
��������	
������������������������������������ Wed. 8 Jul. 2020 Issue No. 4868�������2020��	
��8������� �������500��� �� 16����

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

ch.editor@alsabaah.iq

��������	
��

����������������������������� 

�������	
������!��
�
"� ��#


$��%
���&����'�
�

�����	�������

1511

11813

624420

64701 118396

25764

��������
����	����	����	����	

��������
241		

	�����	���� 
41

�!�"��
436		

(�)
�43������*'
�172+� ,�137-�./15

:# �;75-�;�;66<)=�
�43<
��/62

>?��27+ � 172

@�)��15

�	�
�137A�'�!89

�������
�49,���BC162,���D��18E��
���#�426

F�&�G�

��*�
��H����
�
�������
��IC��)*


J;��
�����)%
���&�E�����
��/�K

�*�
��E�����
��/�K

2685 36252
"��&�
��H���! :��L
��"��M�H���!

"� ��N��H���!�

����,�;������ ��;O!
�$��%
���&����'�
�

P�
��
�;���KQ�!

2426�� ��R
���S

,�Q�
��"����T!�U*�?Q�
��"����T!�U*�?/��VVVVWVVVV 

� �#��	�$%��	&���'	
�(��)���	�$%��	&*�+�	
2020	+��,	7		�-./��

X�&��Y���Z

I n f o g r a p h i c
A L S A B A H

  208�"�#�������$% 
  281 �&��������$% 
      5 �'(������� 
  95 �)*��� 
          4 ��+�,�- �� 
 84 �/�%�3� 
                 9 �6�7� 
 89 �:
%�; 
   64 �6�;�; 

 75 �>���� 
 31 �A��B 
 71 ������� 
   103 �C� �� 
 98 �/%�% 
   130 ��+������ 
145 �����DE 
13 ����+3�� 

  6 �F���+

21 �"�#�������$% 
12 �&��������$% 
4 �'(������� 
2 �)*��� 
5 ��+�,�- �� 
                     6 �/�%�� 
5 �:
%�; 

  3 �6�;�; 
  1 �>���� 

 6 �A��B 
 11 ������� 
4 �C� �� 
 6 �/%�% 
 2 ��+������ 
 22 �����DE 
  2 ����+3�� 
 2 �>�G,�� 
  4 �������H
#

ــد رئـــيـــس الــــــــوزراء، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، أن  أكــ

الهاشمي،  هــشــام  واألكــاديــمــي،  الباحث  اغتيال 

ــل غــصــة وحـــزنـــًا عــمــيــقــًا، وواجــبــنــا كــقــادة 
ّ
شــك

ل الحزن واألسى الى تحٍد حقيقي، 
ّ

دولة أن نحو

مـــشـــددًا بـــالـــقـــول: «لــــن نــســمــح بــنــشــر الــفــوضــى 

ــدا»، وفـــي حـــني اســتــعــرض  ــ ــ وســيــاســة املــافــيــا أب

تعزيز  لجنة  عمل  مستجدات  الــــوزراء،  مجلس 

انتشار  مــن   
ّ
الــحــد بــشــأن  الحكومية  ــراءات  ــ اإلجـ

فـــيـــروس كـــورونـــا، قـــرر املــوافــقــة عــلــى مــشــروع 

للمتوفني مــن ذوي  الــتــقــاعــديــة  الــحــقــوق  قــانــون 

املهن الطبية.

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» 

أمـــس الجلسة االعــتــيــاديــة  تـــرأس  أن «الــكــاظــمــي 

بــالــحــديــث عن  الــتــي استهلها  الــــــوزراء،  ملــجــلــس 

واقــــعــــة اغـــتـــيـــال الـــبـــاحـــث واألكــــاديــــمــــي، هــشــام 

الهاشمي، على يد مجاميع مسلحة خارجة عن 

القانون».

ل غصة 
ّ
وأكد الكاظمي، أن اغتيال الهاشمي، شك

ل 
ّ

وحــزنــًا عميقًا، وواجــبــنــا كــقــادة دولـــة أن نحو

الحزن واألسى الى تحٍد حقيقي، وعمل وإنجاز 

ملا يتطلع له العراقيون في بسط األمن وسيادة 

اإلجابة  فإن  مسؤولون،  وألننا  والقانون،  الدولة 

اإلنجاز  هي  الشعب  منا  يتقبلها  التي  الوحيدة 

فقط وليس غير اإلنجاز.

د رئيس الوزراء على عدم السماح ألي جهة 
ّ
وشد

للعصابات،  الى دولة  العراق  ل 
ّ

تسعى ألن يتحو

كما لن نسمح بنشر الفوضى وسياسة املافيا 

أبـــــدا، ونـــؤكـــد لــلــقــتــلــة أنــــه لـــن يــهــدأ لــنــا بــــال قبل 

ارتكبوه  بما  للقضاء،  وإخضاعهم  مالحقتهم 

ــرائــــم، مــشــيــرا الــــى أن مـــن تـــــورط بــالــدم  مـــن جــ

الــعــراقــي ســيــواجــه الــعــدالــة مهما كـــان انــتــمــاؤه، 

فهناك العديد من الدماء التي سالت قبل حادثة 

اغتيال الهاشمي.   

ه رئيس الوزراء، وفقا للبيان، وزارة الثقافة 
ّ
ووج

الهاشمي  الشهيد  بــإطــالق اســم  بــغــداد،  وأمــانــة 

على أحد شوارع العاصمة بغداد، تخليدًا لذكراه 

وما قدمه من عطاء وفكر، إذ كان أحد قادة الرأي 

 الداعمني للقوات العراقية في حربها ضد 
ّ
وأشد

عصابات داعش اإلرهابية.

 الكاظمي، أن الحكومة الحالية تشكلت في 
ّ

وبني

 حكومة 
ّ
ظـــرف مــلــيء بـــاألزمـــات، لــذلــك هــي تــعــد

واقتصادية  واجتماعية  وأمنية  حلول سياسية 

وصــحــيــة، فــالــشــعــب يــســتــحــق مــنــا الــكــثــيــر من 

الــعــمــل الحقيقي والـــجـــاد، مــشــيــرا الـــى الــظــروف 

الصعبة والــتــحــديــات الــعــديــدة الــتــي تــواجــه عمل 

الحكومة.  
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واصلت األوساط السياسية، 

املحلية والدولية، إدانتها الواسعة، 

الغتيال الخبير واملحلل األمني 

هشام الهاشمي، بينما قرر 

مجلس القضاء األعلى، تشكيل 

هيئة تحقيقية تختص بجرائم 

االغتياالت. وذكر مجلس القضاء، 

في بيان تلقته «الصباح»، أنه «تقرر 

تشكيل هيئة تحقيقية قضائية 

من ثالثة قضاة وعضو ادعاء 

عام، تختص بالتحقيق في جرائم 

االغتياالت في العاصمة بغداد وبقية 

املحافظات، وبالتنسيق مع وزارة 

الداخلية».

وعبرت لجنة حقوق االنسان 

النيابية، في بيان، عن أسفها البالغ 

إزاء مقتل الخبير واملحلل األمني 

هشام الهاشمي برصاصات غادرة، 

ليلتحق املغفور له مع باقي النشطاء 

وأصحاب اآلراء السديدة الى جنات 

الله. وفي تغريدة على «تويتر»، لفت 

رئيس ائتالف دولة القانون نوري 

املالكي، الى أن «اغتيال الهاشمي يعد 

محاولة لجر العراق الى الفوضى» 

. كما ندد رئيس البرملان العربي 

لمي، في بيان، 
ُّ

مشعل بن فهم الس

بأشد العبارات، بجريمة اغتيال 

الهاشمي.  
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بـــأن  ــــدل،  ــعـ ــ الـ ــي وزارة  فــ ــؤول  ــســ أفــــــاد مـــصـــدر مــ

الستار محمد،  القاضي ســاالر عبد  الــعــدل  وزيــر 

املعني  املتحدة،  لألمم  التابع  الــدولــي  الفريق  التقى 

عصابات  ارتكبتها  الــتــي  الــجــرائــم  فــي  بالتحقيق 

داعش االرهابية، مبينًا أنه بصدد التنسيق الفعلي 

التوثيق وجمع  آلــيــات  تعزيز  أجــل  مــن  الفريق  مــع 

ــة، والســيــمــا مـــا يــخــص مــجــزرتــي ســبــايــكــر،  ــ ــ األدل

ارتكبته عصابات «داعــش»  بـــادوش، ومــا  وسجن 

من جرائم السبي والتهجير بحق االيزيديني.

وكـــان رئــيــس الجمهورية، بــرهــم صــالــح، قــد شدد 

خـــالل اســتــقــبــالــه كــريــم خـــان، املــســتــشــار الــخــاص 

ورئيس فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز 

”داعـــش“،  قبل  مــن  املرتكبة  الجرائم  عــن  املساءلة 

ــة جـــرائـــم القتل  ــ ــــرورة بـــذل الــجــهــود إلدانـ عــلــى ضـ

إلى  بها  املــتــورطــني  وتقديم  والسبي  واالضــطــهــاد 

محكمة دولية خاصة ملحاسبتهم.

«الصباح»، أن الفريق  وأضاف املصدر في حديث لـ

األممي أبدى استعداده لتقديم الدعم الالزم للوزارة 

بهذا املجال والتنسيق املشترك معها، لكونه خطوة 

مــهــمــة فــي جــمــع املــلــفــات الــخــاصــة بــهــذه الــجــرائــم، 

مــشــيــرا الـــى أن هـــذه املــلــفــات يــتــم جمعها ومـــن ثم 

أرشفتها الكترونيا بموجب نظام حفظ الكتروني 

ــذه املــلــفــات مــن الــضــيــاع، وتــزويــد  يــحــافــظ عــلــى هـ

الجهات املعنية بهذه امللفات. 
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تــلــتــقــي لــجــنــة الـــصـــحـــة الــنــيــابــيــة 

ــبــــوع املــقــبــل،  ــر الــصــحــة االســ ــ وزيـ

ملناقشة العديد من األمــور، وعلى 

رأسها قرار اللجنة العليا للصحة 

بغلق  الخاص  الوطنية،  والسالمة 

الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة مــدة 

أســبــوعــني، وتـــداعـــيـــات هـــذا األمـــر 

ــت عــن  ــ ــربـ ــ أعـ املــــــواطــــــن، إذ  عـــلـــى 

استغرابها من هذا القرار املفاجئ 

والفني  املهني  عد 
ُ
للب يفتقد  الــذي 

املختص.

 كــبــيــرًا بني 
ً
ــرار جـــــدال ــقــ ــ  وأثــــــار ال

ــاء لــجــنــة الـــصـــحـــة والــبــيــئــة  أعــــضــ

ــة  ــابـ ــقـ الـــنـــيـــابـــيـــة ومـــخـــتـــصـــني ونـ

قرارًا  منهم  الكثير  وعــده  األطباء، 

غير مــدروس اتخذته اللجنة على 

ــا، مــرجــحــني أن  عــجــالــة مـــن أمـــرهـ

املنظومة  انهيار  فــي  سببًا  يكون 

الصحية إذا ما تم تطبيقه.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية، 

ــة الــنــيــابــيــة،  ــ ــ وعـــضـــو خــلــيــة االزمـ

ســلــمــان الــغــريــبــاوي فــي تصريح 

ــبــــاح»: إن «قــــــرار الــلــجــنــة  لــــ «الــــصــ

الــعــلــيــا الـــخـــاص بــغــلــق الـــعـــيـــادات 

قـــرار خــاطــئ وغــيــر مــــدروس، وله 

تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــلــى املــجــتــمــع، 

ــبــدائــل  ــع ال ــان بــإمــكــانــهــم وضــ ــ وكـ

ــة واالبــــتــــعــــاد عــــن اتـــخـــاذ  الـــــالزمـــ

كهذه، ستنعكس  خاطئة  قـــرارات 

نــتــائــجــهــا غــيــر الــصــحــيــحــة على 

بأزمة  ندخل  وبالتالي  املــواطــنــني، 

صحية جديدة، ونحن نعيش أزمة 

فــيــروس  وبـــاء  بــانــتــشــار  حقيقية 

كورونا»، معربًا عن استغرابه من 

«تفتقد  يراها  التي  الــقــرارات  هــذه 

عد املهني والفني املختص». 
ُ
للب
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عن  االجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  كشفت 

التقاعد  بــدائــرة  الخاصة  االلكترونية  املنصة  أن 

الفساد،  حــاالت  االجتماعي، ستوقف  والضمان 

ـــداد الـــعـــمـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة واالجـــنـــبـــيـــة،  ــ ــ ــدد أعـ ــحــ وتــ

وستضيف 500 ألف عامل الى صندوق التقاعد 

والضمان االجتماعي . 

الدكتور  االجتماعية  والشؤون  العمل  وقال وزير 

ـــ «الــصــبــاح»: إن الـــــوزارة أطلقت  عـــادل الــركــابــي ل

املــنــصــة االلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بـــدائـــرة الــتــقــاعــد 

ــداد  ــتـــي ســتــحــدد أعــ والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، والـ

العاملني في شركات القطاع الخاص، منوها بأنها 

استحقاقات  من  بذمتهم  ما  دفــع  من  ستمكنهم 

مالية لصندوق التقاعد والضمان االجتماعي عن 

أنه بإمكان  االلكتروني، مؤكدا  الدفع  طريق ملف 

لهم  املخصصة  املبالغ  سحب  الراغبني  العاملني 

في نهاية الخدمة عن طريق باسوورد خاص بكل 

عامل . 

واشار الى ان املنصة استحدثت قاعدة بيانات 

ألكــثــر مــن 34 ألــف عــامــل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 

تــزويــد بياناتهم  الــشــركــات  إذ تتيح ألصــحــاب 

عبر النافذة االلكترونية، باالضافة الى تحديث 

لة.  
َّ
بيانات املشاريع والشركات املسج

الــعــراق»،  فــي  ضمن حملة «صنع 

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة الــــصــــنــــاعــــات 

الصناعة  لـــوزارة  التابعة  الخفيفة 

ــن تــصــنــيــع أجـــهـــزة  ــادن، عــ ــ ــعــ ــ واملــ

عــشــتــار»،  «مــاركــة  تحمل  منزلية 

وبينما أكدت إمكانية تأمني حاجة 

السوق املحلية، دعت الحكومة الى 

تقديم الدعم لها.

وقــــال مــديــر الــشــركــة املــســتــثــمــرة 

ــات الــخــفــيــفــة  ــاعــ ــنــ ــــصــ لـــشـــركـــة ال

التابعة للوزارة، وليد جبر سلمان، 

فــي تصريح خــاص لـــ «الــصــبــاح»: 

حــمــلــة  وضـــــمـــــن  ــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ «ال إن 

ــــعــــراق) تــمــكــنــت من  (صــنــع فـــي ال

ــال خــطــوط إنــتــاجــيــة جــديــدة  ــ إدخـ

ــزة املــنــزلــيــة الــتــي  ــهـ لــتــصــنــيــع االجـ

عــشــتــار)، مشيرا  (مــاركــة  تحمل 

الـــــى أن «تـــلـــك املـــنـــتـــجـــات تــشــمــل 

واملجمدات  والعارضات  الثالجات 

والــطــبــاخــات واملـــدافـــئ واملــنــتــجــات 

االخرى».

تــمــتــلــك  «الــــشــــركــــة  أن  وأضـــــــــاف 

خـــبـــرات وإمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة من 

األيـــــدي الــعــامــلــة املــــاهــــرة، كــمــا ان 

ــة املــصــنــعــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــ ــتــــجــــات ال ــنــ املــ

تواكب التقنيات الحديثة، إذ تعمل 

تــصــنــيــع منتجات  عــلــى  الــشــركــة 

النوعية  تمتاز بكفاءة وجودة في 

القياسية  للمواصفات  ومطابقة 

املعتمدة». 

ــار املـــوجـــودة  ــعــ ــأن «االســ ــاد بــ ــ وأفــ

مقارنة  ومناسبة جدا  تشجيعية 

ــار األجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة  ــعـ بـــأسـ

ــا أكــــــــد أن  ــمـ ــنـ ــيـ املـــــــســـــــتـــــــوردة»، بـ

«الــشــركــة قـــادرة على ســد حاجة 

الكهربائية  االجــهــزة  مــن  الــســوق 

بشكل كامل».

وزارات  الـــشـــركـــة  ــر  مـــديـ ــــب  ــال وطــ

ــتــعــاون  ــة بــال ــافـ ودوائــــــــر الــــدولــــة كـ

الجاد عن طريق شراء منتجاتها 

للمنتج  منها  تشجيعًا  املــتــمــيــزة، 

الوطنية،  للصناعة  ودعمًا  املحلي 

ــــى أن  ــوقــــت نــفــســه الـ ــ ــًا فــــي ال ــتـ الفـ

«تــشــجــيــع الــصــنــاعــة املــحــلــيــة من 

شـــأنـــه أن يـــوفـــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة 

ــلـــدن ويـــخـــلـــق فــــــرص الــعــمــل  ــبـ ــلـ لـ

للعاطلني».  

الـــصـــنـــاعـــات  أن شـــركـــة  يـــذكـــر 

ــة، الــــتــــابــــعــــة لــــــــــوزارة  ــفــ ــيــ ــفــ ــخــ ــ ال

األولــى  تعد  واملــعــادن،  الصناعة 

في مجال االجهزة املنزلية، كما 

أنــهــا تــقــدم ضــمــانــًا ملــنــتــوجــهــا، 

البيع لصيانة  بعد  ما  وخدمات 

ــى  ــ األجــــهــــزة خــــالل الــســنــة األول

إمكانية  إلــى  بــاإلضــافــة  مجانًا، 

ــة  ــمـ ــديـ ــقـ ــزة الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــح األجـ ــيـ ــلـ تـــصـ

بأسعار مناسبة.
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بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، 

العراق فاتح  التركي لدى  مع  السفير 

يلدز، العالقات الثنائية بني البلدين في 

واالستثمارية،  االقتصادية  املــجــاالت 

وسبل تطويرها.

وقــــــال الــــوزيــــر بــحــســب بـــيـــان تــلــقــتــه 

«الــــصــــبــــاح»، انـــــه تــــم بـــحـــث عـــــدد مــن 

القضايا، من بينها القرض املقدم من 

ضمن  الــعــراق،  الــى  التركية  الحكومة 

مــؤتــمــر الــكــويــت، الــبــالــغ (5) مــلــيــارات 

مطار  إعمار  إعــادة  ومشاريع  دوالر، 

ــــحــــدودي الــثــانــي،  املـــوصـــل، واملــنــفــذ ال

املــيــاه،  التحتية فــي مــا يخص  والــبــنــى 

ــاء عـــدد مـــن املــســتــشــفــيــات في  وإنـــشـ

العراق من قبل شركات تركية، اضافة 

الكهربائية  الطاقة  الى مناقشة توفير 

ــــط الـــكـــهـــربـــائـــي بــني  ــربـ ــ ــــن خــــــالل الـ مـ

البلدين.

ــدز حـــرص  ــلــ ــ بـــــــــدوره بـــــني الـــســـفـــيـــر ي

ــتــــه عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون  ــكــــومــ حــ

ــن، بـــمـــا يــخــدم  ــديـ ــلـ ــبـ ــني الـ املـــشـــتـــرك بــ

ــــى ان  املــصــالــح املــشــتــركــة، مــشــيــرا إل

تــطــور الــعــالقــات انعكس ايــجــابــا على 

ــادل الــــتــــجــــاري، وزيـــــــادة  ــبــ ــتــ ــ ــم ال حـــجـ

مبديا  املشتركة،  االستثمارات  حجم 

استعداد الشركات التركية للمساهمة 

في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

أطــلــقــت دائــــرة اإلصــــالح الــتــابــعــة الــى 

وزارة العدل، سراح 368 نزيال خالل 

شهر حزيران املاضي.

ــوزارة فــي بــيــان تلقته  ــ وقـــال إعـــالم ال

«الــصــبــاح»، إن الــدائــرة أطلقت ســراح 

، بواقع 329 من الرجال و 
ً
368 نزيال

39 من النساء خالل الشهر املاضي، 

اتـــخـــذت جميع  ــرة  ــدائــ ــ ال ان  مــضــيــفــا 

التدابير واإلجــراءات التي من شأنها 

ــة الــتــســفــيــر،  تـــســـريـــع وتــــيــــرة حــــركــ

وتأمني النزالء أمام املحاكم.

وأشار البيان إلى أن مالكات التسفير 

ــان الــقــانــونــيــة  ــجـ ـــلـ ــزالء وال ــنــ ــ ــل ال ــقـ ونـ

ــــحــــراســــات والــــطــــوارئ،  واآللــــيــــات وال

ــلـــى مـــدى  تــعــمــل بــشــكــل يــــومــــي، وعـ

الرسمي،  الــدوام  ساعات تعدت وقت 

ــــدعــــاوى  بــغــيــة مــتــابــعــة الــقــضــايــا وال

مـــع الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة، لــلــتــســريــع 

ــزالء،  ــنــ ــ بــــــإجــــــراءات إطــــــالق ســــــراح ال

وحرصها على إتمام العمل بالشكل 

األمثل.

ــرة الـــهـــجـــرة واملــهــجــريــن  ــ ــ اطــلــعــت وزي

ــــالل زيــــارتــــهــــا فـــرع  ــق، خـ ــائــ ــان فــ ــفــ ــ اي

ــوزارة فــي جــانــب الــكــرخ بالعاصمة  الــ

ــعــمــل ومــســتــوى  ــغــــداد، عــلــى آلـــيـــة ال بــ

الفرع  يقدمها  التي  والــخــدمــات  االداء 

للمواطنني.

وشــددت الــوزيــرة بحسب بيان تلقته 

«الصباح»، على أهمية تضافر الجهود 

التخفيف  في  يسهم  بما  وتوحيدها، 

ــن يـــراجـــعـــون  عـــلـــى املــــواطــــنــــني الـــــذيـــ

ــدات فــــي الــــفــــرع، والـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــــوحـ الـ

ــوقــت فــي انــجــاز مــعــامــالت  اخـــتـــزال ال

الفتة  الروتني،  من  والتقليل  املواطنني 

العمل  إلــى ضـــرورة مضاعفة جهود 

بطريقة سلسة من اجل تقديم خدمة 

افضل للمواطنني.

ــــوزارة مستعدة  وأضــافــت فــائــق، أن ال

التي  الفئات  احتياجات  لتلبية  دائــمــا 

تـــرعـــاهـــا، ضـــمـــن الـــخـــطـــط والـــبـــرامـــج 

ــهــادفــة لــتــقــديــم افــضــل رعـــايـــة لــهــذه  ال

الفئات.

����(���	����J#�iF%;�j	k&(���;l�
m!�H(B*�X���(�

�'An� oA;U��pqr��K�s�
E
������X�;UV

� �#=&���WK�JWkY�M�],��M�;l�
�	�<��W���#=L��

������������ !

������������ !

������������ !

������;��� �]���#���	��	��� �#=&�
�!=t���
�9�	��

�uN�]���	<��(���u;=LY�[];�����v
�	��!����F#���"�wxK!y

�J����������%���
����	�W���	]	Y�(�

�	�;��(�

ــالـــح، أمــس  شــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـ

الثالثاء، على ضرورة بذل الجهود إلدانة جرائم 

املتورطني  وتقديم  والــســبــي،  واالضــطــهــاد  القتل 

بها إلى محكمة دولية خاصة ملحاسبتهم.

ــح، بــحــســب بـــيـــان رئــــاســــي، خـــالل  ــ ــال وقــــــال صــ

استقباله كريم خان، املستشار الخاص ورئيس 

فــريــق الــتــحــقــيــق الــتــابــع لــألمــم املــتــحــدة لتعزيز 

املساءلة عن الجرائم املرتكبة من قبل ”داعش“: 

ومذاهبهم  قومياتهم  بمختلف  ”الــعــراقــيــني  إن 

عــانــوا مــن إرهــــاب عــصــابــات داعــــش، وارتــكــبــت 

الــجــرائــم واالنــتــهــاكــات التي  الــعــديــد مــن  بحقهم 

ترقى إلى مستوى اإلبادة الجماعية في مختلف 

املدن واملحافظات“.

فريق  تــواصــل  ”أهمية  الجمهورية  رئــيــس  وأكـــد 

ومنظمات  املعنية  العراقية  الجهات  مع  التحقيق 

الــتــي توثق  ــة  املــدنــي، لجمع وحــفــظ األدلـ املجتمع 

مــا تــعــرض لــه أبــنــاء الشعب الــعــراقــي مــن جرائم 

أيــدي تنظيم داعش  قتل واضطهاد وسبي على 

اإلرهــابــي“، مشددًا على ”ضــرورة بــذل الجهود 

إلى  املــتــورطــني بها  الــجــرائــم، وتقديم  ــة تلك  إلدانـ

محكمة دولية خاصة ملحاسبتهم“.

 لــرئــيــس 
ً
ــرحــــًا مـــفـــصـــال بــــــــدوره قـــــدم خـــــان ”شــ

واآلليات  األممية  املنظمة  جهود  عن  الجمهورية 

الــتــي تتبعها فــي تــحــري وتــوثــيــق الــجــرائــم التي 

ــي بـــحـــق املـــواطـــنـــني  ــ ــابـ ــ ــتــنــظــيــم اإلرهـ ارتـــكـــبـــهـــا ال

الـــعـــراقـــيـــني بــمــخــتــلــف قـــومـــيـــاتـــهـــم ومـــذاهـــبـــهـــم 

وتواصلها مع الناجني“، مؤكدًا أن ”مجلس األمن 

الدولي وعد بإنصاف الضحايا“.

ــاد مـــصـــدر مــســؤول  ــ عــلــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، أفـ

«الـــصـــبـــاح»، بــأن  فـــي وزارة الـــعـــدل، فـــي حــديــث لــــ

وزيــر العدل القاضي ســاالر عبد الستار محمد، 

املعني  املتحدة،  التابع لالمم  الدولي  الفريق  التقى 

عصابات  ارتكبتها  التي  الجرائم  في  بالتحقيق 

داعش االرهابية، مبينًا أنه بصدد التنسيق الفعلي 

التوثيق وجمع  آليات  تعزيز  اجــل  الفريق من  مع 

االدلــــة، والســيــمــا مــا يــخــص مــجــزرتــي سبايكر، 

وسجن بادوش، وما ارتكبته عصابات «داعش» 

من جرائم السبي والتهجير بحق االيزيديني.

