حسن 
الــعــام 1909 الــتــابــع ملــحــافــظــة ذي 
قوية  بحنجرة  يمتاز  وكــان  قــار، 
ونفس طويل وكذلك بحة شجية 
ثناياها  فــي  تحمل  فــي صــوتــه 
الشجن والحنان، وكان صوته 
يــمــثــل أوركـــســـتـــرا كــامــلــة من 
املوسيقية، وكان يبث  اآلالت 
الــشــجــن الـــدافـــئ فــي أعــمــاق 
استخدم  حيث  مستمعيه، 
 
ً
ذكاءه، رغم انه كان رجال
أميًا يختار كلمات أغانيه 
ــــى قــلــوب  الـــتـــي تـــدخـــل ال
غنى  حيث  مستمعيه، 
جميع االطوار الغنائية 
االبوذية،  مثل  الريفية، 

واملـــحـــمـــداوي، والــشــطــري، وكــذلــك 
ـــتـــراثـــيـــة وغـــيـــرهـــا  االهــــــزوجــــــات ال
...وأثــنــاء غنائه كان يظن املستمع 
يغني  يــبــكــي وال  إنــــه  واملـــشـــاهـــد، 
لــــفــــرط مـــاتـــتـــغـــيـــر مــــالمــــح وجــهــه 
تقطيبًا وعبوسًا، وخاصة عندما 
 ،( ( مسبحته  يبدأ بعصر حبات 

اذ كلما زادت أحزانه وانفعاالته.
 اتــخــذ املــســبــحــة جـــزءًا مــن اآلالت 
الغناء،  في  ترافقه  التي  املوسيقية 
كـــان صــوتــه يــجــمــع رفــيــف نخيل 
الــــنــــاصــــريــــة وغـــــنـــــاء الـــصـــيـــاديـــن 
الــزوارق، وهدهدة االمهات  وعمال 
املشاعر،  الجنوب وصــدق  وحــزن 
التي يتحلى بها ابن الجنوب، فكان 
داخل حسن يتناغم مع املوسيقى 
تنجذب  اجــواًء  يبث  بحزٍن عميق، 
وتنحاز  بــهــا  فتتأثر  الــذائــقــة،  لــهــا 
لـــــهـــــا.. كــــــون الـــــحـــــزن أحــــــد صـــور 
الـــعـــاطـــفـــة واملـــشـــاعـــر اإلنـــســـانـــيـــة، 
فــالــحــزن شـــيء فــطــري يــنــتــاب كل 
ــبــشــر، عــنــدمــا تــقــابــلــهــم مــتــاعــب  ال
في هذه الحياة  وال أحد يستثنى 
من ذلــك، كحزن أم موسى وحزن 
ســيــدنــا يــعــقــوب وحـــــزن الـــرســـول 
صــلــى الــلــه عليه وآلـــه وســلــم على 
ــه،  ـــم يــســتــجــيــبــوا ل قـــومـــه عــنــدمــا ل
لــذا ورث داخـــل حسن الــحــزن من 
التاريخ ومن محيطه في الناصرية، 
الــتــي تعرضت النـــواع مــن الــهــزات 
التاريخية الحزينة، لذا كان طابع 

غنائه حزينًا..

 جــاء ريــاض وهــو يــرتــدي الجينز ومعطفًا 
اسود، ما ان دخل مبنى االذاعة والتلفزيون، 
لكن  بــه،  مرحبًا  السامرائي  استقبله  حتى 
رياض احمد قال بدهشة واعجاب : "معقول 
يعرفني  الصغيرة  الشاشة  امــام  مقعد  ابــو 
؟" رد عليه مجيد مستفهمًا  "ابو احمد هل 
تعرفني؟ أنا مندهش" فقال رياض بلهجته 
املحببة "بويه .. اتاني يوم االحــد، حتى أقرأ 

الــزاويــة" !! (كــانــت الــزاويــة تنشر 
يـــــوم االحـــــــد فــــي الــصــفــحــة 

االخــــــيــــــرة مـــــن صــحــيــفــة 
اردف  ثــم   ،( الجمهورية 
فـــرحـــه  "وروح  ريــــــــاض 
(امـــه) يــوم كــالــولــي فالن 
يـــريـــدك كــلــت اجــيــك على 
راســـــــــي كــــبــــل اجـــــدامـــــي 
..!!" في االستوديو قال 
رياض ملجيد بكثير من 
ـــتـــعـــب والـــيـــأس  االلــــــم وال
ايــضــًا : "بــويــه هـــذا آخــر 
حـــــوار فـــي حـــيـــاتـــي؛ آنــه 