ــــفــــريــــق االمــــمــــي ابــــدى  وأضــــــــاف املــــصــــدر أن ال

استعداده لتقديم الدعم الالزم للوزارة بهذا املجال 

والتنسيق املشترك معها، لكونه خطوة مهمة في 

الى  الجرائم، مشيرا  بهذه  الخاصة  امللفات  جمع 

ثــم ارشفتها  يــتــم جمعها ومـــن  املــلــفــات  ان هـــذه 

الكترونيا بموجب نظام حفظ الكتروني يحافظ 

الــضــيــاع، وتــزويــد الجهات  على هــذه امللفات مــن 

املعنية بهذه امللفات.

ولفت املصدر إلى ان االدلة ستؤدي الى محاكمة 

هــذه العصابات وإنــهــاء افــكــارهــا والــوصــول الى 

الجهات املرتبطة بها لعدم تكرار املأساة، وبالتالي 

أنه  مبينًا  للضحايا،  االجتماعية  العدالة  تحقيق 

بحقوق  معنية  دورات  إقامة  على  االتفاق  جــرى 

االنسان ملالكات الوزارة، ألهميتها القصوى في 

عمل وزارة وضعت حماية حقوق املواطنني على 

رأس مهامها وأولوياتها.

أكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، حــســن 

الكعبي، أن الدولة ما زالت تعاني من التداخل 

ومحاوالت لسحب الصالحيات بني السلطات، 

وهذا غير دستوري.

وذكر بيان ملكتبه، تلقته «الصباح»، أن «الكعبي 

ــا بــحــضــور  ــعـ ــمـــاعـــا مـــوسـ ــتـ ــــس اجـ ــرأس أمــ تـــــ

املــســتــشــاريــن واملـــــدراء الــعــامــني فــي الــبــرملــان، 

السياسة  ستراتيجية  وبــنــود  آلــيــات  ملناقشة 

التشريعية ملجلس النواب». 

وأوضح الكعبي، بحسب البيان، أن «الدستور 

املتبع  السياسي  النظام  ان  العراقي نص على 

سسات عدة تتبع 
ٔ

هو نظام برملاني، وهناك مو

هـــذه الــســلــطــة، ولــكــن الحــظــنــا وجــــود تــداخــل 

ومـــحـــاوالت لــســحــب بــعــض الــصــالحــيــات من 

ــذا خـــرق واضــح  قــبــل الــســلــطــات االخـــــرى، وهــ

ــيــحــدث لـــو كـــانـــت هــنــاك  ــلــدســتــور مـــا كــــان ل ل

ستراتيجية واضحة لعمل مجلس النواب». 

واضاف، أن «هذا االجتماع هو االول ملناقشة 

املقترحات والدراسات واالوراق  مجموعة من 

يجب  انه  كدا 
ٔ

مو الستراتيجية،  بهذه  الخاصة 

واضحة،  يـــة 
ٔ

رو التشريعية  للسلطة  يكون  ان 

سواء للتشريع أو الرقابة أو االدارة، وهي اشبه 

الــدورات  بخارطة واضحة املعالم تسهل عمل 

ستعمل  انــهــا  الــى  بــاالضــافــة  املقبلة،  النيابية 

عــلــى مــنــع مــا يــعــرف بتشريع قــوانــني بشكل 

ثــر في 
ٔ

مــتــســرع، لتظهر بــعــدهــا اخــتــالالت تــو

عمل الدولة». 

ــان، على  ــرملـ ــبـ ــة الـ ــاسـ وشـــــدد عــضــو هــيــئــة رئـ

الستراتيجية، فلن  هـــذه  اقــــرار  «فـــي حـــال  انـــه 

تــكــون إنـــجـــازا ســيــاســيــا أو انــتــخــابــيــا، بــقــدر 

مــا تــكــون إنــجــازا مهنيا رصــيــنــا، واملــشــاركــة 

تسير  التي  البلدان  منظومة  مع  فعال  بشكل 

ان  مبينا  البرملاني»،  الديمقراطي  النظام  وفق 

«الستراتيجية الجديدة ستتضمن العديد من 

مفاصل  مختلف  على  الــتــي ستعمل  االلــيــات 

والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  الدولة 

وتفعيل  الفساد،  ومحاربة  لــالٕصــالح  وآلــيــات 

العديد من املشكالت  القطاعات وانهاء  بعض 

ــة وتـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــ ــدولـ ــ الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الـ

املواطن».
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ــام  ــ ــعـ ــ ــة األمــــــــــــني الـ ــ ــل ــثــ ــمــ عــــــرضــــــت مــ

ــــعــــراق جينني  ــي ال لـــألمـــم املـــتـــحـــدة فـ

بـــــــالســـــــخـــــــارت، أمــــــــــس الــــــثــــــالثــــــاء، 

ــاعــــدة الــحــكــومــة  ــا ملــــســ ــعــــدادهــ ــتــ اســ

أجل  اإلقليم من  االتحادية وحكومة 

اتــفــاق شامل وجــذري  إلــى  التوصل 

يرضي الطرفني.

ــيــــان صـــــــادر عــــن حــكــومــة  وذكـــــــر بــ

إقــلــيــم كــردســتــان، تلقت «الــصــبــاح» 

نـــســـخـــة مــــنــــه، أن رئــــيــــس حــكــومــة 

بــارزانــي، استقبل  االقليم  مــســرور 

لألمم  الــعــام  لألمني  الخاصة  املمثلة 

الــعــراق، جينني هينيس  فــي  املتحدة 

بالسخارت.

ــــاف، ان االجــتــمــاع شــهــد بحث  واضـ

آخــــر تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي الـــعـــراق، 

املشكالت  لحل  الــجــاريــة  واملــســاعــي 

العالقة بني املركز واالقليم.

ــع أن املــمــثــلــة الــخــاصــة لــألمــني  ــابـ وتـ

العام لألمم املتحدة أبدت استعدادها 

لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي ســـبـــيـــل الـــتـــوصـــل 

ــامـــل وجـــــــذري بــعــيــد  ــاق شـ ــفــ ــى اتــ ــ إلـ

ــد يــرضــي الــطــرفــني ويــصــب في  األمـ

مصلحة العراقيني جميعًا.

ــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر بــــــــارزانــــــــي، أن  ــ مــ

االتحادية  الحكومة  ”املفاوضات مع 

ــــل حـــســـم جــمــيــع  مـــتـــواصـــلـــة مــــن أجـ

الــقــضــايــا الــعــالــقــة عــبــر اتــفــاق مبني 

على أساس الدستور“.
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أكــــدت لــجــنــة الــخــدمــات الــنــيــابــيــة أمــس 

الثالثاء، وجود معالجات سريعة إلنهاء 

شح املياه في بغداد، بينما كشفت عن 

تحرك لتحديد سعر االمبير.  

وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة جـــاســـم بــخــاتــي 

لوكالة االنباء العراقية (واع): إن ” لجنة 

الشكاوى  الــعــديــد مــن  الــخــدمــات تلقت 

بــشــأن شـــح املـــيـــاه فـــي بــعــض مــنــاطــق 

بـــغـــداد“، مــشــيــرا الـــى أنـــه ” تــم االيــعــاز 

الى اقسام الصيانة في بغداد، وسيتم 

التحرك ملعرفة األسباب واصالحها ”. 

ــاه  ــيــ املــ شـــــح  ــة  ــيـ قـــضـ  ” أن  وأضــــــــــاف 

لــهــا عــالقــة مــبــاشــرة بــتــجــهــيــز الــتــيــار 

الـــــى أن ”أغـــلـــب  ــتــــا  الـــكـــهـــربـــائـــي»، الفــ

أصحاب املولدات الحكومية واألهلية لم 

يلتزموا بالتسعيرة ”.

طالبت  الــخــدمــات  لجنة   ” أن  ــح  واوضــ

ــون هـــنـــاك  ــكــ ــأن تــ ــ ــ ــداد ب ــ ــغـ ــ مـــحـــافـــظـــة بـ

ــة ملنع استغالل  إجــــراءات قــويــة ورادعــ

املــواطــنــني بــرفــع ســعــر األمــبــيــر، مبينا 

املــولــدات  مــلــف  ”املــحــافــظــة ستتابع  أن 

ــة بـــغـــداد  ــائـــد شـــرطـ وســتــجــتــمــع مــــع قـ

واملعنيني، لتفعيل دور الوحدات االدارية 

لردع كل من يخالف التسعيرة“.

ــة بــــغــــداد، أســـبـــاب   ــانــ ــت أمــ ــنـ ــلـ ــذا وأعـ ــ هـ

ومـــعـــالـــجـــات شــــح املــــيــــاه فــــي جــنــوب 

العاصمة.

وذكر بيان لألمانة تلقته وكالة األنباء 

”االنـــقـــطـــاعـــات  أن  (واع)،  الـــعـــراقـــيـــة 

املــســتــمــرة فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 

ــع املــــــــاء، تــســبــبــت  ــاريــ مـــحـــطـــات ومــــشــ

ــراغ الــشــبــكــة مـــن املـــــاء، مـــا يتطلب  ــإفـ بـ

وقتا إضافيا المتالء الشبكة ووصول 

املــاء إلــى املــواطــن“، مبينا أنــه ”بالرغم 

لحظة  الكهربائية  املولدات  من تشغيل 

 أن كفاءتها 
ّ
انقطاع التيار الكهربائي إال

فــــي الـــتـــشـــغـــيـــل ال تــــــــوازي الـــكـــهـــربـــاء 

الوطنية“.

وأوضــــح الــبــيــان أن ”دائــــرة مـــاء بــغــداد 

باشرت إجراءات عدة، منها استحداث 

ربـــطـــات مــــاء لــضــخ كــمــيــات إضــافــيــة 

ــاء الــصــافــي إلـــى مــنــاطــق جنوب  مــن املـ

العاصمة، مع اإليعاز بتشغيل محطات 

ــع املـــــاء بــطــاقــتــهــا الــقــصــوى  ــاريـ ومـــشـ

لتالفي هذه املشكلة“.

من  الدولي  والتحالف  العراقي  الجيش  طيران  تمكن 

ــار وانـــفـــاق لــعــصــابــات داعـــش االرهــابــيــة،  تــدمــيــر أوكــ

فضال عن تفجير عجلة مفخخة في محافظة صالح 

الدين.

وذكرت خلية االعالم األمني في بيان تلقت «الصباح» 

نسخة منه، أن ”طيران الجيش وضمن عملية تفتيش 

عمليات  قــيــادة  الــثــرثــار ضمن  وادي  غــرب  وتطهير 

ــة أســـفـــرت عن  ــويـ ــن، وجــــه ضـــربـــات جـ ــديــ ــ صــــالح ال

داعش  لعصابات  تابع  ونفق  مفخخة،  عجلة  تدمير 

االرهابية“، وكذلك تم ”تدمير أربعة أوكار وقتل من 

فيها“.

وأضافت الخلية أن الطيران الفرنسي ضمن التحالف 

أنفاقًا  استهدفت  أيضا ضــربــات جوية  نفذ  الــدولــي، 

تــســتــخــدم مــن قــبــل عــصــابــات داعـــش اإلرهــابــيــة في 

جزيرة كنعوص، ضمن قاطع عمليات صالح الدين، 

مؤكدة أن الضربات أسفرت عن تدمير هذه األنفاق 

بالكامل.

وفي ديالى، قال القيادي في الحشد الشعبي صادق 

الحسيني في تصريح صحفي: إن “ الحشد الشعبي 

بــدأ االنــتــشــار املــيــدانــي ملسك طــرق رئيسية وأخــرى 

نائية تزيد أطوالها على 300 كم، في مناطق متفرقة 

الــى أن ”اغلب الطرق كانت تشهد  من ديــالــى“، الفتا 

خـــروقـــات وعــمــلــيــات قــتــل مــتــكــررة ألبـــريـــاء مــن قبل 

تنظيم داعش االرهابي“.
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تــلــتــقــي لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة بـــوزيـــر الصحة 

االسبوع املقبل، ملناقشة العديد من األمور وعلى 

رأســهــا قـــرار الــلــجــنــة الــعــلــيــا للصحة والــســالمــة 

الخاصة  الطبية  العيادات  بغلق  الخاص  الوطنية 

ملدة أسبوعني وتداعيات هذا األمر على املواطن، 

حــيــث أعـــربـــت عـــن اســتــغــرابــهــا مـــن هــــذا الــقــرار 

ــعــد املــهــنــي والــفــنــي 
ُ
املــفــاجــئ والــــــذي يــفــتــقــد لــلــب

املختص.

 وأثار القرار جدال كبيرا بني أعضاء لجنة الصحة 

والبيئة النيابية ومختصني ونقابة االطباء، وعده 

الكثير منهم قرارًا غير مدروس اتخذته  اللجنة 

على عجالة من أمرها، مرجحني أن يكون سببًا 

في انهيار املنظومة الصحية إذا ما تم تطبيقه.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية وعضو خلية 

لـ  االزمة النيابية سلمان الغريباوي في تصريح 

بغلق  الخاص  العليا  اللجنة  "قــرار  إن  "الصباح": 

الــعــيــادات هــو قــــرار خــاطــئ وغــيــر مــــدروس ولــه 

دواع سلبية على املجتمع، وكان بإمكانهم وضع 

البدائل الالزمة واالبتعاد عن اتخاذ هكذا قرارات 

خاطئة والتي ستنعكس نتائجها غير الصحيحة 

عــلــى املــواطــنــني، وبــالــتــالــي نــدخــل بــأزمــة صحية 

جديدة ونحن نعيش أزمة حقيقية بانتشار وباء 

فيروس كورونا"، معربًا عن استغرابه من هذه 

عد املهني والفني 
ُ
القرارات التي يراها "تفتقد للب

املختص".

ــنــا لـــقـــاء االســــبــــوع املــقــبــل  وأضـــــــاف، "ســـيـــكـــون ل

من  التميمي،  حسن  والبيئة،  الصحة  وزيـــر  مــع 

البلد  في  الــراهــن  الصحي  الوضع  أجــل مناقشة 

وملعالجة املشكالت من سد النقص الحاصل في 

الطبية  االجــهــزة  وتوفير  بــاألدويــة  املستشفيات 

واملستلزمات الوقائية ورفد املستشفيات بجميع 

بالسرعة  وتــوفــيــرهــا  الــضــروريــة  االحــتــيــاجــات 

املمكنة، مع توفير خزين ثابت لتالفي أي طارئ  

ودعم وزارة الصحة ماليًا مع تخصيص موازنة 

طارئة للوزارة مع رفع جميع املعوقات االدارية".

والبيئة  الصحة  لجنة  نائب رئيس  بــدوره، يقول 

النيابية الدكتور فارس البيرفكاني في تصريح 

ــــ "الـــصـــبـــاح": ان "قــــــرار غــلــق الـــعـــيـــادات  خــــاص ل

واملجمعات الطبية بوقت واحد؛ سيحدث إرباكًا 

وتخبطًا واضحًا في عمل املؤسسات الحكومية 

املــنــهــمــكــة مـــنـــذ أشـــهـــر فــــي الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 

الــقــرار يفتقر الى  الــى أن "هـــذا  كــورونــا"، منوها 

البعد الفني واملهني واملجال التخصصي عندما 

تم اصداره"، مؤكدًا انه "إذا ما تم تنفيذه فستزداد 

وتراكمي على  التجمعات بشكل ملحوظ  أعــداد 

الحكومية  االستشارية  والعيادات  املستشفيات 

الــتــي ســتــكــون حــافــزا لـــزيـــادة أعــــداد االصــابــات 

النظر بهذا  "إعــادة  الى  بفيروس كورونا"، داعيا 

وباالمكان  دراســة مستفيضة،  ودراسته  القرار 

العمل وأعداد  اصــدار تعليمات بتحديد ساعات 

املــراجــعــني مـــن دون اصـــــدار هــكــذا قــــرار مطلق 

وبهذه السرعة ولفترة ستزيد من حجم التحدي 

الذي تعانيه املالكات الصحية بشكل عام".

ويشيرالبيرفكاني خالل حديثه لـ "الصباح" الى 

نقطة جــديــرة بــاالهــتــمــام وهـــي أن "يــتــم إشـــراك 

ممثل عن لجنة الصحة والبيئة مع اللجنة العليا 

السلطة  باعتبارهم  الوطنية  والسالمة  للصحة 

التشريعية لرسم السياسة الصحية للبالد، وعدم 

التراكمية واملعلوماتية  الخبرة  االستهانة بحجم 

اغناء  يمكن  والــتــي  اللجنة  أعــضــاء  الــتــي حملها 

إال  مهنية،  أكــثــر  قــــرارات  بــاتــخــاذ  العليا  اللجنة 

 أن "هــذا الطلب لم يلق استجابة من قبل رئاسة

 الوزراء". 

ـــصـــبـــاح" نسخة  وفــــي بـــيـــان صــحــفــي تــلــقــت "ال

منه أمــس االول، أكــد خــاللــه مــقــرر خلية االزمــة 

البرملانية  الدكتور جواد املوسوي على أن "قرار 

بغلق  القاضي  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 

نتيجة  فاشل، وجاء  باالطباء  الخاصة  العيادات 

خلو هذه اللجنة من أطباء مختصني واالعتماد 

وال  بــأيــة صــلــة،  للطب  تمت  ال  على شخصيات 

في  الــنــاس  بحياة  املحدقة  الــخــطــورة  تعي حجم 

قابل االيام".

أعربت  النيابية  وبالبيئة  الصحة  لجنة  وكــانــت 

عــن اســتــغــرابــهــا مــن إغــــالق الــعــيــادات الــخــاصــة 

لــه تأثير في  أنــه سيكون  ملــدة أســبــوعــني، مبينة 

منظومة إجــــراءات مــواجــهــة كــورونــا فــي مراكز 

الحاالت  ستستقبل  التي  الحجر  ومستشفيات 

األخرى الحرجة وغيرها.

وقالت اللجنة في بيان لها تلقت الصباح نسخة 

االمكانيات  القرار سوف يستهلك  "هــذا  إن  منه: 

واملوارد البشرية واملالية على محدوديتها، والتي 

يجب أن تختص وتتركز ملواجهة الوباء وتقديم 

الخدمة للمصابني، باالضافة الى فتح باب لزيادة 

املجبرين على مراجعة هذه  عدد االصابات من 

بــاعــداد   
ً
أصـــال املكتظة  الحكومية  املستشفيات 

املــصــابــني بــكــورونــا وراجــعــوهــا ألســبــاب أخــرى 

غير مرض كورونا".

بدوره، بني نقيب االطباء عبد االمير الشمري في 

الصحه  قانون  انه "حسب  "الصباح"،  لـ  تصريح 

العامه رقــم 89 لسنة 1981  فــان الــقــرارات التي 

أي محل  وغلق  والوقاية  العامة  بالصحة  تتعلق 

ألســبــاب الــصــحــة والــوقــايــة هــي مــن صالحيات 

بالقانون"،  نلتزم  ونحن  حصرًا،  الصحة  وزارة 

وأضــــــاف "ولـــكـــن كــــان عــلــى لــجــنــة الـــســـالمـــة أن 

تطرح وتجهز البدائل للمريض، ويكون ذلك من 

للجميع، وأن تضع  خالل خطة معلنة ومعروفة 

املرضى  ملراجعة  وترسم مسارا  واضحة  آليات 

والعنايه بهم، ال أن تترك املريض في حيرة من 

أمره".

بداي  الدكتور سعد  االطباء  نقابة  ويبني عضو 

فــي تصريح خــاص لـــ  "الــصــبــاح"، ان "االشـــراف 

ــعــيــادات الــخــاصــة مــن اخــتــصــاص نقابة  عــلــى ال

االطــبــاء، ولــكــن فــي الــحــاالت الــخــاصــة كانتشار 

االوبـــئـــة تــبــقــى الــلــجــان الــعــلــيــا املــخــولــة هــي التي 

تــكــون لــهــا الــصــالحــيــة الــقــانــونــيــة بـــإصـــدار مثل 

الــى أن "الــقــرار من الناحية  هكذا قـــرارات"، الفتا 

النقابة  صــالحــيــة  مــن  ولــيــس  صحيح  الشكلية 

الــظــرف خــاص، ولكنه  االعــتــراض عليه باعتبار 

يحدث مشكالت خاصة  التطبيقية  الناحية  من 

وذلك ألن معظم املستشفيات تبذل جهدها في 

الذين  املواطنني  الى  منوها  املصابني"،  استيعاب 

يعانون امراض اخرى او حتى املصابني الذين ال 

يرغبون بمراجعة املستشفيات ويكون توجههم 

ــعــيــادات الــخــاصــة لــلــمــراجــعــة بــالــتــالــي فــان  الـــى ال

غلقها سيسبب مشكلة".

االسبق  الصحة  وزارة  مستشار  يــرى  وبـــدوره 

الجراح االستشاري الدكتور عبد االمير املختار 

في تصريح خاص لـ "الصباح"، أن "املستشفيات 

غير قادرة خالل الفترة االخيرة على استيعاب 

املرضى املصابني بفيروس كورونا او االمراض 

ــعــيــادات بشكل  االخـــــرى"، الفــتــًا إلـــى أن "غــلــق ال

مــفــاجــئ وملـــدة اســبــوعــني؛ إمـــا سيبقي املــريــض 

بـــاملـــنـــزل أو يــجــعــلــه يـــقـــوم بــمــراجــعــة الـــعـــيـــادات 

ما  وهــو  الحكومية،  املستشفيات  او  الشعبية  

اللجنة  وعلى  الصحي  الــواقــع  بانهيار  سيعجل 

الــعــلــيــا تــأجــيــل هـــذا الـــقـــرار واتـــخـــاذ الـــــالزم بعد 

دراسته دراسة صحيحة". 

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان اغتيال 

ل 
ّ
الــبــاحــث واالكـــاديـــمـــي، هــشــام الــهــاشــمــي، شك

غــصــة وحــزنــًا عميقًا، وواجــبــنــا كــقــادة دولـــة أن 

ل الحزن واألسى الى تحٍد حقيقي، مشددا 
ّ

نحو

الفوضى وسياسة  بنشر  نسمح  لــن   » بــالــقــول: 

املافيا أبدا» ، وفي حني استعرض مجلس الوزراء، 

مستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية 

 من انتشار فــايــروس كــورونــا، قرر 
ّ
الحد بشأن 

التقاعدية  الحقوق  قانون  مشروع  على  املوافقة 

للمتوفني من ذوي املهن الطبية.

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» 

أن «الــكــاظــمــي تــــرأس أمـــس الــجــلــســة االعــتــيــاديــة 

ملجلس الوزراء، التي استهلها بالحديث عن واقعة 

اغــتــيــال الــبــاحــث واألكــاديــمــي، هــشــام الهاشمي، 

على يد مجاميع مسلحة خارجة عن القانون» .

ل غصة 
ّ
وأكد الكاظمي، أن اغتيال الهاشمي، شك

ل 
ّ

وحــزنــًا عميقًا، وواجــبــنــا كــقــادة دولـــة أن نحو

الحزن واألسى الى تحٍد حقيقي، وعمل وإنجاز 

العراقيون في بسط األمــن وسيادة  له  ملا يتطلع 

اإلجابة  فــإن  مسؤولون،  وألننا  والقانون،  الدولة 

اإلنجاز  هي  الشعب  منا  يتقبلها  التي  الوحيدة 

فقط وليس غير اإلنجاز.

د رئيس الوزراء، على عدم السماح ألي جهة 
ّ
وشد

للعصابات،  دولــة  الى  العراق  ل 
ّ

يتحو تسعى ألن 

املافيا  الفوضى وسياسة  كما لن نسمح بنشر 

ـــــدا، ونـــؤكـــد لــلــقــتــلــة أنــــه لـــن يـــهـــدأ لــنــا بــــال قبل  أب

ارتكبوه  بما  للقضاء،  وإخضاعهم  مالحقتهم 

من جرائم، مشيرا الى أن من تورط بالدم العراقي 

ســيــواجــه الـــعـــدالـــة مــهــمــا كــــان انـــتـــمـــاؤه، فــهــنــاك 

العديد من الدماء التي سالت قبل حادثة اغتيال 

ـــه رئــيــس الـــــوزراء، وفــقــا للبيان، 
ّ
الــهــاشــمــي. ووج

وزارة الثقافة وأمانة بغداد بإطالق اسم الشهيد 

الــهــاشــمــي عــلــى أحـــد شـــــوارع الــعــاصــمــة بــغــداد، 

تخليدًا لذكراه وما قدمه من عطاء وفكر، إذ كان 

الداعمني للقوات العراقية   
ّ
الــرأي وأشــد أحد قــادة 

في حربها ضد عصابات داعش اإلرهابية.

الحالية تشكلت في  الحكومة  أن  الكاظمي،   
ّ

وبني

 حكومة 
ّ
ظـــرف مــلــيء بـــاألزمـــات، لــذلــك هــي تــعــد

واقتصادية  واجتماعية  وأمنية  سياسية  حلول 

وصحية، فالشعب يستحق منا الكثير من العمل 

الــظــروف الصعبة  الــى  الحقيقي والــجــاد، مشيرا 

والتحديات العديدة التي تواجه عمل الحكومة.

«العمل  أن  البيان،  الـــوزراء، بحسب  رئيس  واكــد 

واإلنــــجــــاز هـــو طــريــقــنــا، والــــدولــــة هـــي مــرشــدنــا 

ومــعــيــارنــا، والــقــانــون هــو سقفنا، وال أحــد فوق 

الــقــانــون، وكما قــال اإلمـــام علي( عليه الــســالم)، 

قد  فإننا جميعا  بالعهد،  الــوفــاء  األمــانــة  أفــضــل 

الدولة  وبناء  املواطن  بخدمة  العهد  على  أقسمنا 

وسيادة القانون». 

م وزيــر الصحة والبيئة 
ّ
قــد الجلسة،  وفــي سياق 

عــــرضــــًا عــــن مـــســـتـــجـــدات عـــمـــل لـــجـــنـــة تــعــزيــز 

اإلجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــــجــــاالت الـــوقـــايـــة 

من   
ّ
الحد بشأن  والتوعوية،  الصحية  والسيطرة 

األمر  بموجب  املؤلفة  كورونا،  فايروس  انتشار 

الديواني رقم 217 لسنة 2020.

ولفت بيان مكتب رئيس الوزراء، الى ان الجلسة 

القرارات والتوصيات،  شهدت اصــدار جملة من 

بضمنها:

الــحــقــوق  أوال/ املـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون 

الـــتـــقـــاعـــديـــة لــلــمــتــوفــني مــــن ذوي املـــهـــن الــطــبــيــة 

والــصــحــيــة نتيجة الــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا، 

الــى أحكام  الــنــواب، استنادًا  الــى مجلس  وإحالته 

املادتني (61/ أوال و 80/ ثانيا) من الدستور.

ثانيا/ التوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن 

السير في إجراءات املصادقة على مشروع قانون 

ــتــعــاون األســــاس بــني حكومة  تــصــديــق اتــفــاق ال

للتنمية  املتحدة  األمم  العراق ومنظمة  جمهورية 

.(UNIDO) الصناعية

ثالثا/ 

1 - املـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون انــضــمــام 

جــمــهــوريــة الـــعـــراق الـــى بــروتــوكــول عـــام 2005، 

املتعلق ببروتوكول قمع األعمال غير املشروعة 

املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة في الجرف 

الـــقـــاري لــعــام 1988، والـــــذي دخـــل حــيــز الــنــفــاذ 

مجلس  الـــى  وإحــالــتــه   ،  2010  /7/  28 بــتــأريــخ 

الـــنـــواب، اســتــنــادا الـــى أحــكــام املــادتــني (61/ أوال 

و 80/ ثــانــيــا) مــن الــدســتــور، شــريــطــة أن يكون 

ــبــروتــوكــول املـــذكـــور آنــفــا بعد  االنــضــمــام الـــى ال

استكمال اإلجراءات القانونية املتعلقة بانضمام 

بــروتــوكــول قمع األعــمــال  الــى  الــعــراق  جمهورية 

غير املــشــروعــة املــوجــهــة ضــد ســالمــة املنصات 

الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

2 - تثبيت تحفظ جمهورية العراق بأن التوقيع 

املشار  االتفاقية  الــى  االنضمام  أو  التصديق  أو 

اليها آنفًا ال يعني بأي حال من األحوال اعترافًا 

الدخول بأي عالقة معها، استنادا  أو  بإسرائيل 

الــى أحــكــام املـــادة ( 21 / ثانيا) مــن قــانــون عقد 

املعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

انضمام جمهورية  املوافقة على مشروع  رابعا/ 

ـــبـــراءات  ـــعـــراق الــــى مــعــاهــدة الـــتـــعـــاون بـــشـــأن ال ال

النفاذ  حــيــز  دخــلــت  الــتــي   ،1970 لسنة   (PCT)

مجلس  الـــى  وإحــالــتــه   ،  1978  /1  /24 بــتــأريــخ 

الــنــواب، اســتــنــادا الــى أحــكــام املــادتــني (61/أوال و 

80/ ثانيا) من الدستور.

الــوزاري  املجلس  توصية  على  املوافقة  خامسا/ 

اإلعــدادي،  التعليم  ع 
ّ

تنو بشأن  البشرية  للتنمية 

بحسب اآلتي :

(التربية،  لجان مشتركة من وزارات  تأليف   -  1

التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط) وهيئة 

املــســتــشــاريــن، تــتــولــى دمــــج املــنــاهــج الــدراســيــة 

وإيجاد الحلول للمعوقات التي تعرقل العودة الى 

الفرع العلمي.

2 - استحداث فرع الفنون في الدراسة اإلعدادية، 

مــع مــراعــاة إعـــادة تــوزيــع شــجــرة التخصصات 

الدراسة  من خريجي  الكليات  مدخالت  لتحديد 

اإلعدادية.

سادسا/ تكلف وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

بإعداد دراسة عاجلة، تتضمن األعداد الحقيقية 

رة 
ّ
للمستحقني لإلعانات االجتماعية والكلفة املقد

لــشــمــولــهــم، وآلـــيـــة شــمــولــهــم ودقـــــة االســتــهــداف 

لـــهـــؤالء واإلجـــــــراءات املــتــخــذة مـــن الــــــوزارة للحد 

االجتماعية  الــحــمــايــة  عــلــى شبكة  الــتــجــاوز  مــن 

 بالتعاون مع الــوزارات األخــرى من خالل تقاطع

البيانات.

سابعا/ املوافقة على تخويل وزير املالية صالحية 

الــتــفــاهــم بــني وزارة املالية  الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة 

النظام  التنمية األملاني، بشأن املنحة لدعم  وبنك 

الصحي في العراق بمبلغ مقداره (15000000) 

يــورو، لتمويل  يــورو، فقط خمسة عشر مليون 

مشروع 5 مستشفيات مؤقتة مجهزة بأجهزة 

ملكافحة  مختلفة،  مواقع   (5) في  طبية  ومعدات 

جائحة فيروس كورونا، استنادا الى أحكام املادة 

املعاهدات رقــم (35)  ثانيا) من قانون عقد   /3)

لسنة 2015.

ــــة مــن  ــــدول ثـــامـــنـــا/ مــــن أجـــــل تــعــظــيــم ايـــــــــرادات ال

االنترنيت  خدمة  وتحسني  النفطية  غير  املــوارد 

للمواطنني (4g) تماشيا مع التطور العاملي، قرر 

املجلس:-

1 - اعــتــمــاد الــســيــنــاريــو الــثــالــث الــــوارد فــي قــرار 

مــجــلــس األمــــنــــاء لــهــيــئــة اإلعـــــــالم واالتــــصــــاالت 

العقد  بحسب  سنوات   (5) التجديد  واملتضمن 

مــع اقــتــراح مــدة إضافية هــي (3) ســنــوات، وفقا 

لألسباب الــواردة في الدراسة املقدمة من اإلدارة 

الــتــنــفــيــذيــة (أحــــــداث داعـــــش اإلرهــــابــــي، جــائــحــة 

للتجديد  الكلية  املــدة  لتكون  فــايــروس كــورونــا)، 

الــتــرخــيــص  (8) ســـــنـــــوات، تــنــتــهــي فــــي نـــهـــايـــة 
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2 - اعــتــمــاد طــريــقــة االحــتــســاب الــثــالــثــة الــــواردة 

فـــي قــــرار مــجــلــس األمـــنـــاء لــضــمــان نــجــاح هــذه 

االســـتـــثـــمـــارات والـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــاع الــخــاص 

والحكومة في تحقيق أهداف الدولة لدعم االرتقاء 

 ،((G4)) بــالــخــدمــة وإدخـــــال الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة

واملحافظة على اإليرادات“.

3 - يـــكـــون الــتــجــديــد الـــــــوارد مـــشـــروطـــا بــقــيــام 

ــيــة الـــصـــادرة  الـــشـــركـــات بــدفــع املــســتــحــقــات املــال

املكتسبة  الطعن  عــن مجلس  بــقــرارات  واملــؤيــدة 

مقدارها  مقترحة  بنسبة  تدفع  القطعية  الدرجة 

(50 %) قبل توقيع ملحق العقد، ويتم تقسيط 

سنوات،   (5) خــالل  املبالغ  لتلك  املتبقية  النسبة 

وتأريخ تسديد  التفاصيل  هــذه  أن تضّمن  على 

الــــدفــــعــــات فــــي مــلــحــق جــــديــــد، بــحــســب قـــانـــون 

الــحــكــومــيــة رقــــم (56) لسنة  ـــديـــون  ال تــحــصــيــل 

ل.
ّ
1977 املعد

4 - احتساب الطيف الترددي اإلضافي (القنوات 

باعتماد  الحالية،  الحزم  في  اإلضافية)  الترددية 

آلية تصدر عن الهيئة.

5 - منح تــــرددات إضــافــيــة ضمن حــزم تــردديــة 

 (3.5GHZ) أخرى عند الحاجة كالحزمة الترددية

مواكبة  يضمن  الـــذي  بالشكل  مــحــايــدة  بتقنية 

ــيــات وضــوابــط  الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي بــحــســب آل

تصدر عن الهيئة.

استكمال  في  باالستمرار  الشركات  الــتــزام   -  6

االلتزامات كافة الواردة في العقد األصلي خالل 

فــتــرة الــتــمــديــد، وتــعــد جـــزءا ال يتجزأ مــن العقد 

األصلي.

الحديثة  للتقنية  الــتــجــاريــة  الــخــدمــة  إطـــالق   -  7

(الجيل الرابع) بآخر إصدار تقني معتمد دوليا 

الــخــاصــة  التنظيمية  بــالــلــوائــح  االلـــتـــزام  شــريــطــة 

والتنسيق  الهيئة،  عن  الــصــادرة  الخدمة  بجودة 

املتطلبات  لتهيئة  االتصاالت  وزارة  شركات  مع 

املتعلقة بالبنى التحتية وزيادة حجم السعات.

الــتــجــديــد مـــن تعليمات  8 - اســتــثــنــاء إجــــــراءات 

تنفيذ العقود الحكومية.

للهيئة حق توقيع  التنفيذي  الجهاز  9 - تخويل 

مــلــحــق عـــقـــد الـــتـــجـــديـــد مــــع صـــالحـــيـــات إجـــــراء 

الــتــعــديــالت املــنــاســبــة عــلــى الــبــنــود الــعــقــديــة بما 

يتناسب مع مصلحة البلد.
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اغتيال  أوســـاط سياسية، محلية ودولــيــة،  أدانـــت 

وبينما  الهاشمي،  األمني هشام  واملحلل  الخبير 

ـــعـــراق الــى  ــة لــجــر ال عــــدت الـــحـــادثـــة بــانــهــا مــحــاول

ــقــتــل، وشـــــددوا عــلــى دعــــم  وتــأيــيــد  الــفــوضــى وال

بيد  الــســالح  الــرامــيــة لحصر  الحكومية  الــجــهــود 

الدولة، قرر مجلس القضاء االعلى، تشكيل هيئة 

تحقيقية تختص بجرائم االغتياالت.

وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته "الصباح"، 

من  قضائية  تحقيقية  هيئة  تشكيل  "تــقــرر  أنــه 

ثالثة قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق 

فــي جــرائــم االغــتــيــاالت فــي العاصمة بــغــداد وفي 

بقية املحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

امــس  يـــوم  اغــتــالــوا  ان مسلحني مجهولني  يــذكــر 

األول االثنني، الخبير االمني والستراتيجي هشام 

بالفرار،  والذوا  بــغــداد  فــي  منزله  أمــام  الهاشمي 

بتشكيل  الغانمي،  عثمان  الداخلية،  وزيــر  ووجــه 

لجنة تحقيقية بشأن االغتيال، وتشكيل مجلس 

تحقيقي بحق القطعة األمنية املاسكة لألرض في 

موقع الحادث.

بيان،  النيابية، في  االنسان  لجنة حقوق  وعبرت 

األمني  واملحلل  الخبير  ملقتل  البالغ  اسفها  عــن 

هــشــام الــهــاشــمــي بــرصــاصــات غـــــادرة ليلتحق 

املــغــفــور لــه مــع بــاقــي الــنــشــطــاء واصـــحـــاب االراء 

 الى جنات الله.
ً
السديدة

وطالبت اللجنة النيابية الحكومة بضرورة حماية 

النشطاء واصحاب االقالم الحرة من االغتياالت 

ــقــتــل، مــبــيــنــة أن الــحــكــومــة واالجـــهـــزة االمــنــيــة  وال

مكلفة بــواجــبــهــا فــي الــكــشــف عــن هـــذه الــجــرائــم 

وانزال القصاص بحق مرتكبيها.

وفــي تــغــريــدة على "تــويــتــر"، قــال رئــيــس ائتالف 

دولــــة الــقــانــون نــــوري املــالــكــي: "نــديــن ونستنكر 

حادث اغتيال الخبير االمني هشام الهاشمي".

ولفت املالكي الى ان "هذا العمل يعد محاولة لجر 

الفوضى والقتل من خالل االتهامات  الى  العراق 

املــتــبــادلــة، وهـــو مــا سينعكس سلبًا عــلــى وحــدة 

املــوقــف الــعــراقــي"، مــحــذرا "مـــن مخططات اعـــداء 

العراق".

عمار  الوطني  الحكمة  تيار  رئيس  أشــار  وبينما 

الخبير  اغتيال  عملية  ان  إلــى  بيان،  في  الحكيم، 

بـــالـــشـــأن االمـــنـــي هـــشـــام الــهــاشــمــي عــمــل مـــدان 

يـــســـتـــهـــدف عـــــــودة صـــفـــحـــة غــــيــــاب االســـتـــقـــرار 

وموجات االغتيال وارباك املشهد االمني تحقيقا 

ملصالح ضيقة، مطالبا االجهزة االمنية باالسراع 

الجناة  وتقديم  بالحادث  عاجل  تحقيق  فتح  في 

الــى الــعــدالــة، شجب رئــيــس ائــتــالف الوطنية ايــاد 

طالت  التي  االغتيال  عملية  تغريدة،  في  عــالوي، 

عمليات  شجبنا  كما  الهاشمي  هــشــام  الشهيد 

الــقــتــل الـــتـــي طـــالـــت املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني منذ 

املــاضــي، مــؤكــدًا ضـــرورة الكشف  تشرين االول 

عـــن الــقــتــلــة ومــحــاكــمــتــهــم عــلــنــيــا والــكــشــف عن 

مالبسات الجرائم التي ادت الستشهاد عراقيني 

وتقديم الجناة وحماتهم الى العدالة.

بــــدوره كــتــب األمــــني الــعــام لــحــركــة عــصــائــب أهــل 

قال  "تويتر"  على  تغريدة  الخزعلي،  قيس  الحق، 

الخبير األمني هشام  فيها: "ندين عملية اغتيال 

التحقيق  إجـــراء  ونــؤكــد على ضـــرورة  الهاشمي 

ـــى الــقــضــاء  الـــعـــادل ملــعــرفــة الــجــنــاة وتــقــديــمــهــم ال

لينالوا جزاءهم العادل".

في  اقليم كردستان،  رئاسة  لفتت  السياق،  وفي 

بــيــان، إلـــى أن "االغــتــيــال الـــغـــادر لــلــبــاحــث هشام 

املــئــات من  الــى  نــكــراء تــضــاف  الهاشمي جريمة 

جـــرائـــم االغـــتـــيـــال الـــتـــي طـــالـــت ابـــنـــاء الـــعـــراق من 

ل واصحاب الكلمة الحرة".
ّ
ز

ُ
املتظاهرين الع

فهم  بن  العربي مشعل  البرملان  نــدد رئيس  كما 

لمي، في بيان، بأشد العبارات بجريمة اغتيال 
ُّ

الس

الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي على 

يد مسلحني مجهولني.

اعرب  العربي  البرملان  ان"رئــيــس  البيان  واضــاف 

عــن بــالــغ تــعــازيــه وخــالــص مــواســاتــه إلـــى الــعــراق 

 وشــعــبــًا وإلــــى أســرة 
ً
رئــيــســًا وبــرملــانــًا وحــكــومــة

الفقيد  أن يتغمد  الــلــه عــز وجـــل  الــفــقــيــد، ســائــال 

بـــواســـع رحــمــتــه ويــلــهــم أســـرتـــه وذويــــــه الــصــبــر 

والسلوان".

وشدد رئيس البرملان العربي حسب البيان "على 

دعمه  وتأييده للجهود واالجراءات التي تتخذها 

الحكومة العراقية الرامية إلى جمع السالح وجعله 

حــصــرًا بــيــد الــدولــة لتحقيق األمـــن واالســتــقــرار 

الجريمة  "هــذه  أن  القانون، مؤكدًا  وفــرض سلطة 

 
ً
ـــفـــكـــر والــــــــــرأي تـــمـــثـــل عــمــال الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف ال

األديــان واألعــراف  إرهابيًا جبانًا ترفضه جميع 

والــقــوانــني،مــعــربــا عـــن" دعــمــه لــألصــوات املطالبة 

بإيقاف االغتياالت السياسية التي طالت عددًا من 

الناشطني العراقيني في الفترة األخيرة، والكشف 

عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الناجزة.

{                      



وقـــــال وزيـــــر الــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 

الدكتور عادل الركابي ل" الصباح ": ان الوزارة 

اطــلــقــت املــنــصــة االلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــدائــرة 

والتي ستحدد  االجتماعي  والضمان  التقاعد 

اعـــداد العاملني فــي شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، 

منوها الى انها ستمكنهم من دفع مابذمتهم 

ــيــة لـــصـــنـــدوق الــتــقــاعــد  مـــن اســتــحــقــاقــات مــال

الدفع  طــريــق ملف  عــن  االجتماعي  والــضــمــان 

االلكتروني،مؤكدا انه بامكان العاملني الراغبني 

الخدمة  بنهاية  لهم  املخصصة  املبالغ  سحب 

عن طريق باسوورد خاص بكل عامل . 

واشار الى ان املنصة استحدثت قاعدة بيانات 

الخاص  القطاع  فــي  الــف عامال  الكثر مــن 34 

بياناتهم  تزويد  الشركات  الصحاب  تتيح  اذ 

عبر النافذة االلكترونية، باالضافة الى تحديث 

لة،مضيفا 
َّ
املسج والشركات  املشاريع  بيانات 

انـــهـــا ســتــعــمــل عــلــى اضـــافـــة نــحــو 500 الــف 

مــــن الـــعـــامـــلـــني بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــــى دوائـــــر 

الــتــقــاعــد والــضــمــان االجــتــمــاعــي ،فــضــال عن 

انـــهـــا ســتــقــضــي عـــلـــى حــــــاالت الـــفـــســـاد الــتــي 

من  والتقليل  املعقبون  االشــخــاص  بها  يــقــوم 

مراجعات العمال في ظل تفشي وباء كورونا 

املحافظات،عالوة  فــي   منهم  العاملني  خاصة 

عــلــى الــتــخــلــص مـــن االســـتـــخـــدامـــات الــورقــيــة 

فـــي مــعــامــالت الــعــمــال املــضــمــونــني وتــحــديــث 

بياناتهم. 

وافـــــاد الــركــابــي بـــان املــنــصــة ســتــتــيــح معرفة 

ــقــطــاع  اعـــــــداد الـــعـــمـــال الـــعـــامـــلـــني بـــشـــركـــات ال

الخاص املسجلني رسميًا من العمالة الوطنية 

واالجــنــبــيــة، مــنــبــهــا الــــى ان الـــــــوزارة ســبــق ان 

تسيير  في  االلكترونية  املنصات  استخدمت 

معامالت ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 

وتـــوزيـــع مــنــح الــــطــــوارئ الــخــاصــة بــالــعــاطــلــني 

عـــن الــعــمــل واثــبــتــت نــجــاحــًا فـــي اســتــخــدامــهــا 

وحــقــقــت االهــــداف املــنــشــودة، مبينا ان دائـــرة 

الــتــقــاعــد والــضــمــان االجــتــمــاعــي دعـــت جميع 

املـــشـــاريـــع والـــشـــركـــات املــســجــلــة الــــى تــحــديــث 

بياناتها عبر رابط الكتروني العتماد البيانات 

املحدثة،منبها الى ان املنصة ستعنى بتسديد 

 اجــور الشركات وذلــك فــي اطــار تقليل روتــني

 العمل. 

ولــفــت الـــى ان الـــــوزارة قــــررت اعــفــاء مــشــاريــع 

لغاية  التأخيرية  الغرامات  من  الخاص  القطاع 

األول مــن تــمــوز الــحــالــي وذلـــك نــظــرا للظروف 

الحالية التي يمر بها البلد ، مؤكدًا العمل على 

االجتماعي  الضمان  ايـــرادات صندوق  تعزيز 

لخدمة العمال  املضمونني ، السيما ان الوزارة 

الصندوق  مـــوارد  وزيــــادة  تعظيم  على  تعمل 

تخدم  التي  االستثمارية  املــشــاريــع  مــن خــالل 

البلد وتحقق فوائد ربحية شرط ان تنفذ وفقًا 

بهذا  املتبعة  القانونية  والسياقات  للضوابط 

الصدد .
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اكــــــدت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة، اســـتـــمـــرار 

الحملة الوطنية ملكافحة فايروس كورونا في 

والشرطة  الصحة  وزارة  مــع  بالتعاون  الــبــالد 

املجتمعية، وبينما افتتح مركز النجف االشرف 

الــوطــنــي وبــمــواصــفــات فــنــيــة مــمــتــازة الجـــراء 

اعلنت  املــصــابــني،  عــن  والكشف  الفحوصات 

تمكنها  الــديــوانــيــة  محافظة  فــي  األزمـــة  خلية 

من القضاء على أزمة االوكسجني التي تعاني 

منها مستشفيات العزل وتجهيزها بأكثر من 

العاملية  1000 قنينة . ولفتت منظمة الصحة 

ـــعـــراق، الـــى اســتــمــرار الــحــمــلــة الــوطــنــيــة  فـــرع ال

ملكافحة فايروس كورونا في العراق بالتعاون 

مع وزارة الصحة والشرطة املجتمعية، منوهة 

الـــى انــهــا وزعــــت اكــثــر مــن 65 الـــف كــمــامــة و 

5000 مطبوع توعوي، بمشاركة 90 متطوعا 

ومتطوعة من الجمعية الطبية العراقية املوحدة 

على مدى 3 ايام، في مدينة الصدر، مبينة ان 

الحملة ستغطي 10 مناطق مكتظة بالسكان 

كثر من 250 
ٔ
سابيع، وتقوم بتعبئة ا

ٔ
لفترة 4 ا

املعلومات  توزيع  لضمان  ومتطوعة  متطوعا 

املهمة، والرسائل التثقيفية بني املواطنني الذين 

يعيشون في هذه املناطق، الفتة الى توجهها 

الى مدينتي الحرية والشعب في بغداد لغرض 

التعبئة واملشاركة املجتمعية.

افتتاح اكبر مختبر في النجف
الياسري،  النجف لؤي  افتتح محافظ  بــدوره 

الوطني للكشف عن  النجف االشــرف  مركز 

فــايــروس كــورونــا. وبــني املحافظ فــي حديث 

األكبر  املــركــز،  هــذا  يعد  لـ"الصباح"  صحفي 

ـــعـــراق وبــمــواصــفــات فــنــيــة مــمــتــازة اذ  فـــي ال

يعمل على اجــراء الفحوصات والكشف عن 

انــه مصمم الستقبال  الــى  منوها  املصابني، 

املـــركـــبـــات وإجــــــراء الــفــحــوصــات لــلــمــواطــنــني 

داخل مركباتهم، فضال عن استقبال الراجلة 

لــغــرض الــفــحــص والــتــحــري، مــشــيــرا الـــى ان 

مساحته تبلغ 1250 مترا مربعا وسيساعد 

في الكشف عن اكبر عدد من حاالت اإلصابة 

تقديم  فــي  مــا يسهم  وقـــت ممكن  وبــاســرع 

عالج افضل للمصابني . 

ولــفــت الـــى تشكيل غــرفــة عــمــلــيــات بــرئــاســة 

ــــه  لـــغـــرض مــتــابــعــة تنفيذ  الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي ل

قرارات خلية األزمة، من حظر جزئي والتزام 

املحال التجارية واملواطنني بإجراءات الوقاية، 

املطاعم واملقاهي حتى  وقرارها بإعادة فتح 

الثامنة مساء.

الديوانية تقضي على أزمة 
االوكسجني 

وفـــــي الـــديـــوانـــيـــة اعـــلـــنـــت خــلــيــة األزمــــــــة فــي 

وبشكل  القضاء  مــن  تمكنها  عــن  املحافظة 

نــهــائــي عــلــى أزمــــة االوكــســجــني الــتــي تعاني 

تجهيزها  مــؤكــدة  الــعــزل  مستشفيات  منها 

تسهيالت  وتــقــديــم  قنينة   1000 مــن  بأكثر 

ا . 
ً
ملعملني ينتجان 600 قنينة يومي

واوضح محافظ الديوانية ورئيس خلية األزمة 

زهير الشعالن في مؤتمر صحفي حضرته، 

"الصباح" ان خلية األزمة أشرفت على تجهيز 

قنينة  وخــمــســني  بــألــف  الــعــزل  مستشفيات 

اوكــســجــني لــســد الــنــقــص الـــــذي تــعــانــي منه 

املستشفيات، مشيرا الى رفد معملني إلنتاج 

قنينة   600 بواقع  الديوانية  في  االوكسجني 

احــتــيــاجــات مصابي  عــلــى  للسيطرة  ــا 
ً
يــومــي

ـــــات، مـــؤكـــدا  كــــورونــــا رغـــــم ازديــــــــاد اإلصـــــاب

استمرار خلية األزمة وبالتنسيق مع الجهات 

ذات الـــعـــالقـــة بــتــوفــيــر جــمــيــع االحــتــيــاجــات 

ــــعــــزل لــغــرض  ــــضــــروريــــة ملــســتــشــفــيــات ال ال

الى  داعــيــا  املصابني،  بــني  الشفاء  رفــع نسبة 

ملنع  بالتوجيهات  املــواطــنــني  الــتــزام  ضـــرورة 

اتساع رقعة العدوى ،مشيدا بالدور البطولي 

ملنتسبي الصحة الذين عرضوا أنفسهم الى 

خطر املوت إلنقاذ اآلخرين .

املقدسة،  كربالء  محافظة  بلدية  دائــرة  كشفت 

عن تفاصيل خططها لتطوير االحياء السكنية 

املتوقفة،  املــشــاريــع  ومعالجة  الرئيسة  والــطــرق 

لية توزيع قطع االراضي بني 
ٓ
بينما اشارت الى ا

املستحقني.