..". فكان ان توفي  الدنيه  مــودع خويه هاي 
حــقــًا بــعــد ايــــام، فــي الــســابــع مــن اذار، كــان 
حينها يشكو تصلبًا في الشرايني وتشمعًا 
في الكبد، ويبدو ان الحزن في داخله جعله 

يفرط في كل شيء!! .
: ســجــلــت  الــــســــامــــرائــــي  مـــجـــيـــد  د.  يــــقــــول 
لــــه ثـــــالث ســــاعــــات؛ ســـاعـــة ونـــصـــف مــنــهــا 
بــكــاء مــر ..، قــرأ لــي بــصــوت محمد رفعت، 
ــغــدر ويـــردد  كـــان يــشــكــو ويــبــكــي، يــشــكــو ال
 (دارمــــــيــــــات) ويـــغـــنـــي (مــــحــــمــــداوي) بــهــذا

 الصدد !. 
ويوضح : مر الوقت الطويل ما بني بكاء 
تسجيل  ومــحــاوالت  جياشة  ومشاعر 
وشعور طاغ باليأس. كان رياض يبكي 
داخــــل االســتــوديــو ويــتــحــدث عــن املــوت 
وعــــن اقــــتــــراب مـــوعـــد رحــيــلــه من 

الدنيا . 
كان  السامرائي  يقول 
رياض يتحدث وكأنه 
يـــعـــلـــم انــــــه ســيــمــوت 
لالسف   : ويــؤكــد   !!

..فـــقـــدت الــتــســجــيــل ومـــن ثــم حــصــلــت عليه 
مــن عــراقــي مقيم فــي أوكــرانــيــا؛ واعتقد إنه 
قد ســرق او مسح من داخــل مكتبة االذاعــة 
والتلفزيون، ذلك الشخص طلبت منه ان يرفعه 
على اليوتيوب ففعل ذلك ثم طلب اللجوء الى 
الواليات املتحدة .. بعد ان قال لي وهو يصف 
 الــحــوار مــع ريــاض " صــدك جــذب بويه هذا

 مسودن !!" 
 ويــؤكــد الــســامــرائــي فــي مــســاء ذلـــك الــيــوم 
كـــان الــجــو بــــاردًا جـــدًا ، وبــعــد الـــحـــوار كــان 
البد أن اذهــب الى سامراء، فقرر ريــاض ان 
يوصلني الى كراج العالوي وهناك اعطاني 
تـــفـــاحـــة خـــرافـــيـــة الـــحـــجـــم لــــم اكـــلـــهـــا حــتــى، 
تعفنت، هناك ، وانــا اودعـــه، قــال لــي "خويه 
راح اموتن" ثم قبلني وقــال لي "هــذه بوسة 
ايـــــام سمعت  بــعــد   : مـــــودع" !! ويــســتــطــرد 
خبر رحيله عن الدنيا، اعدت بث حلقته من 
بــرنــامــج (حـــوار بــال اســــوار) بعد منتصف 
بالبكاء  اجهشت  بــســامــراء؛  انــا  كنت  الليل، 
وافــزعــت اوالدي  فايقظت  الــلــيــل   فــي جـــوف 

 زوجتي.

القانون اسامة عبد  آلة  الفنان املوسيقي عازف  يقدم 
 موسيقيًا 

ً
الرسول في الثامن والعشرين من آذار حفال

غــنــائــيــًا،  بــعــنــوان  "الــلــيــلــة 352" وهـــو مستوحى من 
قصص الف ليلة وليلة  بمرافقة  فرقة اوركسترا الجاز 
في بروكسل املكونة من اربعة وعشرين عازفًا بقيادة 
مدينة  في  هاندل سبيرس   ، مسرح  فاغينية  فرانك 

غنت سوف يحتضن الحفل. 
املــــؤلــــف حــــــازم كـــمـــال الـــديـــن 
احــدى  بمعالجة  قـــام  مــن 
ـــلـــفـــتـــاة  ـــــحـــــكـــــايـــــات ل ال
امللكة زمردة وكتبها 
بــطــريــقــة مــعــاصــرة 
تـــــؤديـــــهـــــا املــــطــــربــــة 
الــلــبــنــانــيــة املــعــروفــة 
جـــــــــــــاهـــــــــــــدة وهـــــــبـــــــة 
القصائد العراقية التي 
اخــتــارهــا ملــجــمــوعــة من 
كــبــار الــشــعــراء: بـــدر شاكر 