لوكالة  الخفاجي  البلدية عبير  عــام  وقــال مدير 

التطوير  عــمــلــيــات  ان  (واع)،:  الــعــراقــيــة  االنـــبـــاء 

واالعمار التي انطلقت منذ شهور تخللها الكثير 

مــن الــعــقــبــات منها املــرتــبــطــة بــجــائــحــة كــورونــا 

وقبل ذلك التظاهرات اواخر العام 2019 .

العاملني في  لم تثن  التحديات  ان تلك  واضــاف 

البلدية والــدوائــر االخـــرى عــن انــجــاز عملهم اذ 

استمرت الجهود لخدمة مدينة كربالء املقدسة.

أنــه منذ بــدايــة ازمــة كورونا  واوضـــح الخفاجي 

عملت الدائرة وبتوجيه من محافظ كربالء على 

تشكيل فريق عمل ووضع آلية سريعة لفصل 

مسبقا،  معدة  كانت  التي  الخطة  عن  املشاريع 

مؤكدا انه تم استغالل فترة الحظر لتنفيذ عدد 

الــتــي كــان من  كبير مــن املــشــاريــع السيما تلك 

لزحمة  االعتيادية  االيـــام  فــي  انجازها  الصعب 

الطرق وعــدم وجــود مسارات بديلة خاصة في 

تــعــد مركز  الــتــي  للمحافظة  ــعــام  ال الــوضــع  ظــل 

استقطاب للزائرين كمدينة سياحية دينية.

سيطرات نموذجية
بـــدأت تنفيذ مــشــاريــع تأهيل  الــدائــرة  وتــابــع ان 

مجسر باب طويريج ومجسر الجاير والجزرات 

الوسطية لشارع ميثم التمار وعدد من شوارع 

الـــشـــروع برفع  انـــه تــم  الــقــديــمــة، مبينا  املــنــطــقــة 

املدينة  مركز  من  الداخلية  السيطرات  كرفانات 

في ظل استتباب الوضع االمني والتوجه النشاء 

منطقة  في  الحال  هو  كما  نموذجية  سيطرات 

اكثر من  يدخل من خاللها  التي  بــاب طويريج 

40 % مــن الــزائــريــن لتعكس صــورة حضارية 

تليق باملدينة 

تخصيصات لتطوير األحياء
باعداد  قامت  البلدية  دائـــرة  ان  الخفاجي  واكــد 

وتم تخصيص  السكنية  االحياء  لتطوير  خطة 

مبلغ 250 مليون دينار، الفتا الى ان العمل بدأ 

الغدير وبعض  الجاهز وحــي  البناء  في منطقة 

املــنــاطــق الــتــي ال تــحــتــوي عــلــى تــعــارضــات في 

العمل. واشار الى ان االيام القليلة املقبلة ستشهد 

انــطــالق العمل فــي شــارع مستشفى االمــراض 

السرطانية لتطويره، مؤكدا تطوير وسط املدينة 

القديمة في باب السالملة وباب الخان اللذين لم 

سنني  منذ  ومــشــاريــع  تطوير  عمليات  يشهدا 

لعدم وجود التخصيصات .

ولفت مدير بلدية كــربــالء، الــى وجــود عــدد من 

التخصيصات،   قلة  بسبب  املتوقفة  املــشــاريــع 

مــبــيــنــا ان مــعــالــجــتــهــا تــمــت مـــن خــــالل ايــجــاد 

عــــدد مـــن الــحــلــول الــبــديــلــة بــحــســب تــوجــيــهــات 

بــدأت  حيث  الخطابي  نصيف  كــربــالء  محافظ 

بــعــض هـــذه املــشــاريــع تـــرى الـــنـــور مــثــل شـــارع 

مليارات  ثــالثــة  بقيمة  االشـــرف  النجف  مــدخــل 

 ونـــصـــف املـــلـــيـــار ديـــنـــار و الـــــذي كــــان مــتــوقــفــا 

بالكامل .

األولــى  املرتبة  على  املحافظة حصلت  ان  واكــد 

للعام املاضي من ناحية الصرف الذي كان 100 

باملئة وبشهادة ديوان الرقابة املالية.

مشروع الدوار 
املحافظة  الستراتيجية في  املشاريع  أحد  ويعد 

الذي يسهم بفك االختناقات ويعزز من حركة 

الــدوار من طريق  يبدأ  بانسيابية عالية،  املــرور 

النجف عند تقاطع شبكة االعالم العراقي ويمتد 

باتجاه جامعة كربالء على طريق محافظة بابل، 

جــاٍر الستكمال  العمل  ان  الخفاجي  اكــد  حيث 

مشروع دوار االمام الحسني عليه السالم ومن 

املقرر ان تشهد االيام املقبلة افتتاح املقطع االول 

منه بعد توقف دام نحو ست ســنــوات، وان ما 

تبقى من املشروع تقدر مساحته بـ 750 مترًا 

العقد  في  يوجد  دار سكنية  نحو 400  تحوي 

وانــه في حال   ، تعويضية  مليارات كمبالغ   10

طريق  عــن  نقلهم  سيتم  التخصيصات  ورود 

ايجاد البديل املناسب لهم .

عدادات السيارات
وبني الخفاجي ان هناك عددًا من املشاريع يتم 

العمل ال نجازها منها انشاء عدد من باركات 

الشوارع  من  عدد  توسعة  ومشاريع  السيارات 

الرئيسة في املحافظة لتقليل الزخم حيث سيتم 

نصب عـــدادات لــوقــوف الــســيــارات تسجل ثمنا 

بــســيــطــا بــهــدف تــشــجــيــع مــبــدأ احـــتـــرام الــوقــت، 

املتجولني  الباعة  اوضــاع  ترتيب  الى  لفت  بينما 

فـــــي ســــــوق مـــنـــاســـب لــتــنــظــيــم عـــمـــلـــهـــم خـــالل 

االسابيع املقبلة.

تخصيص قطع أراض 
واكد الخفاجي ان العمل مستمر لشمول القوات 

من  النظافة  وعمال  الصحية  واملــالكــات  االمنية 

بقطع  كورونا  لجائحة  االول  الصد  ابطال خط 

االراضــي، موضحا ان الدائرة عملت على مدى 

تــم تخصيص ثالثة  اذ  ذلــك  لتحقيق  يــومــا   75

اقسام منها مهيأة للتوزيع واخرى فيها بعض 

املشكالت من حيث التداخل مع الزراعة وبعض 

املزارعني والثالثة تحتاج فقط الى الدفن.

ولــفــت الـــى ان الـــدائـــرة بــصــدد مــعــالــجــة مشكلة 

الــقــطــع مـــع الــــزراعــــة مـــن خــــالل تــوفــيــر االمــــوال 

لــلــمــزارعــني  لفسخ عــقــودهــم ، مــرجــحــا تــوزيــع 

من  املشمولة  الــفــئــات  نسب  بحسب  االراضــــي 

ابطال خط الصد االول قبل نهاية العام الجاري .

تبرعات لتطوير املدينة
مــن  الــــكــــثــــيــــر  هـــــنـــــاك  ان  الــــخــــفــــاجــــي  وقــــــــــال 

االمـــــــــوال  رؤوس  اصــــــحــــــاب  مــــــن  املــــتــــبــــرعــــني 

نــعــمــل عـــلـــى تــكــريــمــهــم حـــيـــث تــبــنــى الــبــعــض 

خــــــرون 
ٓ
مــنــهــم انــــجــــاز الـــحـــدائـــق بــيــنــمــا تـــبـــرع ا

ـــشـــوارع املــهــمــة والــرئــيــســة في  بـــإنـــارة بــعــض ال

 املحافظة.
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الــعــامــة فــي وزارة االعــمــار واالســكــان  تنفذ شــركــة سعد 

والبلديات العامة بناء 31 مدرسة موزعة على 6 محافظات 

ضمن املشروع الوطني للمدارس . 

واوضــــح مــديــر عـــام شــركــة ســعــد الــعــامــة الــتــابــعــة لــلــوزارة 

املـــهـــنـــدس صــــــادق الـــفـــرطـــوســـي فــــي تـــصـــريـــح خــــص بــه 

"الصباح"، ان املشروع الوطني للمدارس يعد من املشاريع 

املهمة لتطوير القطاع التربوي ورفع مستواه في البالد من 

خالل توفير االبنية املدرسية ،منوها الى ان شركته مكلفة 

ضمن املشروع بتنفيذ 31 مدرسة بنسب انجاز متباينة 

تتوزع بني 6 محافظات بواقع  مدرستني لكل من كربالء 

املقدسة والنجف االشرف،فضال عن 3   مدارس باملثنى 

بــالــبــصــرة  و 4 مــــدارس بالديوانية  قـــار ،6  ، 12 فــي ذي 

،الفتا الى انها انجزت مؤخرا خمس مدارس بواقع 3 منها 

بالنجف االشــرف و2 بكربالء املقدسة  كل منها مكونة 

من 18 صفا و  3 طوابق  ومختبرات علمية وبناء حديث 

واصبحت جاهزة للتسليم الى وزارة التربية.

وافاد بان الشركة بصدد تسليم مدرستني في الناصرية 

جاهزة للدخول الى الخدمة سعة 9 صفوف ،بينما ستنجز 

املقبلني  مدرستني سعة 12 صفا  في  الشهرين  خــالل 

الــديــوانــيــة ،فــضــال عــن مــدرســة ســعــة 18 صــفــا ستنجز 

الــبــصــرة، مضيفا ان هــذه املشاريع  خــالل 3 شــهــور فــي 

نفذتها املالكات الهندسية والفنية للشركة خالل الشهور 

املاضية  باضافة مبالغ من الشركة الى السلفة التشغيلية 

وباء  انتشار  من  الرغم  على  بالعمل  استمرارها  لضمان 

كورونا وعدم حصول اي اندثار.

االن  تسدد حتى  لــم  التربية  وزارة  ان  الفرطوسي  واكــد   

في  املــالــيــة  االزمــــة  بسبب  للشركة  مــالــيــة  ايـــة مستحقات 

التربية بسبب  البالد وصعوبة ترويج السلف لدى وزارة 

عن  ،معربا  السلف  ترويج  ترافق  التي  املعقدة  االجـــراءات 

امله في وزارة التربية اليجاد حل لهذه املشكلة وتسديد 

املـــدارس  بتنفيذ  االســتــمــرار  الجـــل  الــشــركــة  مستحقات 

املتبقية.

����������������������������



�������	
�����	
�������	
�����	
������	
��������	
���� �����	
�������



06
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Wed. 8. Jul. 2020 Issue No. 4868�/�%
��2020�Q����8�:�% ,��

q

NNN E W S P A P E R

ــــدعــــوة الـــــى تــشــجــيــع الــقــطــاع  تــمــثــل ال

الـــخـــاص اولـــــى الـــســـيـــاســـات املــطــلــوب 

ـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي بـــنـــاء  اعــــتــــمــــادهــــا ل

الى  للحاجة  ، نظرا  الوطني  االقتصاد 

رأس املــــال املــحــلــي، مـــن جــهــة، وعـــدم 

الــنــفــط  واردات  عــلــى  كــلــيــًا  االعـــتـــمـــاد 

التي باتت في بعض االحيان ال تلبي 

التخصيصات  من  العراق  احتياجات 

االقتصادي، من  النمو  لتحقيق  املالية 

جهة أخرى .

القطاع الخاص
أكــــد املــخــتــص بـــالـــشـــأن االقـــتـــصـــادي 

ــــــــــراوي "ضـــــــرورة  ــــدكــــتــــور احــــمــــد ال ال

مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص فــي عملية 

البناء، بعد أن ظلت الدولة هي املهيمن 

ــــرئــــيــــس عــــلــــى مـــجـــمـــل الـــفـــعـــالـــيـــات  ال

ة".
َّ
االقتصادي

"لتحقيق  لـ"الصباح":  الــراوي  وأضــاف 

ذلك يتوجب اصــدار االطر التشريعية 

لتشجيع  الـــضـــروريـــة  واملــؤســســاتــيــة 

واســتــقــطــاب االســـتـــثـــمـــارات الــوطــنــيــة 

الـــخـــاصـــة، الســيــمــا االمــــــوال الــوطــنــيــة 

االستثمار  قانون  يعد  لذلك   ، الهاربة 

رقم 13 لسنة 2006 وتعديالته خطوة 

اساسية في تهيئة املناخ االستثماري 

االستثمار  تشجيع  يمكن  بما  املالئم 

لــتــحــقــيــق االصـــــالح االقـــتـــصـــادي من 

خالل دور اكبر للقطاع الخاص".

 الـــعـــراق لــم يــكــن مهيأ 
َّ

وتــابــع "بــمــا أن

الســـتـــقـــبـــال االســـتـــثـــمـــارات الــخــاصــة 

الســـيـــمـــا االجــــنــــبــــيــــة، عـــلـــيـــه يــتــوجــب 

الــــقــــيــــام بــســلــســلــة مـــــن الـــســـيـــاســـات 

تساعد  التي  والقانونية  االقتصادية 

فـــي تــهــيــئــة بــيــئــة اســتــثــمــاريــة تشجع 

املستثمر الوطني وتعطي الثقة الكاملة 

اجـــراءات  جملة  عبر  حقوقه  لضمان 

اهــمــهــا ضـــــرورة وجـــــود اطـــــار وطــنــي 

مـــن الـــقـــوانـــني واملـــواثـــيـــق الــتــي تشكل 

فضال  االستثمارات،  لجذب  االرضية 

عـــــن اطـــــــار مـــؤســـســـاتـــي الســـتـــقـــبـــال 

وتــشــجــيــع حـــركـــة االســـتـــثـــمـــارات في 

ــــدعــــم املـــطـــلـــوب  الـــبـــلـــد وتـــقـــديـــم كــــل ال

 لتنميتها".

ة األنشطة االستثماريَّ
"اعتماد اصالحات  الــى  الـــراوي  ودعــا 

فـــي الـــســـيـــاســـات واالجــــــــــراءات حــيــال 

تعدد  بسبب  االســتــثــمــاريــة  االنــشــطــة 

الــدولــة،  وزارات  فــي  االستثمار  دوائـــر 

مع سياساتها  تتقاطع  ما  غالبا  التي 

تــجــاه تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار"، مــشــيــرًا 

الــــى "ضـــــــرورة إنـــعـــاش أســــــواق املـــال 

الــــوطــــنــــيــــة وزيـــــــــــادة الـــــوعـــــي بــأهــمــيــة 

املــالــيــة بهدف  االســتــثــمــار فــي االوراق 

تــشــجــيــع االدخــــــار الـــخـــاص وتــحــويــلــه 

القطاعات  في  استثمارات مجدية   الى 

ة".
َّ
اإلنتاجي

وشـــدد الــــراوي عــلــى "تــطــويــر وتأهيل 

الــقــطــاع املــصــرفــي لــيــتــالءم مــع حركة 

االســتــثــمــار والــتــعــامــل مــع املؤسسات 

املــالــيــة الــدولــيــة، اذ مـــازالـــت املــصــارف 

الــحــكــومــيــة تــهــيــمــن عـــلـــى الـــرأســـمـــال 

املصرفي واملتمثلة بمصرفي الرافدين 

املـــصـــارف  تــســتــحــوذ  اذ   ، والـــرشـــيـــد 

النشاط  باملئة من  الحكومية على 90 

املصرفي". 

مشكلة التمويل
وبني الراوي "لقد واجه القطاع الخاص 

فـــي الــــعــــراق مـــعـــوقـــات فـــي مــقــدمــتــهــا 

املــوارد،  وتخصيص  التمويل  مشكلة 

اضــــــافــــــة الـــــــى عـــــــدم مــــــالءمــــــة املــــنــــاخ 

االســـتـــثـــمـــاري، مـــا أوجـــــد عــــدم الــثــقــة 

بــقــيــام اســتــثــمــارات وطــنــيــة كــبــيــرة مع 

الفعاليات  عــلــى  الــعــام  الــقــطــاع  هيمنة 

االقتصادية الرئيسة".

وأوضح "كانت الخيارات محدودة في 

الحصول على التمويل عبر املؤسسات 

سوق  وعبر  العامة  واملصرفية  املالية 

العراق لالوراق املالية للشروط الصعبة 

التي تضعها تلك املصارف، ما تحول 

امكانية  دون  االحـــيـــان  مــن  كثير  فــي 

القطاع الخاص من تلبيتها، اضافة الى 

ة".
َّ
ضعف املؤسسات غير املصرفي

تمويل املصارف
 الــقــطــاع املالي 

َّ
وأفـــاد "مــن املــعــروف أن

املالئم  املــنــاخ  يوفر  الجيد  واملــصــرفــي 

للمدخرين واملستثمرين ويشجع على 

على  ويساعد  االستثمار  فــرص  نمو 

تــطــويــر الــعــمــل املــنــظــم فــي املــؤســســات 

االقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة ، مــــا يــســهــل 

التطور  ويشجع  اداراتــهــا  اداء  مراقبة 

والشفافية  االنــفــتــاح  عــلــى  املــؤســســي 

الــنــظــام  أن  إال  ـــشـــركـــات،  ال إدارة  فـــي 

املـــصـــرفـــي رغـــــم اهـــمـــيـــة مــؤســســاتــه، 

املساعد  املــنــاخ  تهيئة  مــن  يتمكن  لــم 

لتنشيط القطاع الخاص بسبب القيود 

واالجــــــــراءات املــتــبــعــة فـــي نــشــاط هــذه 

الدولة  تتبع  كونها  املالية،  املؤسسات 

وسياساتها".

تــبــحــث الـــبـــالد عـــن تــعــدد فـــي االيـــــــرادات املــالــيــة لــتــعــزيــز املـــوازنـــة 

الــوطــنــي، هنا ترفع  السياحة  قــطــاع  االتــحــاديــة، وحــني نقف عند 

القبعات لبالد بحضارات تهم غالبية سكان املعمورة، اي ثراء هذا 

الذي يمكن ان تحققه البالد من هذا القطاع الذي وصف من زمن 

بانه نفط دائم ال ينضب.

ـــتـــراجـــع واالهـــــمـــــال، لــــم يــحــظ  الـــســـيـــاحـــة مــنــتــج وطـــنـــي يـــعـــانـــي ال

االهتمام  من  عــال  على مستوى  لها  تطوير خطط  بستراتيجية 

به  ينفرد  ما  وهــذا  السياحات،  انــواع  يملك جميع  وبلد  تتناسب 

الــذي يحتم علينا العمل  العراق عن ســواه من بــالد العالم، االمــر 

بجدية صوب تطوير قطاع السياحة باعتماد افضل آليات العمل 

الدولي .

يمكن للعراق االفادة من تجارب العالم املتطور سياحيا وتبنيها 

بــعــد اضـــفـــاء الــصــبــغــة املــحــلــيــة عليها، 

وان نــذهــب بــاتــجــاه الــبــالد الــتــي تعرف 

بالسياحة الدينية واالخرى التي تشتهر 

بالسياحة االثارية والثالثة التي تشتهر 

بالسياحة الترفيهية والرابعة الطبية ...، 

وننقل تجاربها لنخرج بمحصلة واحدة 

ال غير، قطاع سياحي فاعل وحقيقي. 

وفي عمود سابق ذكرنا ان من "املواقع 

وجــود  للعيان  الظاهرة  غير  السياحية 

فــي  االرض  وجــــــه  عـــلـــى  كــنــيــســة  اول 

ضـــواحـــي مــديــنــة بـــغـــداد تــهــم ٢ مــلــيــار 

شــخــص حـــول الــعــالــم، ومــشــخــصــة من 

العامة املحلية  اليونيسيف واملؤسسات 

البابا  أمها  اذا  االثـــاري،  بالشأن  املعنية 

ستكون قبلة ملليار سائح سنويًا" .

الــذي  االيــــراد  حــجــم  الجميع  فليتصور 

يخلفه هكذا حجم من السياح الى جانب 

املقدسة واآلثـــار وسواها  املــراقــد  سياح 

السياحة  فــي  املتخصصة  املـــواقـــع  مــن 

من  تتطلبه  ومــا  والترفيهية،  الطبيعية 

الــبــنــى التحتية ومـــا يــتــوفــر من  تــطــويــر 

فــــرص عــمــل كـــبـــرى تــســتــوعــب مجمل 

الشباب الباحث عن عمل .

قطاعنا السياحي بحاجة الى انفتاح على قطاع السياحة العاملي 

والدخول في شراكات ثنائية مع كبريات الشركات في العالم لنقل 

الصورة املشرقة عن العراق السياحي وتفويج سياح العالم صوب 

العراق، ودور ذلك تعزيز االيراد املالي للبالد .

تنظيم واقع السياحة يحتاج فعال الى ستراتيجية تنهض بالبنى 

التحتية لهذا القطاع الذي يمتد من اقصى شمال البلد الى اقصى 

جنوبه، ويحمل معالم تاريخية مقدسة تهم االغلبية، االمر الذي 

املــدر لدخل كبير، وان  امليدان  ان نعمل بجد لتطوير هذا  يتطلب 

تكون لدينا مراكز لتطوير املــوارد البشرية على درجة عالية من 

التدريب وصقل املواهب وان تكون هناك محفزات ملن ينضم لهذه 

املراكز، وهنا نكون قد زرعنا البذرة االولى في مسيرة بناء هذا 

القطاع املهم.
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اكد املختص بالشأن املالي وهبي الخفاف 

اهــمــيــة ان "تــتــضــافــر جــمــيــع الــجــهــود من 

اجــل عــبــور االزمـــة الــراهــنــة بالشكل الــذي 

ال يخلف تأثيرات سلبية كبيرة في قطاع 

املال واملواطن املستفيد، السيما بعد تأثر 

قــطــاع املـــال الــعــاملــي بجائحة كــورونــا وما 

املبيعات  حجم  على  سلبيات  مــن  خلفته 

العالم وما نجم عنها من انخفاض  حول 

كبير في االرباح".

 

ة إعانة ماليَّ
واضــــــــاف مــــن "املـــــرجـــــح أن يـــبـــدأ عــمــالء 

املصارف في السعي للحصول على إعانة 

مــالــيــة، ويــشــجــع الــبــنــك املـــركـــزي الــعــراقــي 

عــلــى مــســاعــدتــهــم فـــي تــقــديــم املـــبـــادرات 

االقـــراضـــيـــة املـــتـــعـــددة االنــــــواع بــمــســاعــدة 

املصارف االسالمية والتقليدية".

وبــــــني ان "خــــفــــض الــــفــــائــــدة جــــــاء دعـــمـــًا 

لــلــمــنــتــجــات الـــوطـــنـــيـــة مــــن اجــــــل خــفــض 

على  يجب  كــذلــك  األجنبية،  االســتــيــرادات 

تأجيل  يــدرس  ان  العراقي  املــركــزي  البنك 

ــــقــــروض لــلــمــشــاريــع املــتــعــلــقــة  أقــــســــاط ال

ـــفـــنـــادق واملـــطـــاعـــم نتيجة  وال بــالــســيــاحــة 

تـــوقـــف اعـــمـــالـــهـــا طــيــلــة الـــفـــتـــرة املــاضــيــة 

بسبب جائحة كورونا، السيما ان الجهاز 

املصرفي يدرك اهمية قطاع السياحة في 

اذ يمثل  املالي،  الدعم  الى  البالد، وحاجته 

هذا املفصل بالنفط الدائم". 

ة القطاعات االنتاجيَّ
ـــجـــهـــاز املـــصـــرفـــي فــي  الـــــى ان "ال لـــفـــت  و 

الـــبـــالد ال بـــد ان يــكــون لـــه دور كــبــيــر في 

من  بد  ال  وهنا  االنتاجية  القطاعات  دعــم 

املــوجــه لقطاع املصارف  تنسيق عــال مــع 

الــبــنــك املــركــزي الــعــراقــي، اذ تــوجــد للبنك 

املركزي مبادرة اقراضية داعمة الكثر من 

قطاع ولكن تحتاج الى تنظيم اكثر لتحقق 

اهــدافــهــا الــتــي وجـــدت مــن اجــلــهــا، ونـــدرك 

جــمــيــعــا حـــاجـــة الــكــثــيــر مـــن الــصــنــاعــيــني 

ـــى مــبــالــغ مالية  الــحــقــيــقــيــني واملــــزارعــــني ال

لتطوير القاعدة االنتاجية في البالد والتي 

تــتــطــلــب جــهــود جــمــيــع الــجــهــات مـــن اجــل 

املنفعة  درجــات  اعلى  وتحقيق  نهوضها 

للبالد".

ة املؤسسة املاليَّ
وأكد ان "مهمة املؤسسة املالية في البالد 

الجهد  املــزيــد مــن  املــقــبــلــة تتطلب  لــلــفــتــرة 

الذي يجب ان يقترن بتطوير االداء وتبني 

افضل االنظمة املصرفية في العالم، وهنا 

التي  املصارف  بني جميع  املنافسة  تعزز 

ــــى تـــعـــدد املــنــتــجــات الـــتـــي تصب  تـــقـــود ال

فـــي خــدمــة الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة على 

اختالفها االنتاجية والخدمية، وهنا يمكن 

الحقيقي  الــى هدفه  املــال  أن نصل بقطاع 

الذي يعمل على تقليل اآلثار السلبية في 

االقتصاد الوطني واقتصاد األسرة".

الـــجـــهـــاز املـــصـــرفـــي مــشــغــول  يــــذكــــر ان 

بموضوع تفشي الفيروس التاجي الجديد 

املــقــتــرضــون  يـــواجـــه  اذ   .(COVID-19)

والشركات خسائر في الوظائف، وتباطؤ 

املبيعات ، وانخفاض األرباح مع استمرار 

انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.
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أكـــــــــــد الـــــمـــــخـــــتـــــص بـــــالـــــشـــــأن 

اهمية  ثامر  علي  االقــتــصــادي 

الــــــدفــــــع االلـــــكـــــتـــــرونـــــي واثــــــــره 

ـــتـــعـــامـــالت  االيـــــجـــــابـــــي، فـــــي ال

اليومية خصوصا وان التعامل 

بــالــنــقــد بــــات يــحــمــل ســلــبــيــات 

"كــورونــا"  جائحة  بعد  ظهرت 

التي يشهدها العالم باسره.

الــــدفــــع  واقـــــــــع  ان  ـــــــى  ال ولـــــفـــــت 

ـــبـــالد يجد  االلـــكـــتـــرونـــي فـــي ال

ان وطنت  بعد  ايجابيا  صــدى 

الـــــــــرواتـــــــــب وبـــــــــــات الـــــمـــــواطـــــن 

يـــــدرك اهــمــيــة الــــدفــــع، وســـوف 

يتم  اكــثــر حين  الــفــائــدة  تظهر 

الدفع  منتجات  على  االعــتــمــاد 

اوســع  نطاق  على  االلكتروني 

وتــــســــهــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 

دون  اليومية  التسوق  عمليات 

الحاجة الى حمل النقود". 

وكان قد بين ثامر ان "التحول 

االلكترونية  التعامالت  صــوب 

يــمــثــل هــــدف الــجــمــيــع، كــونــهــا 

اكــثــر امــانــا، وتــعــزز الثقة بين 

المصرفي،  والجهاز  الجمهور 

الســيــمــا ان الــتــوطــيــن يــتــزامــن 

مــــع خــــدمــــات كـــثـــيـــرة يــقــدمــهــا 

للجمهور  الــمــصــرفــي  الــجــهــاز 

بشكل عام والموطنة رواتبهم 

خصوصا".

ولـــفـــت الـــــى "تــنــظــيــم عـــــدد مــن 

التثقيفية لمؤسسات  الــدورات 

الـــــدولـــــة تـــعـــكـــس مــــــدى اهــمــيــة 

ــتــحــول مـــن الــنــقــد الــــى الــدفــع  ال

تفاعل  لمسنا  اذ  االلكتروني، 

الــــمــــشــــاركــــيــــن مـــــع مـــضـــمـــون 

هــذا  بتكثيف  الــنــدوة وطــالــبــوا 

ـــنـــدوات ألهميتها  ال مـــن  الـــنـــوع 

في مواكبة احتياجات العصر 

واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن خــــدمــــات 

ــــكــــتــــرونــــي بــشــكــل  ـــــدفـــــع االل ال

آمـــن، وجـــاءت هــذه الــنــدوة بعد 

الرواتب  اتفاقية توطين  توقيع 

لمنتسبي وزارة الداخلية".

نــدوة توعوية   
ً
ونظمت مــؤخــرا

بشأن مشروع توطين الرواتب 

وادوات الدفع االلكتروني لعدد 

ــــــمــــــدراء والــمــخــتــصــيــن  مـــــن ال

فــي  ـــعـــالقـــة  ال ذات  بــــاألقــــســــام 

نــظــمــهــا  ـــــيـــــة،  ـــــداخـــــل ال وزارة 

مصرف الراجح االسالمي.
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في هذا الزمن االســــــــتثنائي، زمن الجائحة، تغيرت الكثير من حســــــــابات الخطط 

املرسومة في مؤسســــــــات الدولة، وألن املرحلة الحساســــــــة التي يعيشها الطالب 

العراقــــــــي (تحديدا في وزارة التربية)، فقد قامت الــــــــوزارة املوقرة بايجاد الحلول 

املناســــــــبة لتخطي العقبات في املراحل كافة، ماعدا املرحلة املنتهية في الصفوف 

اإلعدادية في الفروع كافة واالختصاصات كافة (املهنية منها)، وألهمية الصف 

املنتهــــــــي فقد تم تحديد املوعد املطلــــــــوب إلجراء االمتحانات النهائية وهي خطوة 

جريئة ومبــــــــارك تؤكد قدرة الوزارة على تخطي املوضوع بوضع آلية مناســــــــبة، 

هذا لم يأِت عن فراغ، بل من خالل عقد جلسات متتالية بغية الوصول الى هدف 

مثمر (باعتقاد خاص)..

وألني أمــــــــارس التدريس في أحد املدارس األهلية في مدينة الحلة، فقد ســــــــمعت 

العديــــــــد من زمالئي قد توصلــــــــوا الى بعض النتائج املناســــــــبة، غير أني أرى من 

الضروري وجود بطاقة صحية تؤكد سالمة الطالب من أية إصابة بمرض خطر، 

أضف الى ذلك تخصص لجنة طبية قبل دخول الطلبة الى قاعات االمتحان، ومن 

ثم تصبــــــــح العلمية االمتحانيــــــــة خالية من قلق الوباء، وبما أن املوضوع ســــــــابق 

ألوانه، فقد نتأمل حصول هذه الخطوات، ال بوصفي تدريســــــــيا لســــــــنوات، إنما 

بوصفي مواطنا عراقيا أوال، وقارئا للواقع السياســــــــي واالجتماعي والنفســــــــي 

والتربوي ثانيــــــــا، وامللفت للنظر أن االنســــــــان العراقي عبر 

عقــــــــود عديدة يســــــــتطيع ان يتجاوز املحن التــــــــي يمر بها، 

عكس املجتمعات األخرى املســــــــترخية التي تصدم بهكذا 

حياة ملئية باملفاجآت ..

كما أن إجراء الالزم وتوخي الحذر لدى الطلبة عند الوصول 

الى قاعاتهم االمتحانية أمر يؤخذ بنظر االعتبار من خالل 

وضع التوصيات املطلوبة، وعدم تأجيج الحاالت املحبطة او 

(تخويفهم)، ألن الجانب النفسي له الدور املؤثر، في (وزارة 

التربيــــــــة) هناك مــــــــن هو مختص في إعــــــــداد التعليمات في 

الظرف االســــــــتثنائي، لذا فإن األمور ستمضي بسالم، إذا 

وضعت الخطط املرسومة لنجاح هذه الخطوة، يشكل نقلة 

كبيــــــــرة ســــــــيذكرها التاريخ في عتمة وجــــــــود (عدو ال يرى 

بالعني املجردة) ..

 املرحلــــــــة الحالية هي مرحلة إنقاذ، وعلى إثرها تســــــــير 
ّ
إن

االمــــــــور بترٍو كبيــــــــر، ومالكاتنا التدريســــــــية وإداراتها في 

جميــــــــع مدارس العــــــــراق، بال شــــــــك قامت بالواجــــــــب، وبعد 

تخطي هذه املرحلة ســــــــتحصد النتائج وســــــــتضاف الى تاريــــــــخ التربية العراقية، 

فاالمتحانــــــــات النهائيــــــــة (البكالوريــــــــا) ســــــــترافق جميــــــــع طلبة العاصمــــــــة بغداد 

واملحافظات األخرى على قدر يســــــــير من االستعداد النفسي بمعنوية عالية، ألن 

الطموح في مثل هذه املرحلة يكســــــــر كل حواجــــــــز القهر واأللم، مثلما مررنا بها 

نحن سابقا في أجواء مغايرة (حروب وحصار وعوز) ..

ولعل العوامل املناهضة لنجاح اي مشــــــــروع تربوي يحتــــــــاج الى خطوات تعبوية 

كبيرة ترفد هذا املشروع وتعمل على إكماله بأحسن صورة كالجانب اإلعالمي 

ـ مثال ـ من خالل وضع (دعاية) وقتية في وســــــــائل االتصال في امليديا (النت .. 

الفضائيات .. االذاعات)، ألن الســــــــالمة العامة هي الهدف املنشــــــــود لطلبة البلد او 

للشعب العراقي ككل.

(البكالوريــــــــا في زمن الكورونا)، مســــــــؤولية الجميع، وكل مــــــــن مكانه (بخاصة 

أصحاب الشأن من األسر)، سيعمل في إنجاح هذه الخطوة الوطنية، وسيتحقق 

حلم كل طالب او طالبة، وستســــــــتمر عجلة الحياة، وســــــــتمضي مسيرة االنسان 

العراقــــــــي مهما انطوت عليه من ظروف القهر، فالكفــــــــاءة العراقية حضورها في 

أغلب بلدان العالم املتحضر، وهذا دليل قاطع على املوهبة الربانية لعقلية العراقي 

منذ نشأته األولى الى يومنا هذا ..
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الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ملن ال يعرف السيد (بيل غيتس) أقول: 

ومستثمر  أميركي  أعمال  رجــل  هو 

صاحب شركة (مايكروسوفت) التي 

تعد من أكبر شركات البرمجيات في 

العالم، كيف ال ومديرها يملك اإلبداع 

الــتــقــنــي والــبــصــيــرة الــتــجــاريــة الــتــي 

أهــلــتــه لــيــكــون أغــنــى رجـــل فــي العالم 

ولــيــس هـــذا فــقــط، فــالــرجــل بـــارع في 

العام  ففي  ايضًا  الخيرية  النشاطات 

أنـــشـــأ مـــع زوجـــتـــه (مــيــلــنــدا)   2000

مــؤســســة تــعــنــى بــاألعــمــال الــخــيــريــة 

حــمــلــت اســمــيــهــمــا (مـــؤســـســـة بــيــل 

املؤسسة  أن  حتى  غيتس)  وميلندا 

استحوذت على جل اهتمامه فتنحى 

تــدريــجــيــا عـــن مــنــاصــبــه الــعــلــيــا في 

شـــركـــة (مـــايـــكـــروســـوفـــت) لــيــشــغــل 

وقد  فيها،  تقني  مستشار  منصب 

وقدم  الخيرية  النشاطات  في  توسع 

املـــســـاعـــدات فـــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت 

(تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة واملــنــح 

الدراسية) وتكريما ألهمية الخدمات 

املــــقــــدمــــة مـــــن مـــؤســـســـتـــه الـــخـــيـــريـــة 

قـــدم لـــه الــرئــيــس االمــيــركــي الــســابــق 

بــــاراك اوبــامــا مــيــدالــيــة الــحــريــة، وهــو 

إنــجــاز فــي مــيــدان الــعــمــل اإلنــســانــي، 

لم  تشهد  التقنية  وإنجازاته  والرجل 

الــــذات بكل  لنرجسية  اهــتــمــامــا  يــعــر 

مكنوناتها العاطفية كما نفعل نحن، 

بل ان كل ما يشغله هو اهتمام العالم 

وتحقيق املزيد من الشهرة والنجاح 

مــــن خـــــالل االنــــــجــــــازات، األفــــعــــال ال 

العالم  يهتم  (ال  القائل  فهو  األقــــوال، 

إنجازاتك  ينتظر  فهو  لــذاتــك،  بحبك 

قبل تهنئتك لنفسك) وبالفعل حقق 

 
ً
فبدال املهمة،  إنجازاته  عبر  طموحه 

بلوغه  قبل  مليونيرا  يصبح  أن  مــن 

مليارديرًا  أصبح  عمره  من  الثالثني 

لقد  والثالثني من عمره،  الــواحــد  في 

ـــرف عــن بــيــل اهــتــمــامــه بالخدمات 
ُ
ع

الــطــبــيــة وبـــخـــاصـــة الـــلـــقـــاحـــات فــقــد 

بــلــغ مــجــمــوع مــا تــبــرع بــه إلنــقــاذ ما 

من  مــن ستة ماليني شخص  يقرب 

وبالتأكيد  دوالر،  مــلــيــار   28 الــوفــاة 

لم تقف مؤسسة (بيل واند ميالندا 

في  املتفرج  موقف  الخيرية  غيتس) 

مكافحة مرض فيروس كورونا فقد 

خصصت مبلغا اضافيا قدره 150 

نيسان  فـــي  امــيــركــي  دوالر  مــلــيــون 

املاضي فضال عن مبلغ 100 مليون 

بــه سابقًا،  تــبــرعــت  قــد  دوالر كــانــت 

التقني  الخبير  الرجل  فــإن  ولألمانة 

لم يقف مكتوف اليدين أمام جائحة 

او يظهر عــجــزه عــن تقديم  كــورونــا 

لــقــاحــات تجعل املـــرض الــوبــائــي في 

قـــائـــمـــة الـــنـــســـيـــان وتـــاريـــخـــا وبــائــيــا 

يــضــاف الـــى تــاريــخ االوبـــئـــة الــعــاملــيــة، 

بـــل قـــدم لــقــاحــه الــتــقــنــي وهـــو عــبــارة 

(ID 2020) سيحقن  شــريــحــة  عــن 

لقاح)  البشر  (تحت مسمى  كل  بها 

الوحش  او  الديجيتال  وهــي شريحة 

عــن  عــــبــــارة  هــــي   :(666) تــرقــيــمــهــا 

شــريــحــة الــيــكــتــرونــيــة صــغــيــرة جــدا 

على  العمل  تــم  االرز  فــي حجم حبة 

تــصــنــيــعــهــا فـــي الــثــمــانــيــنــات وتــمــت 

العام  وفي  الحيوانات  على  تجربتها 

 FDA الغذاء 2004 أصــدرت منظمة 

تصريحا بزرعها في البشر وبالفعل 

اصــــــــدرت امـــيـــركـــا قــــانــــون الـــرعـــايـــة 

يجبر  والــــــذي   3500HR الــصــحــيــة 

كـــل امــيــركــي يــريــد الــتــمــتــع بــالــتــأمــني 

الصحي وضعها في جسده، ويوجد 

اكـــثـــر مــــن 10 مـــاليـــني شـــخـــص تــم 

وضــعــهــا بـــهـــم، إن بــيــل غــيــتــس هو 

مـــصـــدر فـــكـــرة الــلــقــاح لــكــن الــغــريــب 

في األمر أن بيل غيتس تنبأ بظهور 

فيروس قاتل في أسواق الصني، قبل 

انــتــقــالــه بــســرعــة إلـــى مــخــتــلــف بــقــاع 

العالم وجاء ذلك في سلسلة وثائقية 

صدرت على (نتفليكس) وفي حلقة 

بــعــنــوان "الـــوبـــاء املــقــبــل"، جـــرى بثها 

ألول مــرة فــي أواخـــر الــعــام املــاضــي، 

حذر غيتس العالم بقوله "العالم غير 

مستعد للتعامل مع تداعيات انتشار 

الــــفــــيــــروســــات، الـــتـــي غـــالـــبـــا تــحــتــاج 

عليها".  والــقــضــاء  لعالجها  ســنــوات 

الــفــيــروس   
ِ
يـــســـم لـــم  إن غــيــتــس وان 

التي  املعالم  أنه وضح كل  باسمه إال 

تشير الى ظهوره، مما يرجح املقولة 

الـــتـــي تــــرى أن قــصــة كــــورونــــا فقط 

إلقــنــاعــنــا بــاملــصــل والــــــذي ســيــكــون 

عـــبـــارة عـــن شــريــحــة صــغــيــرة تـــزرع 

في أجسامنا وفيها كل (املعلومات، 

املوقع، املعلومات البنكية، ولن نحتاج 

لـــفـــيـــزا، وفــيــهــا تــاريــخــنــا املـــرضـــي)، 

ــتــحــكــم بــــه بـــاألقـــمـــار  وكـــلـــه ســيــتــم ال

ــه أبــعــاد أخـــرى في  االصــطــنــاعــيــة.. ول

عبر  بأعصابنا  كالتحكم  املستقبل 

بـــث تـــــــرددات عــالــيــة تــحــفــز الــجــســم 

عــلــى أفــعــال الإراديـــــة لــرقــمــنــة جميع 

تعليم-  (مـــال-  املجتمعية  نشاطاتنا 

اقـــتـــصـــاد- صـــحـــة) ولــيــصــبــح هــنــاك 

رقــــم هـــويـــة مـــوحـــد عـــاملـــي لــكــل مــنــا، 

الــســيــد بيل  تـــحـــوالت  ان  ــتــأكــيــد  بــال

غــيــتــس لــلــربــط بـــني الـــتـــقـــدم الــتــقــنــي 

عن  بعيدة  ليست  الطبية  والــخــدمــات 

ومصيره  باإلنسان  التقني  التحكم 

وبعد ربط األسباب بنتائجها، فبيل 

غيتس ليس عرافة او متنبئا للطوالع 

لــلــفــنــجــان والـــــكـــــف، وإنــــه  او قــــارئــــا 

بعيدا عما جرى  ليس  وهـــذا واضـــح 

إنسانية بفعل  كـــوارث  مــن  ويــجــري 

هذه الجائحة حتى أن برملانية ايطالية 

هي (سارة كونيال) طالبت بالقبض 

عليه الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية 

الدولية  الجنائية  للمحكمة  وتسليمه 

بعد أن اتهمته بعرض رشــوة بقيمة 

بــرنــامــج  لــتــمــريــر  دوالر  مــاليــني   10

تطعيم إجباري لفيروس كورونا في 

نجح  ما  اذا  انــه  واملحصلة  نيجيريا. 

مخطط بيل غيتس في زرع شريحته 

االلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــأجـــســـامـــنـــا فـــإنـــنـــا 

ســنــحــصــل عــلــى إنـــجـــاز كــبــيــر وهــو 

رقــم عــاملــي ناهيك عــن أنــنــا سنكون 

رقما تقنيا بحواسيب غيتس التقنية 

والذي سيمضي وقتا طويال أمامها 

للبحث عن أرصدتنا البنكية من دون 

جدوى.
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أو  املــزاج  في  تقاطعا  يكون  قد  التفكير  آليات  في  التقاطع 

املرجعيات  الــعــالــم، وفــي  الــى  النظر  فــي  أو  فــي الشخصية، 

االيــديــولــوجــيــة والــثــقــافــيــة، لــكــنــه يــظــل رهــنــا بــالــحــاجــة الــى 

أو  الــخــروج  مستوى  على  التفكير،  هــذا  بطبيعة  التعريف 

عــن حلول،  البحث  أو على مستوى  األزمـــات،  على  التمرد 

حتى وإن كانت ثورية، أو تلك التي تتطلب جهدا وتضحية، 

أو مواجهة واقتحاما. 

يقول باسكال: إن كل مشكالت العالم تبدأ حني يغادر املرء 

غرفته، وهو مايعني أن الحركة بأي اتجاه تفترض حدوث 

أو اصطناع لحدث مــا، قد يكون غير  اصطدام بشيء مــا، 

االفتراضية  البقاء في غرفة باسكال  أن  محسوب، مقابل 

يعني املــوت بوصٍف آخــر، ألن الحياة- هنا- تعني الوجود 

بني اآلخرين، والتفكير معهم أو من خاللهم..

الــخــارج،  مــن أخــطــر مظاهر التفكير هــو االصــطــدام بــذلــك 

الواقع والناس والصراعات واملصالح، وهذا مايجعل  حيث 

االصطدام بالسياسة أو العقائد من أكثر مظاهر ذلك الخارج 

العالي مجاال لالشتباك  تغوال ورعبا، إذ سيكون الصوت 

الـــحـــاد، أو املـــواجـــهـــة الــــحــــادة، والـــتـــي تــعــنــي اســتــحــقــاقــات 

من  تفرضه  بما  الــقــبــول  أو  نتائجها،  تحّمل  الصعب  مــن 

معطيات، وهذا مايجعل العالقة بني التفكير بوصفه وعيا 

را وبني السياسة محفوفة دائما بالصراع، السيما في 
ّ
وتدب

ظل ظروٍف معقدة كالتي نعيشها، أو يعشيها العالم، حيث 

ب األمور بمقاييس املصالح، وليس بالحقائق.
َ

حس
ُ
ت

الحاجة العميقة للتفكير..

الحسنة  بالنوايا  والقبول  تفكير،  دون  من  األمــور  تسليم 

ســيــكــون نــوعــا مــن الــســذاجــة، ومــمــارســة اليــمــكــن الــرهــان 

مسألة  للتفكير  العميقة  الحاجة  تكون  لــذا  نتائجها،  على 

سببها 
ُ
 منها، على مستوى تقليل األخطار التي قد ت

َّ
د

ُ
ال ب

العشوائيات، أو على مستوى تحقيق النجاح في هذا امليدان 

 األشياء الكبيرة تحتاج الى األفكار الكبيرة 
ّ
أو ذاك، ليس ألن

لتنظيم  الفكر ضــروريــان  وقيمة  التفكير   
ّ
ألن بــل  حــســب، 

املنافع، وللتعّرف على مستويات  الصراع والحوار وتبادل 

األخطار، فما يحدث حولنا ليس بعيدا عن محنة األفكار، 

وعن اضطراب أو تشوه التفكير في التعاطي مع السياسة 

التي  املمارسات  رثاثة  وعن  والبرامج،  والحاجات  والعقائد 

تقوم بها جهات فاعلة في املجتمع وفي مؤسسات الحكم، 

ل هذه الرثاثة الى قوة ضغط، أو تعويق من شأنه 
ّ

إذ تتحو

ل مظاهر الفساد والفشل، 
ّ

 يغو
ْ
ل إرادة التغيير، وأن

ّ
عط

ُ
 ي

ْ
أن

لــإلدارة  الــى جهاز  الحكم  سهم في تحويل مؤسسة 
ُ
ي  

ْ
وأن

ولالنتفاع  واستحقاقاته،  الواقع  عن  البعيدة  البيروقراطية 

من قبل هذه الجماعة او تلك.

 الــتــفــكــيــر بــالــتــغــيــيــر هـــو جــوهــر املــســألــة، وهـــو الــخــيــار 
ّ
إن

استحقاقات  وســط  الــيــوم، السيما  نحتاجه  الــذي  الواقعي 

تأهيل  الى  الحاجة  حقيقية ملواجهة تحديات كبرى، حيث 

الخطاب السياسي، وتنظيم الخطاب االقتصادي، واالرتقاء 

رهينا  التغيير  فــعــل  يجعل  وبــمــا  االجــتــمــاعــي،  بــالــخــطــاب 

بالفهم والتفكير به، إذ ال تغيير من دون فهم أو تخطيط 

اليها وسط  الحاجة  أو وعي باألولويات، والتي ندرك مدى 

التقاطع والتزاحم، والخالف بشأن القضايا األساسية التي 

 حاجاتنا ومصالحنا وقيمنا والنظر الى مستقبلنا.
ّ

تخص

الــى الشجاعة،  الــخــروج مــن "غــرفــة باسكال" هــو مايحتاج 

ـــى تــأمــني الـــقـــدرات الــتــي من  ـــى الــجــرأة فــي املــواجــهــة، وال وال

حيث  ذاتــــه،  بالفكر  قــريــنــة  التفكير  عملية  تجعل  شــأنــهــا 

وللفاعلية  وللسياق،  للخطاب،  الرصني  البناء  الــى  السعي 

الثقافية والسياسية واالجتماعية، والتي تملك أهلية التأثير 

هذا  في  األفكار  قيمة  وتعزز  التغيير،  فعل  توصيف  على 

في  سهم 
ُ
ت فاعلة  مؤسساتية  أطــر  ايــجــاد  وحتى  التغيير، 

الحاجة  فإن  لألفكار،  فبقدر حاجتنا  التغيير،  ذلك  تنظيم 

الــــى املـــؤســـســـات والـــــى الـــبـــرامـــج واملـــشـــاريـــع والــســيــاســات 

بل  قــريــنــان،  ألنهما  ليس  دائــمــا،  قائمة  تظل  الستراتيجية 

ألنهما طرفان في معادلة لها أهميتها في املجال التنموي 

والنهضوي والتنويري، وفي بناء مؤسسة الدولة، وفي ربط 

فنحن  املتقدم،  والعالم  والتجديد،  الحداثة  بقيم  الدولة  هذه 

ال نعيش في فراغ، وال في عزلة، ولم يعد املكوث في غرفة 

باسكال الفلسفية مجديًا وواقعيًا..
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كشفت جائحة كورونا عن الكثير من نقاط الضعف في الجوانب االقتصادية 

ايجابي عكسته حالة  باملقابل عن موقف شعبي  كما كشفت  والصحية. 

التكافل الكبيرة بني شرائح وطبقات املجتمع العراقي حتى وصل الحال الى 

دعم املواطنني للمستشفيات كما حدث في عدد من املحافظات. وهذا يطرح 

عددا من التساؤالت.؟ باألمس وفي ظل املوازنات االنفجارية أطلقت وزارة 

ألنها  املــدارس  ترميم  الشعب  من  وطلبت  بيتنا"  "مدرستنا  التربية شعار 

عاجزة عن ذلك. واليوم نجد أن املواطن يجمع التبرعات ويدعم وزارة الصحة 

ومستشفياتها باألوكسجني والكمامات والقفازات في حالة ايجابية تعكس 

في  الحكومي  الفشل  تعكس  الوقت  ذات  في  أنها  إال  باملسؤولية  الشعور 

توفير الخدمات للشعب في أهم وزارتني واهم جوانب الحياة وهما الصحة 

اهتمامات  مقدمة  فــي  يكونا  مــا  دائــمــا  وهــمــا  والتعليم، 

الدول التي تريد بناء اإلنسان بصورة صحيحة.

 إن الجميع يعلمون أن سبب تردي الخدمات هو الفساد 

املتفشي في أروقة العملية السياسية بسبب املحاصصة 

التي أصبحت ماردا ال يمكن إيقاف زحفه وتماديه في 

مــفــاصــل الـــدولـــة، ولــكــن هــنــاك إجـــــراءات حكومية جدية 

تسعى للحد منه.

ولــو أردنـــا أن ننظر الــى املــوقــف الحكومي تــجــاه األزمــة 

أن  سنجد  البالد  تواجهها  التي  واالقتصادية  الصحية 

الجميع أصبح يعلم بأن أهم أسباب األزمــة االقتصادية 

السابقة  للحكومات  الستراتيجي  التخطيط  غياب  هــو 

للموازنة  الدخل  النفط في توفير  الكلي على  واعتمادها 

الـــعـــامـــة وتــفــشــي الـــفـــســـاد فـــي املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 

والوزارات كما ذكرنا سابقا، األمر الذي جعل العراق أمام 

ضائقة مالية خطيرة بمجرد انخفاض أسعار البترول. 

وأن عــالج هــذه األزمـــة االقــتــصــاديــة يــأتــي عبر خطوات 

القطاع  وتشجيع  الفساد  مكافحة  أهمها  ستراتيجية 

الزراعي والصناعي والسياحي، وهذا يحتاج الى موقف 

تــاريــخــي وشــجــاع وإعـــالن حــالــة الــطــوارئ ضــد الفساد 

وسرقة املال العام.