مظفر النواب ، بلند الحيدري وايضًا الــــســــيــــاب ، 
ساعة  العمل  مــدة  شكسبير  االنكليزي  للكاتب  نص 
ونصف،  يبدأها بـ مقطوعة موسيقية اسماها "الرحيل 
االوركــســتــرا  الــقــانــون بمصاحبة  آللــة  "وهـــي مكتوبة 
وبعدها يقدم مقطوعة باسم "املالية"  وهي مستوحاة 
مـــن الــــتــــراث الـــعـــراقـــي االصـــيـــل وايـــضـــًا يـــقـــدم اغــنــيــة 
لعفيفة اسكندر "يايمة انطيني الدربيل" ومن ثم يقدم 
مــقــطــوعــة آللـــة الــقــانــون مــع االوركـــســـتـــرا الــتــي ســوف 
تــعــزف مــقــامــات عــراقــيــة مــثــل مــقــام الـــرســـت وايــضــًا 
 مــقــام الــنــوا اثــر ومــقــام الصبا لكن بــروحــيــة  شرقية

 غربية

املغنية صابرينا كاربنتر تحضر العرض األول لفيلم "وقت كبير في 
املراهقة" في هولو في مدينة نيويورك / أ ف ب 

ة تنشر 
حــة 

كـــان يــشــكــو ويــبــكــي
(دارمــــــيــــــات) ويـــغـــنـ
ي

 الصدد !. 
ويوضح : مر الو
جياش ومشاعر 
وشعور طاغ بالي
داخــــل االســتــودي
وعــــن اقــــتــــر
الدني

 1997

1997 - 1951)
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الخمسينية"  املرأة  واضافت 
قــــــــررت هذه الســــــــنة أن انقل 
ســــــــاحة  الــــــــى  بســــــــطيتي 
التظاهر الحتفــــــــل هناك مع 
املعتصمــــــــات وهــــــــن يقفــــــــن 

مطالبات بنيل حقوقهن". 
تخــــــــرج ام محمد يوميًا منذ 
ســــــــاعات الصباح االولى الى 
ساحة 55 في مدينة الصدر 
لتبيــــــــع "الســــــــياح " للعمــــــــال 
اســــــــرتها  وتعيل  والكســــــــبة 
زوجهــــــــا  استشــــــــهاد  بعــــــــد 
فــــــــي العــــــــام 2006 فــــــــي احد 

التفجيرات االرهابية.
"الســــــــياح"  خبــــــــز  يعتبــــــــر 
شائعًا في املناطق الشعبية، 
الجنــــــــوب  نســــــــاء  وتمتــــــــاز 
العراقي بصناعته، وهو من 

القديمــــــــة، إذ يطهى  األكالت 
في الكثير مــــــــن األحيان مع 
البيض الطازج، ليكون وجبة 
متكاملة تغني متناولها عن 

الجوع حتى انتهاء النهار.
بيع  محــــــــل  يعــــــــد صاحــــــــب 
االصبــــــــاغ محيــــــــي جاســــــــم 
"شــــــــمعة  الســــــــياح  بائعــــــــة 
املــــــــكان ونــــــــوره الصباحــــــــي 
اعتدنا على ســــــــياحها  فقد 
الســــــــاخن اللذيذ وال يكتمل 

يومنا بدون ان نتذوقه ".
مــــــــا زالت هذه االكلة القديمة، 
من قبــــــــل  أربعــــــــة آالف عام 
الحاضر،  الى يومنــــــــا  تؤكل 
ولها عشاق يتلذذون بأكلها 

بطقس سومري لذيذ.
تفتخر ابنة ام محمد الطالبة 

فــــــــي كليــــــــة االعــــــــالم بعمــــــــل 
والدتها وتشــــــــاركها كل عام 
فرحتهــــــــا بهذا اليــــــــوم لتقف 
معها في بســــــــطيتها وتوزع 

" السياح " مجانًا. 
للمــــــــرأة هو  العاملــــــــي  اليــــــــوم 
احتفــــــــال عاملي يحــــــــدث في 
اليــــــــوم الثامــــــــن مــــــــن شــــــــهر 
آذار مــــــــن كل عــــــــام، ويقــــــــام 
االحتــــــــرام   علــــــــى  للداللــــــــة 
والتقديــــــــر للمرأة إلنجازاتها 
والسياســــــــية  االقتصاديــــــــة 
االحتفــــــــال  واالجتماعيــــــــة، 
بهذه املناسبة جاء على إثر 
عقــــــــد أول مؤتمــــــــر لالتحاد 
النسائي الديمقراطي العاملي 
والــــــــذي عقد في باريس عام 