نــظــام صــحــي ليس  أمـــا األزمــــة الصحية فكشفت عــن   

باملستوى املطلوب ولم يكن بمستوى املوازنات الضخمة 

التي صرفت خالل السنوات املاضية من قبل الحكومات 

املتعاقبة، والدليل على ذلك حاجة املستشفيات الى دعم 

املــواطــنــني وتبرعاتهم مــع زيـــادة فــي حــالــة الــوفــيــات في 

بد  املواطن. وعندما يتم تشخيص األسباب فال  لدى  القلق  العراق مايثير 

وبقوة  سانحة  الفرصة  بــأن  البعض  ويعتقد  املناسبة.  الحلول  وضــع  مــن 

لحكومة السيد الكاظمي لتصحيح املسار فيما اذا كانت هناك إرادة حقيقية 

لإلصالح السيما مع توفر الدعم الشعبي ودعم املرجعية لخطوات اإلصالح 

املمكنة.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد لجأت الى االقتراض الداخلي والخارجي 

كــخــيــار مــهــم لــتــجــاوز األزمــــة إال أنــهــا بــحــاجــة الـــى االصـــالحـــات الحقيقية 

وإجــراءات مهمة ال بد من اتخاذها ملساعدة الكسبة والفقراء على تجاوز 

األزمة من خالل تزويدهم باملنح املالية وحصة تموينية كافية لنتمكن من 

العبور جميعا في مركب واحد.
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تدابير "أورويلية"
وجــــــــاءت خطــــــــط فــــــــرض الرقابــــــــة على 

االنترنــــــــت في وثيقــــــــة حكومية من 116 

صفحة نشرت مســــــــاء اإلثنني، كشفت 

أيضًا عن توســــــــيع صالحيات الشرطة 

بما يخولها القيــــــــام بمداهمات من دون 

إذن ومراقبــــــــة بعض التحقيقات املتعلقة 

باألمن القومي.

وكانت الصني قد فرضــــــــت القانون في 

هونــــــــغ كونغ التــــــــي تتمتع بحكم شــــــــبه 

ذاتــــــــي قبــــــــل أســــــــبوع. ويعاقــــــــب القانون 

علــــــــى التخريب واألنشــــــــطة االنفصالية 

واإلرهــــــــاب والتواطــــــــؤ مع قــــــــوى أجنبية. 

وبقيت بنوده ســــــــرية إلى أن دخل حيز 

التطبيق.

 القانون يســــــــتهدف 
َّ
ورغم ضمانات بأن

 التفاصيل الجديدة 
َّ
قلة من الناس، إال أن

تكشــــــــف أنــــــــه أكبــــــــر تغييــــــــر راديكالــــــــي 

للحريــــــــات والحقوق في هونغ كونغ منذ 

 أعادتهــــــــا بريطانيا إلــــــــى الصني عام 
ْ
أن

.1997

ليل اإلثنني ندد وزير الخارجية األميركي 

مايــــــــك بومبيــــــــو بالتدابيــــــــر "األورويلية" 

لفــــــــرض رقابة على النشــــــــطاء واملدارس 

واملكتبات منذ تطبيق القانون.

وقــــــــال بومبيو فــــــــي بيان: "فــــــــي حني لم 

 بعــــــــد الحبر الذي كتــــــــب به قانون 
ّ

يجف

 الســــــــلطات 
ّ
األمن القومــــــــي القمعي، فإن

ي-- بدأت 
ّ
ــــــــة --وفي إجــــــــراء أورويل

ّ
املحلي

(...) بإزالــــــــة الكتــــــــب التــــــــي تنتقد الحزب 

الشــــــــيوعي الصيني من رفوف املكتبات 

العاّمة، وبحظر الشــــــــعارات السياســــــــية، 

وهــــــــي تطلــــــــب اآلن من املــــــــدارس فرض 

الرقابة".

 "هونــــــــغ كونــــــــغ ازدهرت 
َّ
وأضــــــــاف بــــــــأن

حتى اآلن ألنها سمحت بالتفكير الحر 

والكلمة الحرة بموجب ســــــــيادة مستقلة 

للقانون. لقد انتهى ذلك".

استعادة االستقرار
بموجــــــــب اتفاقها مع بريطانيا بشــــــــأن 

إعادة هونغ كونغ، وعدت بكني بضمان 

2047 من الحريات والحكم الذاتي والذي 

ال مثيل له في البر الرئيسي.

وأدت ســــــــنوات من القلق املتصاعد من 

أن الحــــــــزب الشــــــــيوعي الصيني الحاكم 

يقلص باطــــــــراد تلك الحريات، الى حراك 

شــــــــعبي مطالب بالديموقراطية أدى إلى 

تظاهرات عارمة تخللتها أحيانا أعمال 

عنف، لسبعة أشهر العام املاضي.

ولم تخف الصني رغبتها في استخدام 

القانون لسحق الحراك الديموقراطي.

وقالت املســــــــؤولة التنفيذية لهونغ كونغ 

املعينة من بكني للصحافيني الثالثاء إن 

"حكومــــــــة هونغ كونغ ســــــــتطبق القانون 

بصرامة".

ر أولئك املتطّرفني من 
ّ
وأضافت "أنا أحذ

محاولــــــــة انتهاك هذا القانــــــــون أو تجاوز 

 عواقــــــــب خرق هذا 
ّ
الخطــــــــوط الحمر ألن

القانون خطيرة للغاية".

ومع ســــــــحب كتــــــــب عــــــــن الديموقراطية 

بســــــــرعة من املكتبات واملدارس، أشارت 

الحكومة في الوثيقة التي نشرت مساء 

اإلثنــــــــني إلــــــــى أنهــــــــا تتوقــــــــع الطاعة على 

االنترنت أيضا.

وُمنحــــــــت الشــــــــرطة صالحيــــــــات ملراقبة 

وحــــــــذف معلومات الكترونيــــــــة إذا كانت 

هناك "أسباب منطقية" لالشتباه في أن 

املعطيات تنتهك قانون األمن القومي.

ويمكــــــــن الطلــــــــب من شــــــــركات االنترنت 

ومــــــــزودي الخدمــــــــات حــــــــذف املعلومات 

ويمكن مصادرة معدات تلك الشركات. 

ويمكن أيضا فــــــــرض غرامة على مدراء 

تنفيذيــــــــني، ومعاقبتهم بالســــــــجن مددا 

تصل إلى سنة إذا رفضوا االمتثال.

ويتوقع من الشــــــــركات تقديم ســــــــجالت 

تحديــــــــد الهويــــــــة واملســــــــاعدة فــــــــي فــــــــك 

التشفير.

عمالقة التكنولوجيا
غيــــــــر أن أكبــــــــر شــــــــركات التكنولوجيا 

األميركية تحفظت على هذا القرار.

وقالت كل من فيسبوك وغوغل وتويتر 

إنها علقــــــــت طلبات مــــــــن حكومة هونغ 

كونغ أو شرطتها لتزويد معلومات عن 

مستخدمني.

وأعلنــــــــت فيســــــــبوك في بيــــــــان أنها مع 

خدمة واتســــــــاب الشــــــــهيرة التابعة لها، 

سترفض طلبات حتى القيام بمراجعة 

للقانــــــــون تتضمــــــــن "إجراءات رســــــــمية 

اإلنســــــــان  لحقــــــــوق  االمتثــــــــال  بشــــــــأن 

ومشاورات مع خبراء في مجال حقوق 

اإلنسان".

وقال متحدث باســــــــم فيسبوك "نعتقد 

أن حريــــــــة التعبير من حقوق اإلنســــــــان 

األساسية وندعم حق الناس في التعبير 

عــــــــن أنفســــــــهم مــــــــن دون الخــــــــوف على 

سالمتهم أو من أي تداعيات أخرى".

وقالــــــــت خدمتــــــــا تويتر وغوغــــــــل لوكالة 

فرانس بــــــــرس إنهما أيضا لــــــــن تلتزما 

بطلبــــــــات ســــــــلطات هونــــــــغ كونــــــــغ عــــــــن 

معلومات في املستقبل القريب.

وقالت تويتــــــــر إن لديها "مخاوف كبيرة 

إزاء مرحلــــــــة التطوير والنية الكاملة لهذا 

القانون".

وأعلنت منصة تيك تــــــــوك، اململوكة من 

شركة بايت دانس الصينية، انسحابها 

من هونغ كونغ كليا.

وقالــــــــت تيك تــــــــوك "في ضــــــــوء األحداث 

األخيــــــــرة، قررنا وقــــــــف عمليات تطبيق 

تيكتوك في هونغ كونغ".

وتحظــــــــى تيك توك بشــــــــعبية كبير لدى 

شريحة الشــــــــباب في أنحاء العالم. لكن 

العديد من مواطني هونغ كونغ ال يثقون 

بها ألنها مملوكة من صينيني.

وتنفي شــــــــركة بايت دانس باســــــــتمرار 

أي تشارك ملعطيات حول املستخدمني 

مع الســــــــلطات في الصني، وأكدت بأنها 

ال تعتزم أن تبدأ فــــــــي املوافقة على مثل 

تلك الطلبات.

فــــــــي أقــــــــل مــــــــن اســــــــبوع منــــــــذ تطبيــــــــق 

القانــــــــون، حذف نشــــــــطاء مدافعون عن 

النــــــــاس  مــــــــن  والعديــــــــد  الديموقراطيــــــــة 

العاديني ملفات شخصية على االنترنت 

ألي شيء قد تجّرمه الصني.

وكشفت الوثيقة التي نشرت ليل اإلثنني 

أيضا بأن اإلشــــــــراف القضائي السابق 

علــــــــى صالحيــــــــات املراقبــــــــة املمنوحــــــــة 

فــــــــي التحقيقات  الغــــــــاؤه  للشــــــــرطة، تم 

بشأن األمن القومي.

وســــــــيتمكن رجال الشــــــــرطة من القيام 

بعمليــــــــات تفتيش من دون مذكرة لذلك، 

إذا اعتبــــــــروا أن تهديدا لألمــــــــن القومي 

"عاجل".

وقــــــــال املحامــــــــي انســــــــون ونــــــــغ يو-يات 

لصحيفــــــــة ســــــــاوث تشــــــــاينا مورنينغ 

بوســــــــت "القواعد الجديدة مخيفة، تمنح 

جهــــــــاز الشــــــــرطة صالحيات عــــــــادة ما 

يحميها الجهاز القضائي".
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في أحــــــــدث إصــــــــدار مــــــــن تطبيق 

"واتســــــــاب بيتــــــــا" ظهــــــــرت بعض 

التــــــــي ســــــــيتم  الجديــــــــدة  املزايــــــــا 

طرحهــــــــا لجميــــــــع املســــــــتخدمني 

في الفتــــــــرة املقبلة، بمــــــــا في ذلك 

امللصقات الجديدة.

ظهــــــــرت فــــــــي اإلصــــــــدار التجريبي 

الحالــــــــي من واتســــــــاب مزايــــــــا جديدة 

ا بالفعــــــــل من مراجعتها على موقع 
ّ
تمكن

WABetaInfo.com، كما يقدم واتســــــــاب اآلن 

بعض املزايا الجديدة بشكل رسمي على مدونته.

كان مســــــــتخدمو واتســــــــاب قادريــــــــن على إرســــــــال الصور 

بســــــــهولة فــــــــي الدردشــــــــات، ومع ذلــــــــك، لم تكــــــــن امللصقات 

املتحركة متوفرة حتى اآلن، ســــــــيقدم واتســــــــاب مجموعات 

مختلفة من امللصقات الجديدة في األســــــــابيع املقبلة حيث 

ستشمل صوًرا متحركة.

وحتى اللحظة، تتــــــــم إضافة جهة االتصال في التطبيق عن 

طريق حفظ رقم هاتف جهة االتصال، لكن واتســــــــاب يقدم 

اآلن رموز (QR) التي تسمح بمسح جهة االتصال بسرعة، 

لهــــــــذا الغرض، يقــــــــدم التطبيــــــــق عالمة تبويب 

جديــــــــدة فــــــــي القائمة، وهي تعــــــــرض رمز 

(QR) الخاص بك أو تســــــــمح لك بمسح 

رمــــــــوز (QR). من أجل مســــــــح رموز 

(QR) األخــــــــرى، يجب منــــــــح التطبيق 

الوصول إلى الكاميرا.

يجــــــــب أن يكون معظم املســــــــتخدمني 

قــــــــد حصلوا على هــــــــذه امليزة بالفعل، 

 (WhatsApp Web) كما ســــــــيحصل

ا 
ً
علــــــــى الوضع املظلــــــــم الــــــــذي كان متاح

ملســــــــتخدمي أندرويــــــــد و iOS. لذلــــــــك 

سيكون لتطبيق سطح املكتب أخيًرا 

مظهــــــــٌر خافــــــــت لطيف يتناســــــــب مع 

التطبيق.

 زاد التطبيق عدد املشــــــــاركني في مكاملة الفيديو إلى 
ْ
بعد أن

ثمانية أشــــــــخاص، تعمل شركة فيســــــــبوك املالكة للتطبيق 

على تحســــــــني املكاملات الجماعية. في املســــــــتقبل، سيكون 

مــــــــن املمكــــــــن النقر مــــــــع االســــــــتمرار على شــــــــريك املحادثة 

فــــــــي محادثات الفيديــــــــو لعرضه في وضع ملء الشاشــــــــة. 

باإلضافــــــــة إلى ذلك، تحصــــــــل املحادثــــــــات الجماعية مع ما 

يصــــــــل إلى ثمانية أشــــــــخاص على رمز جديــــــــد لبدء مكاملة 

جماعية بنقرة واحدة.
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كشفت شركة شــــــــاومي الصينية عن 

(مي  الجديــــــــد  اإللكترونــــــــي  ســــــــوارها 

 Mi Smart بانــــــــد 4ســــــــي)  ســــــــمارت 

بســــــــعره  يمتــــــــاز  الــــــــذي   Band 4C

املنخفض للغاية.

ويأتي السوار اإللكتروني الجديد 

ا لســــــــوارها (مــــــــي باند 5) 
ً
رديف

علن عنه 
ُ
Mi Band 5 الــــــــذي أ

في شــــــــهر حزيــــــــران الفائت. 

ا مع بطارية 
ً

وهو يأتي أيض

تكفي للعمل ملدة 14 يوًما، 

حسب ما قالت الشركة.

ــــــــا 
ً

أيض الســــــــوار  ويقــــــــدم 

 1.08 بقيــــــــاس  شاشــــــــة 

بوصــــــــة، باإلضافــــــــة إلــــــــى 

 ملراقبة معدل نبضات 
ٍ
دعم

مســــــــتمرة،  بصورة  القلــــــــب 

والعديــــــــد من أوضــــــــاع مراقبة 

اللياقة.

الصينيــــــــة  شــــــــاومي  وطرحــــــــت 

(مي  الجديد  اإللكترونــــــــي  ســــــــوارها 

ســــــــمارت بانــــــــد 4ســــــــي) فــــــــي ماليزيا 

ا فقط، 
ً
بسعر يعادل 23 دوالًرا أميركي

ما يجعله في منافســــــــة مباشــــــــرة مع 

 Realme Band (ريلمي باند) ســــــــوار

من شركة (ريلمي) الصينية.

وتأتي شاشة السوار من نوع (تي إف 

 ،
ً

تي) TFT وبدقة 220×128 بكســــــــال

مع مستوى سطوع قدره 200 شمعة. 

أمــــــــا البطاريــــــــة التي تكفــــــــي للعمل ملدة 

أسبوعني فهي تأتي بسعة 130 ميلي 

أمبير/ الساعة، ويمكن شحنها تماًما 

خالل ســــــــاعتني فقط عن طريق منفذ 

(يو إس بي) USB مدمج.

ويدعم (مي ســــــــمارت باند 4ســــــــي) 

5 أوضــــــــاع رياضيــــــــة مختلفــــــــة، 

مثــــــــل: الجــــــــري فــــــــي الخارج، 

الدراجة،  وقيــــــــادة  والتمرين، 

والسير أو املشي على جهاز 

باإلضافة  املتحرك،  الســــــــير 

الســــــــريع.  املشــــــــي  إلــــــــى 

ــــــــا تعقب النوم، 
ً

ويمكنه أيض

إمكانيــــــــة  مــــــــع  والخطــــــــوات، 

إرسال تحذير للمستخدمني 

في حــــــــال مضي وقٍت طويل 

من الخمول.

ويمكن للســــــــوار – الذي يزن 

13 غراًما فقط – اســــــــتقبال 

مــــــــن  املكاملــــــــات  إشــــــــعارات 

الهاتف، ويمكن اســــــــتخدامه 

بالصوتيــــــــات.  للتحكــــــــم 

توقــــــــع أن تبــــــــدأ شــــــــاومي 
ُ
وي

بطرح الســــــــوار خــــــــارج ماليزيا 

ا.
ً
قريب
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لــكــن بــاإلمــكــان وضـــع حــــدود مــتــوافــق 

عليها، ال تغادر املتعارف عليه واملرتبط 

بــالــحــيــاة الــيــومــيــة واملــــألــــوف الــخــاص 

بالحاجات، واملتطلبات الخاصة بالفرد 

والجماعات، كي تتمكن من تأمني حياة 

ارتضاها  حــدود  فيها  تتوفر  مقبولة، 

االنـــــســـــان آنـــــــــذاك، كــــي يـــحـــمـــي نــفــســه 

وأسرته من تغيرات الطبيعة، ومقاومة 

الظواهر القاسية. 

الــعــتــبــات ألنها  أنـــا أعــتــقــد بأهمية هـــذه 

تــهــيــكــلــت عــلــيــهــا تـــمـــظـــهـــرات ثــقــافــيــة، 

لها  جــديــدة،  حضارية  مرحلة  أسست 

عالقة باللغة / العالمات/ الرسم/ الغناء/ 

الرقص ولعبت مثل هذه التمظهرات في 

رســـم حـــدود مــبــكــرة لــلــديــن والــطــقــوس 

واملـــعـــتـــقـــدات، وتـــحـــولـــت مــعــًا مــجــاالت 

ثقافية متنوعة أسهمت بردم الفجوات 

الــنــاشــئــة بــســبــب الــعــنــف وانــعــكــاســاتــه 

الــيــومــي، بمعنى وجــود  عــلــى الــســلــوك 

إمــكــانــات فــي إعــــادة الــيــومــي وتوظيفة 

 بـــروح مــغــايــرة، بــعــد وجـــود تــوافــق بني 

األفراد .

ومـــــــن أجـــــــل مــــنــــح الــــثــــقــــافــــة حــــضــــورًا 

الوطنية  العناصر  بصياغة  مساهمًا 

ــــكــــبــــرى، ال بـــــد مـــــن جـــهـــود  لـــلـــهـــويـــة ال

املشترك،  الثقافي  لاللتقاط  مضاعفة 

فــي ظــل ارتــبــاك األمـــن واخــتــالل السلم 

االجتماعي واألمن األهلي، حتى نتمكن 

للمشاريع  بــرامــج خــاصــة  مــن صياغة 

بانتاج  الجهد  هــذا  ويسمح  الصيانية. 

ثـــقـــافـــة مـــشـــتـــركـــة بــــشــــروط وظــيــفــيــة 

االنتاجية  الفعاليات  تساعد  مسبقة، 

الــخــاصــة بـــاألفـــراد والــجــمــاعــات. ومثل 

للدور  االنتباه  يستدعي  املــشــروع  هــذا 

الجوهري الذي لعبته الطبقة املتوسطة 

بــانــتــاج الــثــقــافــة، وأســهــمــت بـــدور بــارز 

فــــي فـــكـــر الـــنـــهـــضـــة الـــــــذي تـــمـــيـــزت بــه 

بــد  بــــعــــدهــــا، وال  االربــــعــــيــــنــــيــــات ومــــــا 

مـــن املـــســـاعـــدة عــلــى تــوفــيــر الــعــنــاصــر 

الطبقة  تكوين  في  الفاعلة  االقتصادية 

الحقيقية  املصلحة  أجــل  مــن  الوسطى 

املقترنة بالثقافة. 

لتوسيع فضاء  فــرصــتــه  الــعــقــل  ومــنــح 

الجماعات  بني  الحوار  وتفعيل  التنوير 

املختلفة وإتــاحــة الــفــرص الــواســعــة من 

ــقــبــول بـــاآلخـــر الــوطــنــي،  أجــــل تــغــذيــة ال

املــتــبــايــن، وهـــــذا الــتــمــظــهــر الـــضـــروري 

فاعل في تنمية الفرص التي تحتاجها 

الثقافة، التي دائمًا ما تكون مؤهلة ألداء 

والــفــاعــل. لكن ال بد  التنويري/  دورهـــا 

بالتشكيل  الحلم  هــذا  بــأن  التذكير  من 

الـــطـــبـــقـــي يـــحـــتـــاج فــــواعــــل اقـــتـــصـــاديـــة 

وبرامج اجتماعية حتى تنمو الجماعات 

الــقــافــيــة/  االجـــتـــمـــاعـــيـــة/  املــــالمــــح  ذات 

والــســيــاســيــة لــتــرســم مـــالمـــح الــطــبــقــة 

الــوســطــى، الــتــي ســتــكــون صــمــام أمــان 

لــحــاضــر مــزدهــر الــثــقــافــة، مــع ضمان 

ملستقبل محمي بتنوعات الثقافة/ مثل 

االدب/ الفن/ الفكر/ العلوم االنسانية... 

الخ.

 

الثقافة سالح ضد اإلرهاب
ــــذي اســتــدعــى الــورشــة  االرهــــــاب هـــو ال

الــخــاصــة بــالــثــقــافــة، بــوصــفــهــا الــســالح 

الــــكــــفــــيــــل بــــالــــقــــضــــاء عــــلــــى االرهـــــــــاب 

ووســائــلــه  بــالــعــنــف  املتمثلة  ومــظــاهــره 

الضاغطة على املواطن .

لـــم يـــولـــد الــعــنــف فـــي املـــــدن املــظــلــمــة او 

الــكــهــوف، واملــــغــــاور، بـــل شــهــدت املـــدن 

الكبرى والدته وتجاوزه ملرحلة طفولة 

الـــتـــكـــون، هــــذا يــعــنــي تــســلــحــه بــكــل ما 

من  والعوملة  الحديثة  الحضارة  توفره 

تقنيات ووسائل اتصال. ومعروف بأن 

العنف، يستولد العنف ويدمر التجارب 

ــنــاشــئــة تـــــوًا، وتــصــيــر  ــديــمــقــراطــيــة ال ال

ضـــرورة  املسلحة  للجماعات  الــحــاجــة 

قصوى، ولعل أشهر توظيفات االرهاب 

الــصــورة  الــكــبــرى، هــي  لكسب معاركه 

الكساسبة سيظل  مــعــاذ  قفص  ولــعــل 

بـــالـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة، مـــع الــتــصــويــتــات 

 والــــــبــــــيــــــارق الــــــــســــــــوداء وهــــــــي تـــدخـــل 

املوصل. 

إذن ال يكفينا السالح للقضاء النهائي 

الثقافة  االرهـــاب، بل نحن نحتاج  على 

والفن ووسائل االتصال الحديثة حتى 

بدحر  املــغــزوة  الشعوب  تجارب  تنجح 

الجماعات االرهابية. 

الحل الوحيد هو رقي االنسان وتطور 

وعـــيـــه وقــــــدرة عــقــلــه عــلــى مــعــايــنــة ما 

يجري، والتشارك مع اآلخر الوطني من 

هــذا وال  املطلوبة.  الوظائف  نجاح  أجــل 

التي  الــوســائــل  بأهمية  التذكير  مــن  بــد 

تتوفر للجماعات االرهابية من امكانات 

والشريط  الــصــورة  مــجــال  فــي  خيالية 

الفيلمي والقدرة الفنية اإلخراجية التي 

تجعل مــن الــصــورة/والــشــريــط سالحًا 

ثقافية. ودحرها  جبارًا: ظاهرة داعش 

باآللية الثقافية وعلينا أن نذهب لذلك .

التنوع والخصوصية الثقافية
ـــــتـــــهـــــاك الـــــــــذي حــــصــــل ويـــحـــصـــل  االن

بـــاســـتـــمـــرار بـــســـبـــب الـــعـــنـــف يــخــلــخــل 

وهذا  للجماعات،  املميزة  الخصوصية 

يــحــتــاج تــحــصــيــنــًا لـــألفـــراد مـــن تــأثــيــر 

أكـــبـــر مــــن 500 قـــمـــر صـــنـــاعـــي، تــبــث 

االعــالمــيــة  للسياسات  تمثيالت  كلها 

املـــرســـومـــة مـــن قــبــل االخـــــر، كـــي يــقــدم 

الــــشــــرق او الـــبـــلـــدان املــــغــــزوة بـــداعـــش 

بالصورة النمطية التي يريدها. 

ويــتــطــلــب مــثــل هــــذا املــــشــــروع الــغــربــي 

االفــــــــادة مــــن الـــعـــقـــول االعـــالمـــيـــة ذات 

ــقــادرة على تكوين  الــخــبــرة الــحــديــثــة، ال

مجال مضاد لآلخر وتحصني املواطن. 

ثقافة  فــي  بـــارز  دور  والتعليم  للتربية 

املستقبل،  نــحــو  وامـــتـــدادهـــا  الــحــاضــر 

إنــهــمــا يــلــعــبــان مــا يــســاعــد عــلــى انــتــاج 

الــى مــالذ ثقافي،  ثقافة تتحول من ثم 

قـــدرات وطــاقــات  صــيــانــي، يتوفر على 

 حـــمـــايـــة وأمــــــــن ثــــقــــافــــي، مـــــع تـــرصـــني 

للعقل. 

الــنــهــضــة  الــعــنــايــة ودور  بــــأن  واعـــتـــقـــد 

الـــذي لعبته مــصــر خـــالل فــتــرة محمد 

عـــلـــي بــــاشــــا، الـــتـــي مــثــلــت فــــي الـــــدرس 

ــــ ســيــاســي فـــتـــرة نــهــوض  الــســوســيــو ـ

فــي حــيــاة، وضــع عتبتها رجل  كبيرة 

الدين التنويري رفاعة الطهطاوي الذي 

تنويريا  اللحظة رمــزا  يمثل حتى هــذه 

ومـــــــالذا ثــقــافــيــا ومـــعـــرفـــيـــا، نـــجـــح فــي 

تحقيق نــهــضــة كــبــرى فــي مــصــر، ما 

زالت حاضرة وهي التي فجرت الثورة 

اإلخــوان حركة  أسقطت  التي   الشعبية 

اإلرهابية.
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إذا كان لنا أن ندرك مدى قيمة السونيتة 

علي  قاسم محمد  الشاعر  يكتبها  التي 

فــي مــجــمــوعــتــه (ســونــيــتــات) فــال بــد أن 

بالدنا  في  اليكتبها  السونيتة  إن  نقول 

إال مــانــدر مــن الــشــعــراء، ثــم نــعــول على 

ما تتضمنه السونيتة لديه من إيحاءات 

ثـــريـــة مــتــداخــلــة يــجــاذبــهــا طـــرفـــا الــحــب 

والــكــراهــيــة، ومـــن ثــم زمـــن الـــرثـــاء املــلــيء 

بــإشــارة الــحــيــاة وهــو رثـــاء يشبه الــرثــاء 

في  السونيتة  وتمثل  أيــضــا،  واليشبهه 

األوان ذاته جوهر حضور الغائب، فنرى 

حــضــور الـــســـواد فــي خــضــرة األشــجــار 

ومــشــاعــر الــحــب الــتــي تــغــمــر كـــل شــيء 

التي ترثي  الذاكرة  بحزنها اعتمادا على 

حضور الحي وليس حضور امليت وهي 

ذاكــرة إراديــة تتضمن الرثاء الشخصي 

ورثاء اآلخر في آن معا، يجري ذلك عبر 

التاريخ املبعثر للرثاء، وبما أن السونيتة 

الطرف  فإن  الغنائي  الشعر  تصنف من 

الــغــالــب فــيــهــا هـــو الـــحـــب، وبــمــوجــب هــذا 

األمر يحاول الشاعر أن يجد في الشعر 

مــايــفــتــقــده الــشــعــر ذاتـــــه فــيــمــا يحضر 

املـــكـــان عــلــى نــحــو مــلــفــت بـــل إنـــه األكــثــر 

إثارة من أي شيء آخر ذلك أن حضوره 

يأتي بمثابة تمجيد للحياة :

"أبــحــث عنك مثل فــكــرة/ مــؤرقــا ذاكرتي 

املــكــتــظــة بـــــاألســـــرار/ جـــاعـــال أوصـــافـــك 

مكشوفة وخفية كخطوط كفي/ تاريخا 

عديدة  دروب  الليل/  وجــه  فــي  شاخصا 

بك  وتأتي  اليك/  تحملني  األفكار شتى/ 

عندي/ تقع السونيتة في منزلة / املوقع 

املتخيل"

في جغرافيا الشعر لدى الشاعر إذ نراه 

مــوت مشروط  فــي خضم تجلياته مثل 

بـــشـــبـــح حــيــنــمــا يـــتـــعـــادل فـــيـــهـــا الــــواقــــع 

واملخيلة، وأهــم من ذلــك حينما نــدرك أن 

املاضي لم يزل حاضرا وامتدادا للحظة 

لم تزدها التحوالت إال عمقا تلك اللحظة 

الــتــي تــظــهــر تــزاحــمــا الفــتــا لــألضــداد 

املؤدية  الشعرية  للصياغات  تبعا 

الشعري  املشهد  تكثيف  إلــى 

الـــــــــــــذي يــــتــــطــــلــــب إظـــــهـــــار 

متباينة  عــديــدة  معاني 

تــــدل عــلــى عــبــقــريــة 

الشعري  الحدث 

ومــضــاعــفــة 

بما  الشعر 

يـــتـــســـع مــن 

الــــفــــلــــســــفــــة، 

ومـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــأن 

الـــشـــعـــر  يــــجــــعــــل  أن  ـــــــــك   ذل

ليس شيئا آخر سوى نفسه:

" ألن/ فـــراقـــك/ يــشــطــرنــي إلــــى ضــديــن/ 

التقيا كي يتحابا فيك/ منهزمني في آن 

وكيان واحد" ومايؤخذ بعني االعتبار هو 

اشتداد التفاوت الناجم عن البنية الجدلية 

في أسلوب كتابة السونيتة لدى الشاعر 

بوضوح  تطرح  التي  علي  محمد  قاسم 

(األنـــــا) الــنــافــيــة لــآلخــر واملــتــعــلــقــة بــه في 

الــوقــت ذاتـــه، وهــذا األمــر ينطبق بصورة 

املجموعة  سونيتات  أغلب  على  متزايدة 

وبموجب ذلك فإن الجمل الشعرية تمتلك 

عـــــددا مـــن االفـــتـــراضـــات والــتــضــمــيــنــات 

لتكريس املغزى املختبئ إلعطائه فرصة 

أكبر للبقاء :

"معك وبدونك/ الضير في جمعهما معا/ 

وقت تزهر حسرة في راحتي/ وتتجرد 

الكلمة من رقيق أثوابها"

ويبدو من املناسب القول إن األبيات في 

السونيتة تحمل في داخلها أثر تغيرها، 

تفترض  فـــإن كتابتها  ذلـــك  وفـــق  وعــلــى 

ــلــتــنــقــيــح واملــــراجــــعــــة،  حــــاجــــات دائــــمــــة ل

ــــك يــنــطــوي عــلــى إشـــاعـــة ضـــرب من  وذل

وإن  الــشــعــريــة،  الكتابة  فــي  الديناميكية 

ـــتـــبـــدالت املـــرهـــونـــة بــالــحــذف  ســلــســلــة ال

قـــابـــلـــة الن تـــحـــيـــا بـــاســـتـــمـــرار غـــيـــر أن 

بــعــض الــســونــيــتــات مــتــكــامــلــة مـــن جهة 

املعنى،  جهة  من  متكاملة  وغير  الشكل 

الشعري  السياق  فهناك فراغات التالئم 

اللحظة  املتنامي، ومــع ذلــك فــإن اخــتــزال 

اإلنــــســــانــــيــــة ســـمـــة فـــــارقـــــة مـــــن ســـمـــات 

في  الطيبة  ذكــراك  "استقرت   : املجموعة 

غــــدي/ كــعــالــم مــنــســي مــن جــمــر ودمـــوع 

وحجر/ هدوء اسمك هو ضجيج عمري 

الصامت".

الــرؤى  إلــى األذهـــان   إن املجموعة تعيد 

الــحــدســيــة والــخــيــال الــــذي يــلــعــب بحرية 

في التقاط ماهو عصي على االكتشاف 

امــتــثــاال لــشــطــحــات الــشــعــر ومــجــهــولــيــة 

خرائطه.
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ـــتـــي تــســمــح بــتــقــديــم  غـــيـــاب الـــســـيـــولـــة املــــاديــــة ال

انـــتـــاج درامـــــي مــعــافــى وبــــالــــذات لــقــنــاة الــعــراقــيــة 

املتعددة.  العراقية  الــقــنــوات  بــني  األم  القناة  وهــي 

كــثــرة الــقــنــوات وتــعــددهــا وعــــزوف األغــلــب منها 

 عــن تــقــديــم الـــدرامـــا الــعــراقــيــة وان قــدمــتــهــا فهي 

تقدمها ضمن أجندات تتبع سياسة وأيديولوجية 

القناة. 

ـــتـــي تـــفـــرض عــلــى الــكــاتــب  الـــرقـــابـــة الـــجـــديـــدة وال

مواضيع الكتابة املحرضة أحيانا واملبطنة أحيانا 

بتوجهات بعيدة عن روح الدراما املساملة. 

والعاملة كمنتج  الخاص  االنتاج  وجــود شركات 

املنجز  إضعاف  وتعمدها  القنوات  لبعض  منفذ 

الـــدرامـــي مــن خـــالل حــســابــات الــربــح والــخــســارة 

على حساب الفنان العراقي وعلى حساب عافية 

املنتج الدرامي.

 

واحد + واحد واللون الواحد
في هذا املسلسل الذي كتبه الفنان باسل شبيب 

وأخرجه جمال عبد جاسم ولعب الدور الرئيس 

فيه الفنان قاسم املــالك يواجهنا ســؤال هل هذا 

الــنــص كــومــيــدي أم أنــه نــص درامـــي أقحمت فيه 

وعظته  االجتماعي  الجانب  املفتعلة!  الكوميديا 

مـــوجـــودة فـــي املـــنت الــحــكــائــي لــلــنــص فـــي وجـــود 

أسرة لها أسرارها وخالفاتها والتي تؤدي بعد 

ـــك ومـــن خـــالل تــتــابــع االحـــــداث الـــى صــدامــات  ذل

بني أفــرادهــا وصــدامــات بينها وبــني شخصيات 

روابــط  أو  عاطفية  بــروابــط  معها  ترتبط  أخـــرى 

قربى أو روابــط عمل، املشكلة في هذا املسلسل 

ــــة، فبعضها  املــــؤدي الــشــخــصــيــات  اخـــتـــيـــار  هـــو 

لـــم يــكــن املـــخـــرج مــوفــقــا فـــي تــقــديــمــهــا؛ ألن هــذا 

نحو  قسرا  العمل  توجيه  بقصد  جــاء   االختيار 

الكوميديا! 

وعلى الــرغــم مــن أن املــخــرج حــاول إظــهــار بغداد 

ونظافة  الــعــراق بشكل جمالي  ومــنــاطــق شــمــال 

مناطق  اختيار  في  التعميم  هــذا  أن  إال  متناهية 

العمل في عدم املصداقية وحدد  أوقــع  التصوير 

البيوت  عند  وتــوقــف  الــرؤيــة ومساحاتها  زوايـــا 

وامللتمع  ب 
ّ
املذه الحديث  باالثاث  واملليئة  الفخمة 

واملشابه في كل البيوتات التي تم تجسيد العمل 

داخـــل مــنــافــذهــا، وحــتــى بــيــت الــقــصــاب كـــان هو 

من  أكثر  تشكيلي  فنان  بيت  الــى  ينتمي  اآلخــر 

انــتــمــائــه الـــى بــيــت قــصــاب يــديــر مــحــال بسيطا 

لبيع اللحوم!، والكل في مالبس غاية في األناقة 

السيارات، فال  والنظافة حتى في كــراج تصليح 

في  املستخدمة  املــــواد  أو  الــدهــون  لبقايا  وجـــود 

تصليح الــســيــارات مــن أصــبــاغ وزيــــوت، كما أن 

وكأننا  املركبات  بأحدث  يتنقلون  املمثلني  أغلب 

بــالــعــراق وتنوعه  لــه عالقة  ليس  فــي عالم جديد 

تدور  بني طبقاته!،  املعاشي  املستوى  واختالف 

عاقل  أحدهما  توأمني  أخوين  بني  العمل  حكاية 

لم  الغضب،  الطباع سريع  ومسالم واآلخــر حــاد 

ما  يفرز  أن  املــالك  قاسم  الكبير  الفنان  يستطع 

بني االثنني إال من خالل تغيير املالبس والسلوك 

نسبيا وإن مال في الشخصية الثانية الى املبالغة 

واستخدام مفردات هدفها اإلضحاك لخلق حالة 

من الجذب للمتلقني (وروحه ألبويه) و (أمداني)، 

ما تزال شخصية رجب عالقة في أذهان العديد 

والتي  املــالك  قاسم  الكبير  للفنان  العراقيني  من 

املتلقون ألجلها وألجل شخصيات أخرى  أحبه 

تليق بموهبته قدمها في أعمال سينمائية ناجحة 

(حــب فــي بــغــداد) و(فــائــق يــتــزوج) و (ستة على 

ستة)، مر املسلسل مرورا خجوال على املتلقني 

بــعــد أن أوضــــح حــكــايــتــه مــنــذ بـــدايـــات األحــــداث 

وسقط في التكرار واملط والتوقع، رغم التماعات 

جمعهم  الــذيــن  املتميزين  الفنانني  لبعض  االداء 

بــتــول عــزيــز وجمانة كــريــم وشــروق  العمل مثل 

ـــم يــكــن دور الــفــنــانــة  الــحــســن ومـــــازن مــحــمــد، ول

املمثلني  باقي  يرقى ملوهبتها، وأدى  آسيا كمال 

النهاية  أدوارهــم بالحدود املرسومة لهم وجــاءت 

الخمسينيات،  في  املصرية  األفــالم  طريقة  على 

فقد تجمع الكل في طائرة مع العرسان، والندري 

هل كانت الطائرة خاصة أم من طائرات الخطوط 

أم  كــان  الفنان مخرجا  على  الــعــراقــيــة!!،  الجوية 

يقدم  ومــا  اخــتــيــاراتــه  فــي  النظر  يعيد  أن  ممثال 

وما هو الجديد واملبتكر فيما يقدم، أما التفكير 

في الظهور والربح من دون احترام للتاريخ الفني 

واملكانة فذلك ليس في صالح الدراما العراقية وال 

تاريخها، واليمنحها فرصة املنافسة والتميز مع 

األعمال العربية التي تطل علينا بقوة وجرأة .. 

أحالم السنني وغياب الرؤية
شوقي كريم كاتب عراقي متميز وعلي أبو سيف 

مــخــرج تــشــهــد مــســلــســالت "الـــدهـــانـــة" و"ربـــــاب" 

و"رازقية" على كفاءته، ولكن أحالم السنني جاءت 

عن  االسئلة  لسعات  وتثير  القناعات  هــذه  لتهز 

مسلسل جمع العديد من نجوم الدراما العراقية 

املزكاة مواهبهم مثل الفنانني محمود أبو العباس 

وهناء محمد  الحسيني  ومهدي  ابراهيم  وفــالح 

وســمــر مــحــمــد وأنـــعـــام الــربــيــعــي وأيـــــاد الــطــائــي 

وحسني عجاج ومجموعة من الشباب وإعالميات 

ــــــى مــــوقــــع الـــتـــمـــثـــيـــل لــــغــــرض تــجــديــد   نـــقـــلـــهـــم ال

الوجوه! 

انتاج عراقية كمنتج منفذ النتاج  وتولت شركة 

املسلسل وكانت (االم بي سي عراق) هي الجهة 

ـــذي جـــاء مــتــواضــعــا فــي أغلب  املــمــولــة لــالنــتــاج ال

املــواقــع والــزوايــا املحصورة مع تعدد األلـــوان في 

االكـــســـســـوارات وخــلــو االمـــاكـــن مـــن الــحــيــاة، ثم 

فــجــأة وفـــي مــشــاهــد تــالــيــة نـــرى تغييرا بــوجــود 

الــحــيــوانــات  متعلقات جــديــدة وتـــوزيـــع عـــدد مــن 

ينطبق على  أيضا  واالكــســســوارات فيها، وهــذا 

وجود شخصيات ظهرت بعد مرور ما يزيد عن 

ي الشيخ وخاله، وحيرتنا 
ّ
التسع حلقات كزوجت

هو  وال  للصبيان  معلم  هــو  فــال  املــال  شخصية 

في  وطريقته  للشيخ  مــعــارض  صــاحــب ضمير 

قيادة االمور وظلمه لآلخرين، وال هو شخصية 

عن  الباحثني  القرية  ي 
ّ

لص الــى  تنضم  كوميدية 

الغنائم بني الدجاج والحمير؛ لذا ضاع املمثل في 

تجسيد الشخصية وتقديمها!

من املفترض إن كان ثمة خلل في بناء الشخصيات 

أن يقوم املخرج اذا كان عارفا أن مهمة اإلخراج 

ليس تنفيذ ما جاء في الورق املكتوب بل تقديم 

قــــراءة جــديــدة تــلــعــب بــهــا لــغــة املــرئــي التعبيري 

كبيرا  دورا  واالضـــافـــة  والــحــذف  الــبــنــاء  وتغيير 

بعض  جـــاءت  مقنعا،  وجعله  املــكــتــوب  لترصني 

يــكــون هناك  أن  مــن دون  الــدرامــيــة  الشخصيات 

تتابع  التي  الصبية  كشخصية  لوجودها  مبرر 

الذي  الشاب  البعيدة!،  طرقه  عن  وتسأل  القطار 

كــان يغني طـــوال وجـــوده (كـــان الــصــوت ملطرب 

آخــر) باملسلسل من دون عمل في األرض وهو 

فالح وأصحابه والعارفون بحاله يعملون، فيما 

يــفــتــرض أنــهــا أرض زراعــيــة ولــيــســت جـــزءا من 

بستان، لم نعرف ملاذا هناك محاولة ألخذ الثأر 

من الشيخ وألجل ماذا تم القتل، هل بسبب حب 

املتزوجة  وهــي  قلبها  نيل  على  والتنافس  املـــرأة 

أصــــال أم مـــن أجــــل نــيــل الــســلــطــة والـــتـــربـــع على 

الشيخ  السر مابني  ذلــك  ديــوان املشيخة، وماهو 

وسركاله، وملاذا وافق الشيخ وبكل سهولة على 

 دفع فدية ظل ينكرها طوال الوقت ويزيحها كتهمة 

عنه؟

ثم كيف ينتهي االمر بهذه السهولة بمقتل الشيخ 

على يد زوجته الصغيرة التي لم نره يعذبها أو 

يـــمـــارس مــعــهــا مـــا فــيــه قــســوة واغــتــصــابــا؟، ثم 

للظلم  تعرضا  اللذين  الشابني  ذهــاب  أمــام  نقف 

واإلهانة على يد الشيخ وفي ديوانه وأمام الجمع 

الذي لم يحرك ساكنا لنصرتهم الى املدينة وكل 

ليست  والفترة  يلتقيان  الى جهة ثم حني  يذهب 

بــالــطــويــلــة ال يــتــعــرفــان عــلــى بــعــضــهــمــا ولــيــس 

ثــمــة تغيير درامــاتــيــكــي لـــدى اآلخــــر يــضــلــل في 

معرفته، وحبكة في صياغة حكاية داخل حكاية 

ليكتشف الــفــالح الــقــادم مــن أعــمــاق الــنــاحــيــة أن 

التي جاء منها  البعيدة  الناحية  تلك  الى  الرجوع 

أمــانــا رغــم وجــود الشيخ وظلمه وبعد  هــو أكثر 

النص  والتنافس،  الغيرة  بسبب  عمه  ابــن  مقتل 

البيئة ودراستها والغور  تشتت في عدم معرفة 

فــي أعــمــاق االحــــداث وقــيــادتــهــا وجـــاءت مشاهد 

املــديــنــة مــبــتــســرة ومـــحـــددة والـــعـــالقـــات سريعة 

وغير مقنعة، وجاء اإلخراج متعجال غير متأمل 

مشهدية  وتركيبة  بطيء  ايــقــاع  فــي  متعمق  وال 

مرتبكة وانتقاالت درامية متوقعة وغاب عنصر 

الشد والتشويق ومضى العمل في توجهه تاركا 

العديد من التساؤالت التي تحتاج الى إجابة!، وإذ 

نبارك كل الجهود التي تبذل لتقديم دراما عراقية 

رصينة لكن ال بد من تشخيص حاالت الضعف 

واالخــفــاق لــوضــع الــدرامــا الــعــراقــيــة على السكة 

الصحيحة من دون مجامالت وتبريرات، الدراما 

به الى 
ّ
العراقية تحتاج الى دراما تورك يتابع وين

عادات وتقاليد موجودة في الجنوب العراقي الذي 

تميز بخصوصيته بيئة وحضورا إنسانيا بعيدا 

العمل  عــلــى  ينعكس سلبا  الـــذي  االجــتــهــاد   عــن 

الدرامي.

���������#l��
��#�=�
V
(��KT��"j�

�+#�0
2��(�����������QP�V�
��"���'����vG�X�#�(�0��/

�X���%�SP�!�>!�{��"��e"�0(�-
�+#$��*��g/�+#��"�����$���
 ��

�0!�2����S��E��W!�-�{�|P�"�O�
���/\���|��~$��|�W$�0
G\�

��*NQ�P����-���/����(!��$��#���!
�V�,��$�/�+#��|���$�$��|L�Q�$

�vHG$����H������|����F$�c���{�|!
���
�~B��+#�0�������
 L���$

�X�����)�~�����-��1���������$
��|E��P�>2�(���0w���,$

�=�|G��|O�|�$

G��]�*
���tZ���% �,����K

Y�$����O��+�"�c�GH���0/��

{"�����?}��K���!

رو و ل ي ج م

بـــح حــيــنــمــا يـــتـــعـــادل فـــيـــهـــا الــــواقــــع 

خيلة، وأهــم من ذلــك حينما نــدرك أن 

ضي لم يزل حاضرا وامتدادا للحظة 

زدها التحوالت إال عمقا تلك اللحظة 

ــ تــظــهــر تــزاحــمــا الفــتــا لـألألـألضــداد 

املؤدية  الشعرية  للصياغات   

الشعري  املشهد  تكثيف 

ي يــــتــــطــــلــــب إظـــــهـــــار 

متباينة  عــديــدة  ي 

 عــلــى عــبــقــريــة 

الشعري  ث 

ضــاعــفــة 

بما  عر 

ســـع مــن 

ـــســــفــــة، 

ــــــــــــــن شـــــــــــــأن  ـ

الـــشـــعـــر  يــــجــــعــــل  أن  ك 

ى ي و ي

امــتــثــاال لــشــطــحــات الــشــعــر ومــجــهــولــيــة

خرائطه.
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فيــــــــردر بريمن  كشــــــــف مدرب 

كوهفيلدت  فلوريــــــــان  األملاني 

أنه اعتــــــــذر ملهاجمه البيروفي 

بيتزارو  كالوديــــــــو  املخضرم 

علــــــــى  إلبقائــــــــه  عامــــــــا)   41)

االحتياطيني  الالعبني  مقاعد 

االخيرة  الرسمية  في مباراته 

في املالعب.

بيتزارو  مسيرة  واستمرت 

على مــــــــدى ثالثة عقود من 

الزمن وبــــــــدأت أوروبيا في 

صفوف  بريمــــــــن بالذات 

عــــــــام 1999، قبل ان يدافع 

عن الــــــــوان بايــــــــرن ميونيخ 

وتشلسي االنكليزي وكولن  ليعود 

الى فيردر بريمن عام 2018.

ورمــــــــى زمــــــــالء بيتــــــــزارو  بــــــــه فــــــــي 

الهــــــــواء إثــــــــر انتهــــــــاء مبــــــــاراة امللحق 

ضد هايدنهايم التــــــــي ضمنت بقاء 

بريمــــــــن ضمن أنديــــــــة النخبة في 

البوندسليغا،  قبل ان يعتذر 

يصغره  الذي  املدرب  منه 

بأربع سنوات.

:"كنت  كوهفيلدت  وقال 

املباراة  نهايــــــــة  معه بعد 

واعتــــــــذرت لــــــــه ألننــــــــي لم 

أتمكن من إشراكه في آخر 

مباراة رســــــــمية له. الوضع لم 

يكن مناسبا ابدا".

واضــــــــاف "قال لــــــــي ال اكتــــــــرث على 

االطالق (لعدم إشراكي)، االمر املهم 

هو بقاؤنا (في الدرجة االولى)".

وكتــــــــب بيتزارو على حســــــــابه على 

تويتر "شــــــــكرا يا شــــــــباب. شــــــــكرا، 

فيردر بريمن- الدرجة الثانية، ابدا!".

أكد رئيــــــــس برشــــــــلونة جوســــــــيب ماريا 

بارتوميــــــــو أن للنادي اإلســــــــباني "واجب" 

تجديد عقــــــــد نجمه األرجنتينــــــــي ليونيل 

ميسي، في ظل تقارير عن احتمال رحيله 

مع نهاية عقده عام 2021.

وقــــــــال بارتوميو في تصريحــــــــات اذاعية 

"عــــــــادة ال نفصــــــــح عــــــــن مفاوضاتنــــــــا مع 

الالعبني، لكن من البديهي ان لدينا واجبا 

لتجديد عقده (ميســــــــي). هو أفضل العب 

فــــــــي التاريخ وال تــــــــزال أمامــــــــه العديد من 

الســــــــنوات في كــــــــرة القــــــــدم". وكانت إذاعة 

"كادينا سير" قد أشارت األسبوع املاضي 

الى توقف املفاوضات بشأن تجديد العقد 

بني النادي الكاتالوني والنجم االرجنتيني 

البالغ من العمر 33 عاما، وان األخير يفكر 

بالرحيل عن النادي في صيف العام املقبل، 

بعدما سئم من فشــــــــل اإلدارة الحالية في 

بناء فريق قادر على املنافســــــــة وتعب من 

التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه 

ان  "أرى  بارتوميــــــــو  وأضــــــــاف  صورتــــــــه. 

ميسي مرتاح. لقد قال مرات عدة إنه يريد 

انهاء مسيرته في برشلونة"، وهو النادي 

الذي لم يعرف أفضل العب في العالم ست 

مرات، غيره في مسيرته االحترافية.وأكد 

بارتوميو الذي ســــــــيرحل عن منصبه في 

االنتخابات الرئاســــــــية املقررة عام 2021، 

أنه يرى ميسي "معتزال 

برشــــــــلونة  في صفوف 

رئيس جديد،  بإشــــــــراف 

ألنه ســــــــيجدد عقده لفترة 

رئيس  إضافية".وكشــــــــف 

برشــــــــلونة انه تحــــــــدث الى 

ميسي، موضحا "أتحدث الى 

الالعبني بشــــــــكل دائم. ليس فقط 

مع ليو، لكن أيضا مع املجموعة 

ال ســــــــيما مع القادة. باإلضافة 

الى ذلك، ثمة العديد من األمور 

التــــــــي يتعني علينــــــــا التحدث 

اآلونــــــــة  فــــــــي  عنهــــــــا 

االخيرة".

أعلنــــــــت رابطة محترفــــــــي كرة املضرب تعديــــــــل قواعد تصنيف 

ــــني التــــــــي ســــــــتعتمدها اعتبارا مــــــــن آب ، مع اســــــــتئناف  الالعبــــ

املنافســــــــات بعــــــــد تعليقها ألشــــــــهر بســــــــبب فيــــــــروس كورونا 

املستجد.