.1945

{ }
{ }

ســــــــأبدأ بواقعة قبل أن أدخل بإشكالية املوضوع، فقد انتشر خبر 
قيام األجهزة املعنية بتعقيم صاالت الجامعات واملعاهد الدراسية 
وأروقتها ومكاتبها، واملفروض أن تلقى هذه الخطوة استحســــــــان 
 عن جدوى 

ً
الجميع، لكن ذلك لم يحصل إذ أثار أحد الدكاترة سؤاال

لة، ورأى أنها 
ّ
هذه العملية، ما دامت الصاالت مقفلة والدراســــــــة معط

مجّرد خطوة اســــــــتعراضية أو مرتجلة، تهدر املــــــــواد املعقمة، التي 
ّدخر لحلقات مرتقبة أسوأ في مسلسل كورونا، وقد 

ُ
ُيفترض أن ت

أّيده لفيف من النخبة في نقده.
تضعنا هذه الواقعة وعشــــــــرات غيرها في صميم الطابع اإلشكالي 
لقضية كورونا، ولتفكيك هذه اإلشكالية يمكن أن ُنجمل عناصرها 
إلى وحدات أساســــــــية، هي الدولة ومؤّسساتها املختّصة، واملجتمع 
وبنيته الثقافية وانعكاس ثقافته على املواقف الشــــــــعبية والسلوك 
اليومــــــــي للنــــــــاس، واإلعــــــــالم وأســــــــلوب تعامله ويلحق به وســــــــائل 

التواصل االجتماعي، وأخيرًا تحليالت املثقفني ورؤاهم.
إذا بدأنــــــــا بالحكومة وأجهزتها فينبغــــــــي التحّرر من موقف اإلدانة 
والتبكيت من دون سبب أو مبّرر سوى االستصحاب، ألن الحيرى 
 حكومات العالم أجمع دون استثناء، من انتشر فيها الفيروس 

ّ
تلف

ومن يهّددها، بعد أن وضعها جهلها بالفيروس وتركيبته ودورته 
أمــــــــام عجز كبير، ومن ثــــــــّم ال يعقل أن تكون جميع هذه الحكومات 
رمى باإلهمال جزافًا دون مســــــــّوغ عقالني، مهما 

ُ
مقّصرة، أو أن ت

قيل عن منشأ الفيروس وفي ما إذا 
 أو صناعيًا!

ً
كان طبيعيًا أو معدال

باالنتقال إلــــــــى الجانب االجتماعي، 
 شــــــــعب 

ّ
فينبغي أن نعترف بأن لكل

خصوصيته الثقافية التي تنعكس 
بنحٍو مباشــــــــر أو غير مباشر، على 
 من 

ً
نمــــــــط مواجهتــــــــه لألزمــــــــة. مثال

الصعب علــــــــى العراقــــــــّي أن يتحّرر 
مــــــــّرة واحــــــــدة من أســــــــلوب عالقاته 
الحميميــــــــة، فيترك بقراٍر املصافحة 
والعناق واالقتراب من اآلخر، حتى 
لو كان الخطر الداهــــــــم هو كورونا. 
واألخطــــــــر من ذلك أنه ال يســــــــتطيع 
االنفكاك بيســــــــر من ُبنــــــــاه الثقافية 
االجتماعيــــــــة والدينيــــــــة، مــــــــن قبيل 
املشاركة في املناسبات االجتماعية 
الســــــــاّرة ومواســــــــاة اآلخريــــــــن فــــــــي 
أحزانهــــــــم، كمــــــــا ال يســــــــعه أن يترك 
بسهولة شعائره ومناســــــــباته الدينية، الســــــــّيما الزيارات الكبيرة، 
التي بتنا في العاصمــــــــة بغداد، على أبواب واحدة منها هي الزيارة 

الرجبية.
ُيخطئ من يظّن أن هذه حالة خاّصة بالعراقي دون غيره من شعوب 
العالم، أو أن يختزل املناسبات بالجانب الديني وحده أو باملسلمني 
دون غيرهم. على سبيل املثال باتت اليوم تقاليد وأعراف النوروز، 
نــــــــذر بتفاقم أزمــــــــات كورونا في إيران وأفغانســــــــتان وآذربيجان 

ُ
ت

ومجمل جمهوريات آسيا الوسطى وجنوب تركيا وغيرها. أضف 
إلــــــــى ذلك األعــــــــراف والتقاليــــــــد الوطنية والدينيــــــــة واالجتماعية، في 
بقية بلدان العالــــــــم، والتجمهرات الرياضية والترفيهية والســــــــوقية 

والسياحية.
 شديدًا بني مهمته 

ً
عندما نصل إلى اإلعالم، فنحن نشــــــــهد تداخال

في التوعيــــــــة والتحذير، واملجازفة بالســــــــقوط في هــــــــّوة التخويف 
وإثارة االضطــــــــراب والهلع، يحتاج فيها األمــــــــر إلى معيار مزدوج؛ 
إنســــــــانّي ومهني للتفكيك بني املهمتني. ما أؤمن به على مدار على 
أربعة عقود من العمل اإلعالمّي املتواصل، أن الفلســــــــفة األساسية 
لإلعــــــــالم، تقوم على أســــــــاس بث الهدوء والســــــــكينة فــــــــي النفوس، 

وإشاعة األمن النفسي للمجتمع.
أخيــــــــرًا نترك وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي التي تســــــــتحّق قصة 
منفــــــــردة، لنرفع كلمــــــــات وجيزة إلى ســــــــاحة املثقفــــــــني؛ برجاء أن 
فوا بعض الشــــــــيء من غاللة الطابع النقدي الحاد، والعقالنية 

ّ
يتخف

الصارمة، في أزمة مركبة بني العلم واألمن النفسي، إذ ما من نجاح 
مضمون ألي إجراء علمي، إال باملناعة النفسية!

HBO
 "Westworld

 ...

حصد الفيلم الروائي الســــــــينمائي العراقي "نقوش على الحجر"  
جائزة أفضل فيلم ضمن فعاليات مهرجان انطاليا السينمائي، 
الذي اختتمت اعماله يوم الســــــــبت املاضــــــــي، تبلغ مدة الفيلم 60 
دقيقــــــــة، وتحدثت فكرته عــــــــن "فاجعة األنفال" ومــــــــا جرى فيها 
مــــــــن أحداث ويمثل جيلــــــــني، أحدهما رجل تعدى العقد الســــــــابع 
ويتحدث عن ذكريات عاشــــــــها اثناء املأســــــــاة، وشــــــــاب عشريني 

يســــــــتذكر الحادث من خــــــــالل النقوش التي رســــــــمت على الحجر 
للحادثة األليمة، الفيلم من اخراج شــــــــوكت أمني، وجسد شخصياته 
الرئيسة، شــــــــيماء مولودي، وحسني حســــــــن، يذكر أن الفيلم ترشح 

لجائزة األوسكار.

 يواصــــــــل املوســــــــيقي العراقــــــــي حســــــــني فجر مشــــــــروعه 
الجديــــــــد العالج باملوســــــــيقى، بعدد من الزيــــــــارات امليدانية 
ملستشــــــــفى "الرشــــــــاد" لألمــــــــراض العقلية بالتعــــــــاون مع 
كادر طبي متخصص في قســــــــم التأهيل النفســــــــي، وعن 
مشــــــــاريعه املقبلة يســــــــتعد فجر للبدء بمشروعه "بتاريخ 
العــــــــراق"، يوثق  من خالله تاريخ العــــــــراق وحضارته عبر 
شــــــــخصيات تاريخية ومنهــــــــم، كلكامــــــــش وانكيدو، عبر 
استخدام مجموعة كبيرة من املقامات العراقية، ستؤديها 

أصوات شبابية.

تمكنــــــــت العتبــــــــة العباســــــــية مــــــــن 
الحصــــــــول علــــــــى موافقــــــــة االمــــــــم 
املتحــــــــدة علــــــــى إدراج مكتبة ودار 
املخطوطات في العتبة العّباســــــــية 
املقّدسة ضمن خارطتها الدولّية.

وقــــــــال مســــــــؤول شــــــــعبة االعالم 
علي حسني الخباز لـ"الصباح" ان 
"األمــــــــم املتحدة أدرجت مشــــــــاريع 
فــــــــي  املخطوطــــــــات  ودار  مكتبــــــــة 
العتبة العباســــــــية املقدسة ضمن 
خارطتهــــــــا الدولية بعد ان تمكنت 
اســــــــتعراض  مــــــــن  الــــــــدار  إدارة 

نتاجها".
 واضاف ان "هذا االدراج سيمكن 
الدار من استعراض ما لديها  مع 
الدول التي ســــــــاعدت فــــــــي إحياء 
التي  املســــــــتدامة  التنمية  وتطبيق 
أطلقتها ســــــــنة 2015 وتم التوقيع 
عليها من قبل 96 دولة من بينها 

العراق".
 وأشــــــــار الى ان "االمــــــــم املتحدة 
مشــــــــاريع  إدراج  طلبــــــــت 
تحققــــــــت  التــــــــي  املخطوطــــــــات 
بهــــــــا أهداف التنمية املســــــــتدامة 
(2020 - 2030) فــــــــي الخارطة 
الخاصة باألمم املتحدة  الدولية 
التــــــــي منحــــــــت العتبــــــــة مفاتيح 
الدخول الى موقع الخارطة وتم 
إدخال خمسة مشاريع خاصة 
بمكتبة ودار مخطوطات العتبة 

العّباسية املقّدسة".
 موضحــــــــًا ان "هذه املشــــــــاريع 
وزارة  عن  لــــــــون 

ّ
ممث حضرها 

ل 
ّ
واملمث العراقيــــــــة  التخطيــــــــط 

املتحــــــــدة  لألمــــــــم  الرســــــــمي 
فــــــــي العــــــــراق، إضافــــــــة الى 
رئيــــــــس االتحــــــــاد العربي 

قيــــــــم مؤخــــــــرا حفل للمكتبات".
ُ
ا

زفــــــــاف فــــــــي احــــــــدى 
الفاخــــــــرة  القاعــــــــات 
جــــــــدا بمدينــــــــة بيتالينغ 
جايا املاليزيــــــــة بالقرب من 
العاصمة كواالملبور، واســــــــتوحى 
فيهاالعريســــــــان تصميــــــــم كعكــــــــة 

زفافهما من فكرة الثريا املقلوبة.
املمثــــــــل  وهــــــــو  العريــــــــس  طلــــــــب  إذ 
واملغني املاليــــــــزي أيمن حكيم ريدزا 
وعروســــــــته املمثلة والعارضة زهيرة 
مكويلســــــــون من محل ليلي آند لوال 
(Lily & Lola) لصنــــــــع الكيــــــــك فــــــــي 
كواالملبــــــــور كعكــــــــة فريدة مــــــــن نوعها 
ق فوق رأسيهما اثناء عبورهما 

ّ
عل

ُ
ســــــــت

ممر القاعة.
وقــــــــال صانعو الكيك فــــــــي محل ليلي آند 
لوال على االنســــــــتغرام: إن الفكرة بأكملها 
اســــــــتغرقت: "ثالث ســــــــنوات فــــــــي االعداد"، 
نجزت في النهاية بمساعدة شركة تدعى 

ُ
ا

(Mahligai Creative) لتنظيــــــــم الحفالت، 
فكانت  املسؤولة عن تدلي الكعكة متعددة 

الطبقات عندما يحني موعد تقطيعها.
واشار محل الكيك الى ان العروس لم تكن 
قة فوق رأسها 

ّ
مدركة تمام بأن الكعكة معل

الى ان تــــــــم إنزالهــــــــا في النهايــــــــة، واظهرت 
اللقطــــــــات التي ُنشــــــــرت على االنســــــــتغرام 
الكعكــــــــة وهي متدلية من الســــــــقف، اضافة 
الى الصور التي وثقت لحظة تقطيع ريدزا 

ومكويلسون للكعكة.
اوضحت املالك املشارك ملحل صنع الكيك 
ليلــــــــي عثمــــــــان لصحيفة "نيو ســــــــتريتس 
تايمز" املاليزية أنه كان من الصعب إنجاح 

الفكرة نوعا ما بســــــــبب هشاشــــــــة الكيك، 
لكن في النهاية شــــــــعرت بالســــــــعادة النها 
تمكّنت من إظهــــــــار مواهب صانعي الكيك 

في ماليزيا.
واضافت ليلي: "انها فكرة طاملا انشــــــــغلنا 
بهــــــــا انا واختــــــــي آليــــــــا ومنذ عــــــــام 2017، 

واصبــــــــح زفاف أيمــــــــن وزهيــــــــرة فرصتنا 
الذهبيــــــــة لتنفيذهــــــــا عمليا ألنها تناســــــــب 

موضوع الزفاف".
واكد محل صنــــــــع الكيك ان: "كعكة الزفاف 
بنكهة الفانيال" كانت خيار العريسني من 

اجل اإلبقاء على بساطتها.
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