وأشــــــــارت الرابطة في بيان علــــــــى موقعها االلكتروني، الى انه 

"تحضيرا للعودة الى املنافســــــــات فــــــــي آب ، التصنيف الذي 

يعتمــــــــد عادة على قاعــــــــدة أفضل 18 نتيجــــــــة في فترة 52 

أسبوعا، سيشمل حاليا فترة 22 شهرا (آذار -2019كانون 

األول 2020)". وأكــــــــدت الرابطة انها تأمل من هذا التعديل، 

توفير مرونــــــــة وعدالة حيال الالعبني فــــــــي ظل كثافة عدد 

النقاط الذي سيكون متوافرا لدى استئناف املنافسات بعد 

إلغاء عدد كبير من الدورات خالل فترة التوقف.

كمــــــــا أفــــــــادت بانها لحظــــــــت من خالل هــــــــذه العمليــــــــة، "توفير 

االســــــــتقرار لالعبني غيــــــــر القادريــــــــن أو الذيــــــــن يفضلون عدم 

املنافســــــــة في 2020 بســــــــبب (مخاوف) الصحة والســــــــالمة"، 

معتبــــــــرة ان النظــــــــام الجديد قابــــــــل للتأقلم في حــــــــال اضطرت 

إلجراء  تغييرات جديدة على الجدول.
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واوضح انها تميزت بمشــــــــاركة 512 مدربا 

مثلــــــــوا 16 دولــــــــة عربيــــــــة بواقــــــــع (171 من 

املغرب) و(91 من االردن) و(41 من العراق) 

و(37 من الجزائر) و(34 من سوريا) و(29 

من فلسطني) و(25 من مصر والسعودية) 

و(14 مــــــــن تونس وليبيــــــــا) و(13 من اليمن) 

الكويــــــــت  مــــــــن  و(2  البحريــــــــن)  مــــــــن  و(12 

والسودان) و(1 من لبنان واالمارات).

واشار إلى أن املحاضرين في الدورة هم كل 

مــــــــن رئيس االتحاد العربــــــــي وعضو املكتب 

التنفيذي في االتحاد الدولي للكيك بوكسينغ 

د. باســــــــل الشــــــــاعر، وعميــــــــد كليــــــــة التربية 

الرياضيــــــــة في جامعــــــــة اليرمــــــــوك االردنية 

سابقا أ. د. فايز ابو عريضة، ورئيس منظمة 

مكافحة املنشــــــــطات االردنية وغرب اســــــــيا 

وعضو لجنة مكافحة املنشطات في املجلس 

االوملبــــــــي االســــــــيوي أ. د. كمــــــــال الحديــــــــدي، 

ورئيــــــــس اتحــــــــاد الطــــــــب الرياضــــــــي االردني 

ونائب رئيس االتحاد العربي لطب الرياضة 

د. مــــــــازن قاقيش، والخبيــــــــر الدولي وعضو 

لجنة املدربني باالتحاد االردني جواد خويا، 

والخبير في علم التدريب ورئيس مؤسســــــــة 

جلوبال الكنديــــــــة د. محمــــــــد التايه، ورئيس 

لجنة املدربني في االتحاد الدولي دايمي اكن، 

وعضو لجنة االتحــــــــاد الدولي ورئيس لجنة 

املدربني باالتحاد العربي املاستر عيسى ابو 

نصار، اضافة الى عضــــــــو اللجنة الفنية في 

االتحاد الدولــــــــي د. نزار طالب، وعضو لجنة 

املدربني في االتحــــــــاد العربي د. هوبير عبد 

الله.

اجتمع األمناء العامون لالتحادات الوطنية العربية 

للدراجات بمشاركة االمني العام لالتحاد العراقي 

للدراجــــــــات، احمــــــــد صبــــــــري ، الذي قــــــــدم عرضا 

شــــــــامال عما قام به االتحاد العراقــــــــي للدراجات، 

خالل ازمة كورونا.

جاء ذلك خالل امللتقى، الذي نظمه االتحاد العربي 

للدراجــــــــات عــــــــن بعد، بتقنيــــــــة االتصــــــــال املرئي، 

وشارك فيه األمناء العامون في 19 اتحادا عربيا، 

بإشراف املستشار إســــــــماعيل سالم الحوسني، 

األمني العام لالتحاد العربي.

وتطــــــــرق صبــــــــري خــــــــالل االجتماع الــــــــى حرص 

اتحاده على ديمومة التواصل والتفاعل مع أطراف 

اللعبــــــــة وابقائهم على أهبة االســــــــتعداد تحضيرا 

الستئناف األنشطة بعد زوال جائحة كورونا.

واختتم االجتماع بإصدار عدة توصيات ســــــــيتم 

تقديمهــــــــا للجنــــــــة التنفيذيــــــــة لالتحــــــــاد العربــــــــي 

للدراجات من أجل تطوير الدراجة العربية، والذي 

يؤســــــــس ملزيد من التعاون والتنسيق بني جميع 

االتحادات الوطنية العربية.
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اننا لن  الرياضي يشبه كثيرا عاملنا السياسي ويبدو  عاملنا 

نغادر أبدًا واقع الصراعات الذي يحكمنا في جميع املجاالت 

بالتحديد  الرياضة  ان  اال  الظرف  لهذا  التام  ورغــم خضوعنا 

يــفــتــرض بــهــا ان تــكــون خــالــيــة مـــن الــعــدوانــيــة والـــصـــراعـــات 

والتسقيط وتتمتع بروح رياضية متسامحة وفعالة.

ان تشكيل  "التطبيعية" ومايدور فيها رغم  الحديث عن  كثر 

االخيرة يفترض به ان يحل لنا جميع االشكاالت التي سبق 

ان اختلفنا عليها، اال ان الواقع كشف لنا العكس فالكثير من 

االشتباك  فــك  علينا  وبـــات  معاناتنا  الــى  اضيفت  املشكالت 

النظر مــن اجــل ان  الحاصل بــني هــذا وذاك وتوحيد وجــهــات 

تبحر السفينة بال عائق وبــدون ان ان يكون عليها من لديه 

نوايا الغراقها.

من وفق النظرة الطبيعية يفترض بنا جميعا ان نعمل بهمة 

على بناء الرياضة العراقية بصورة عامة وكرة القدم بصورة 

اخـــص، فكلنا نـــدرك تــمــامــا اهــمــيــة الــســاحــرة املــســتــديــرة في 

الحياة البشرية كونها اللعبة التي توحد الشعوب واللغة التي 

تعطي  انها  عــن  فضال  اجمع  العالم  يفهمها 

االمـــل فــي حــيــاة جــمــيــلــة، وهـــذا الــهــدف يجب 

التفكير  الى  ان ينال كل اهتماماتنا ويدفعنا 

االنسان  تقويم  في  الــذي سيسهم  االيجابي 

العراقي ودفعه الى االزدهار والتقدم.

السؤال الذي يطرح نفسه بشدة وبغرابة في 

الى  ملــاذا النضيف مالحظاتنا  نفسه  الــوقــت 

بدال  للموقف  يتصدون  الذين  االخرين  جهد 

من استعمال العصي لحشرها في العجلة.

هذا املوضع وبالرغم من غرابته اال انه يؤشر 

مــــدى اســتــفــحــال الـــصـــراعـــات داخـــــل الــبــيــت 

الــكــروي، وهــذا قطعا يشتت كــل الجهود وال 

يجمعها.

كرة القدم العراقية تستحق منا تصفية جميع 

االرتــقــاء بها  اجــل  الخالفات والعمل معا من 

للتكاتف  والسعي  تأجيله  مايمكن  وتأجيل 

في سبيل رفعة كرتنا.

على الجميع عدم استخدام االقصاء، فجيل 2007 وماسبقه 

من اجيال يجب ان يحتضن كما فعلت االجيال السابقة وهذا 

التقدم،  لــدفــع عجلة  الــوحــيــدة  الطريقة  انــه  الــحــيــاة، كما  ديـــدن 

الخالفات لن تفيدنا بشيء بل على العكس ستؤدي الى تفاقم 

الــى تفاهم في قضية  ان توصلنا  ابــدا  املشكالت فلم يحدث 

والخصم سيعاود  عـــدوا  الــعــدو سيبقى  العكس  بــل على  مــا 

الهجوم مجددا وهذا بالتاكيد خسارة فادحة لنا ولن يشعل 

لنا الضوء في نهاية النفق.

ان اشراك الجيل السابق في عملية تصحيح املسار سيخدم 

كثيرا كرتنا وذلك لسعة التجربة وكثرة االختالط وهذا بدوره 

سيعود بالفائدة القصوى للجميع، كون االسماء التي تطمح 

في الدخول الى العمل االداري ال لشيء وانما تريد ان تخدم 

وتطور من الواقع التي تعيشه رياضة كرة القدم في البلد.
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انتقــــــــل العب الزوراء الســــــــابق عبد اللــــــــه عبد األمير 

بصورة رســــــــمية إلى صفوف فريق نفط 

الوســــــــط الباحث عــــــــن تعزيــــــــز خطوطه 

تحضيــــــــرا لخــــــــوض منافســــــــات دوري 

الكرة املمتــــــــاز املؤمل ان ينطلــــــــق مبدئيا في 

العاشر من أيلول املقبل.

وبات عبد األميــــــــر أول انتدابات املدرب الجديد جمال علي 

لعندليــــــــب الفــــــــرات، بينما فتحــــــــت االدارة قنــــــــوات االتصال 

الرســــــــمية مع عدد آخر من الالعبني الذين وضعهم الجهاز 

الفني على رأس أولوياته للموسم الجديد.

وســــــــبق الدارة نفــــــــط الوســــــــط ان اعلنت األســــــــبوع املاضي 

تعاقدهــــــــا بصورة رســــــــمية مــــــــع املدرب جمــــــــال علي خلفا 

للمدرب السابق راضي شنيشل, واختار علي لؤي صالح 

مدربا مســــــــاعدا ونوري عبــــــــد زيد مدربا لحــــــــراس املرمى 

وحيدر عبد القادر مدربا للياقة البدنية. وفي اطار الســــــــعي 

لالحتفــــــــاظ باملواهب الشــــــــابة التي خدمت كــــــــرة "العندليب" 

في املوســــــــم املاضي، ارتــــــــأت االدارة بالتشــــــــاور مع الجهاز 

الفنــــــــي تجديد التعاقد مع حارس املرمى علي كاظم كطفان 

والالعبــــــــني أمير حامــــــــد وصباح عواد، وهنــــــــاك مفاوضات 

أخرى مع العبني آخرين مثلوا الفريق في السنوات السابقة.
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أعلنت الهيئة االدارية لنادي الديوانية تعاقدها بصورة 

رسمية مع املدرب حازم صالح لقيادة فريقها الكروي 

األول في منافســــــــات الدوري املمتاز للموســــــــم الجديد 

املؤمل انطالقه في العاشر من أيلول املقبل.

وأكد املوقع الرســــــــمي لنادي الديوانية اتمام التعاقد مع 

املدرب حازم صالح بعد االتفاق على جميع التفاصيل 

الشخصية بني الطرفني.

واختــــــــار صالــــــــح مالكه املســــــــاعد الذي ســــــــيتألف من 

عبد الزهرة عودة وســــــــعيد محسن مساعدين وكريم 

ســــــــهيل مدرب لحــــــــراس املرمى وماجد عبــــــــد الحميد 

مدربا للياقة البدنية وعلي عاجل مشرفا.

ويمتلك حازم صالح مســــــــيرة تدريبية حافلة بالنتائج 

الجيــــــــدة مع نادي العروبــــــــة اإلماراتي، 

فضال عن ســــــــتة مواسم ناجحة مع 

كــــــــرة ديالى قادهــــــــا خاللهــــــــا لبلوغ 

منافســــــــات الدوري املمتــــــــاز، كما انه 

أشــــــــرف على تدريب الكرخ ودهوك 

وحقــــــــق معهمــــــــا نتائــــــــج متميــــــــزة 

للغاية.علــــــــى صعيــــــــد آخــــــــر جدد 

الالعب حيدر ماجــــــــد تعاقده ملدة 

الديواني،  موســــــــمني مع األحمــــــــر 

وكذلــــــــك الحال مــــــــع زميلــــــــه املدافع 

حمود مشــــــــعان، بينما عاد املهاجم 

محمــــــــد حاتم لصفــــــــوف فريقه 

بعد موســــــــم قضاه مــــــــع امليناء 

البصري.
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اتحاده على ديمومة التواصل والتفاع
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حيوان املرموط
ومـــــنـــــعـــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة صـــــيـــــد وتــــــنــــــاول 

 
ً
الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي قــــد تــــكــــون حـــامـــلـــة

لـــلـــطـــاعـــون، ال ســيــمــا املـــــرمـــــوط، حــتــى 

نــهــايــة الــــعــــام، وحـــضـــت الـــســـكـــان على 

ـــــالغ بـــوجـــود أي قـــــوارض مــريــضــة  اإلب

يرسينيا  لــبــكــتــيــريــا  ويــمــكــن  مــيــتــة.  أو 

االنتقال  للطاعون  املسببة   الطاعونية 

لــإلنــســان مـــن الــــجــــرذان املــصــابــة عبر 

bu- الدبلي  الطاعون   
ُّ
ويعد «للبراغيث. 

حـــيـــوانـــي  مــــرضــــًا   “bonic plague

املنشأ وينتشر بني القوارض الصغيرة 

ـــبـــراغـــيـــث،  ”الــــفــــئــــران والـــــــجـــــــرذان“، وال

ويــــقــــضــــي هــــــــذا املــــــــــرض عــــلــــى ثــلــثــي 

املصابني بــه فــي حــال عــدم خضوعهم 

لــلــعــالج الـــــالزم. مـــرض الــطــاعــون قديم 

البشر  مــن  املــاليــني  بحياة  وأودى  جــدًا 

فـــي آســيــا وإفــريــقــيــا وأوروبـــــــا، وأطــلــق 

عليه ”املــوت األســـود“، لظهور بقع من 

الدم تصبح سوداء تحت جلد املصاب.

تنتقل عــدوى املــرض الــى اإلنــســان عن 

النظافة  مــراعــاة  لذلك  البراغيث،  طريق 

ــفــئــران  ــتــحــكــم فـــي تــكــاثــر ال الـــعـــامـــة وال

وانـــتـــشـــارهـــا تــســاعــد فـــي الـــوقـــايـــة من 

خطر هذا املرض.

وينتشر هذا املرض من دولة الى أخرى 

عن طريق الفئران التي تنتقل بواسطة 

وســـائـــل الــنــقــل. وســـبـــق وأن دمــــر هــذا 

التاريخ،  املــرض حــضــارات عديدة عبر 

الــطــاعــون  الــفــضــل فــي انــحــســار  بينما 

 إلـــــى تـــحـــســـن الــــظــــروف 
ُ
حـــالـــيـــًا يــــعــــود

ة 
َّ
الحيوي املضادات  واستخدام  ة 

َّ
الحياتي

وانــتــشــار املـــعـــارف الــطــبــيــة األولـــيـــة بني 

البشر.

التهاب  – يسبب  الدبلي  الــطــاعــون   –  1

اللوزتني والغدد اللمفية والطحال وتظهر 

أعــــراضــــه عـــلـــى شـــكـــل حـــمـــى وصـــــداع 

ورعشة وآالم في العقد اللمفاوية.

الـــدمـــوي – تــتــكــاثــر فيه  2 – الــطــاعــون 

الجراثيم في الدم وتسبب حمى ورعشة 

أماكن أخرى  أو في  الجلد  ونزفًا تحت 

من جسم املصاب.

3 – الطاعون الرئوي – تدخل الجراثيم 

إلى الرئتني وتسبب اإلصابة بااللتهاب 

إلى  الــعــدوى   تنتقل 
ْ
أن الــرئــوي، ويمكن 

اآلخـــريـــن مـــن الــشــخــص املـــصـــاب بــهــذا 

 يــكــون هـــذا الــنــوع 
ْ
الـــنـــوع، أي يــمــكــن أن

وسيلة لإلرهاب البيولوجي.

ما الفرق بني أنواعه؟
رئيسان،  شكالن  لها  الطاعون  عــدوى 

الشكل  الــعــدوى:  مــســار  على  يعتمدان 

الدبلي والشكل الرئوي وجميع األشكال 

اكتشفت  ما  إذا  والشفاء  للعالج  قابلة 

في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

الــــطــــاعــــون الــــدبــــلــــي: هــــو أكـــثـــر أشـــكـــال 

العاملي،  الطاعون شيوعًا على الصعيد 

وهــــو يــنــجــم عـــن لـــدغـــة بـــرغـــوث حــامــل 

لــلــعــدوى. وتــخــتــرق عــصــويــة الــطــاعــون، 

أي الــيــرســنــيــة الــطــاعــونــيــة، الــجــســم في 

موضع اللدغة وتعبر  لتصل إلى أقرب 

عقدة ليمفاوية وتتكاثر فيها.

وتتوتر  الــلــيــمــفــاويــة  الــعــقــدة  تلتهب  ثــم 

وتـــصـــبـــح مـــؤملـــة ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم 

املتقدمة،  العدوى  مراحل  وفي  «الدبل». 

الــلــيــمــفــاويــة  ــعــقــد   تــتــحــول ال
ْ
يــمــكــن أن

املــلــتــهــبــة إلـــى قـــرحـــات مــفــتــوحــة مليئة 

الدبلي  الــطــاعــون  انتقال   
ُّ
ويــعــد بالقيح. 

بـــني الــبــشــر أمـــــرًا نـــــادر الــــحــــدوث ومــن 

الــدبــلــي  ـــطـــاعـــون  ال يـــتـــطـــور   
ْ
املـــمـــكـــن أن

ويــنــتــشــر إلــــى الـــرئـــتـــني، فـــي مـــا يــعــرف 

 من 
ُّ
يعد والــذي  الرئوي  الطاعون  باسم 

الطاعون  األكثر وخامة.  الطاعون  أنواع 

الــرئــوي أو طــاعــون ذات الــرئــة: هــو أشد 

أشـــكـــال الــطــاعــون فــتــكــا. وقـــد ال تــزيــد 

فـــتـــرة حــضــانــتــه عــلــى 24 ســـاعـــة وأي 

شــخــص مــصــاب بــالــطــاعــون الــرئــوي 

قد ينقل املرض عن طريق الرذاذ 

إلى البشر اآلخرين. والطاعون 

الــــرئــــوي غــيــر املـــعـــالـــج يــكــون 

وعالجه  تشخيصه  يتم  لــم  مــا  مميتًا، 

 معدالت 
َّ
في وقت مبكر. ومع ذلك، فإن

التعافي تكون مرتفعة إذا تم اكتشاف 

املرض وعالجه في الوقت املناسب (في 

غضون 24 ساعة من ظهور األعراض).

ما هي أعراضه؟
عـــــــادة مــــا تـــشـــمـــل األعـــــــــراض ظــهــور 

ــبــدايــة، ورعــشــة،  حــمــى مــفــاجــئــة فــي ال

وآالم فـــي الـــــرأس والــجــســم، وضــعــف 

وقــــــيء وغـــثـــيـــان. وقـــــد تــظــهــر أيــضــا 

الغدد الليمفاوية املؤملة وامللتهبة أثناء 

الطاعون الدبلي.

وتظهر أعراض الشكل الرئوي بشكل 

ـــعـــدوى (أحـــيـــانـــا خــالل  ســريــع بــعــد ال

أقل من 24 ساعة)، وتشمل أعراضًا 

النفس  مــثــل ضــيــق  وخــيــمــة  تنفسية 

والسعال، الذي يصاحبه البلغم امللوث 

بالدم في كثير من األحيان.

األكثر  الشكل  الدبلي  الطاعون   
ُّ
ويعد

الــطــاعــون، ولكنه  شيوعًا مــن أشــكــال 

بــني  بـــســـهـــولـــة  يــنــتــقــل   
ْ
أن يـــمـــكـــن  ال 

الــنــاس. وبعض األشــخــاص املصابني 

بــــالــــطــــاعــــون الــــدبــــلــــي يـــظـــهـــر عــلــيــهــم 

الــطــاعــون الـــرئـــوي، مــا يــعــنــي انــتــشــار 

ـــــعـــــدوى إلــــــى رئــــتــــهــــم. وقــــــد يــنــتــقــل  ال

الطاعون الرئوي بني الناس من خالل 

الــــســــعــــال. ويــــــتــــــراوح مــــعــــدل إمـــاتـــة 

الطاعون الدبلي بني 30 ٪ و60 ٪، 

فــي حــني يــكــون الشكل الــرئــوي 

العالج.  غياب  حالة  فــي  مميتًا 

 مـــعـــدالت الــتــعــافــي من 
َّ
ولـــكـــن

ــولــج 
ُ
الــنــوعــني جــيــدة إذا مــا ع

الناس في الوقت املناسب.

الحماية من 
العدوى

انتشار  مــن  لــلــوقــايــة 

الــــطــــاعــــون الــــرئــــوي، 

تــــجــــنــــب املــــخــــالــــطــــة 

عـــن كــثــب (أقـــــل من 

مــــع  مـــــــــتـــــــــر)   2

شــــــخــــــص 

مصاب 

بالسعال، وقلل من الوقت الذي تقضيه 

فــي املــنــاطــق املــزدحــمــة. ولــلــوقــايــة من 

الــدبــلــي، امتنع عــن مالمسة  الــطــاعــون 

بــارتــداء طارد  وقــم  النافقة  الحيوانات 

الــحــشــرات أثــنــاء تــواجــدك فــي املناطق 

التي يتوطنها الطاعون.

املفاجئة بأعراض  فــي حــال اإلصــابــة 

ـــعـــقـــد  ال وآالم  والــــــرعــــــشــــــة  الــــحــــمــــى 

الـــلـــمـــفـــاويـــة والـــتـــهـــابـــاتـــهـــا، أو ضــيــق 

الــنــفــس املـــصـــحـــوب بــالــســعــال و/ أو 

البلغم امللوث بالدم، ينبغي للمصابني 

االتصال بالخدمات الطبية على الفور 

على  (ينبغي  الحالة.  لتقييم  التماسًا 

املـــســـافـــريـــن الــــذيــــن غــــــــادروا مــنــاطــق 

مـــتـــضـــررة بــالــطــاعــون إبـــــالغ الــعــامــل 

بسابقة سفرهم  لهم  املتابع  الصحي 

إلــــى مــنــاطــق مــتــضــررة بــالــطــاعــون). 

ويــنــبــغــي عــلــى الــنــاس تــجــنــب تعاطي 

األدويـــــة مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، بــمــا في 

الحيوية، ما  املــضــادات  ذلــك استخدام 

لم يتم تشخيص حالتهم من قبل أحد 

العاملني الصحيني.

املضادات الحيوية
التقييم  الصحيون  الــعــامــلــون  يــجــرى 

استنادا إلى األعراض. ويستند تأكيد 

اإلصابة على الفحص املختبري لعينة 

الــبــلــغــم  أو  الــــــــدم،  مــــن 

(ســـــائـــــل مـــبـــصـــوق 

مـــــــــــن داخـــــــــــل 

الرئتني)، أو قيح مأخوذ من دبل.

ويــمــكــن عــــالج الـــطـــاعـــون بــاملــضــادات 

بدأ  مــا  إذا  التعافي  ويشيع  الــحــيــويــة، 

العالج مبكرًا. وفي املناطق التي تندلع 

فــيــهــا فـــاشـــيـــة الــــطــــاعــــون، يــنــبــغــي أن 

يتوجه األشخاص الذين تظهر عليهم 

األعـــــراض إلـــى مــركــز صــحــي لتقييم 

والــعــالج. ويجب عــزل املرضى  الحالة 

املصابني بالطاعون الرئوي وعالجهم 

عــلــى يـــد طـــاقـــم طــبــي مـــــدرب يــرتــدي 

معدات الحماية الشخصية.

فائدة الكمامة
ـــك عــلــى مــســتــوى تعرضك  يــعــتــمــد ذل

ـــذيـــن  ـــلـــنـــاس ال ـــلـــمـــرضـــى. ويـــمـــكـــن ل ل

بها  يتواجد  مجتمعات  في  يعيشون 

الطاعون ارتداء الكمامات إذا ما رغبوا 

التخلص منها  ولــكــن يجب  ذلـــك،  فــي 

بــشــكــل ســلــيــم حـــتـــى ال تــصــبــح هــي 

نفسها مصدرًا للعدوى. وقد تساعد 

ـــحـــد مــــن انــتــشــار  الـــكـــمـــامـــات عـــلـــى ال

استخدمت  مــا  إذا  الـــرئـــوي  الــطــاعــون 

األشــخــاص  قــبــل  مــن  بشكل صحيح 

انتشار  من  (للحد  باملرض  املصابني 

الــرذاذ)، ومن ِقبل العاملني في مجال 

الرعاية الصحية (لحماية أنفسهم).

تقييم املخاطر
قـــــالـــــت غـــالـــيـــنـــا كــــومــــبــــانــــتــــس عـــاملـــة 

انــتــقــال  الــــروســــيــــة، إن  ـــفـــيـــروســـات  ال

ــدبــلــي بـــني الــبــشــر ممكن  الـــطـــاعـــون ال

فقط من خالل االحتكاك الشخصي. 

أما انتشار املرض بواسطة السناجب 

األرضــيــة فــي خـــارج نــطــاق تــواجــدهــا، 

فــهــو مــمــكــن فــقــط فــي حــــاالت نــــادرة. 

وأضـــافـــت كــومــبــانــتــس، الــتــي تشغل 

املختبر  فــي  الباحثني  كبيرة  منصب 

الــتــجــريــبــي لــعــلــم الــفــيــروســات الــتــابــع 

األوبــئــة  لعلم  العلمي  البحث  لـ»معهد 

واألحــــيــــاء الـــدقـــيـــقـــة»: «عــمــلــيــا تــوجــد 

الطاعون في جميع  لهذا  بؤر طبيعية 

أنــحــاء الــعــالــم. وفـــي منطقة أوراســيــا، 

تــــوجــــد إحـــــــدى الــــبــــؤر - فــــي شــمــال 

الصني، ومنغوليا الداخلية، ومنغوليا، 

واألراضــــــــــي الــــواقــــعــــة عـــلـــى الــــحــــدود. 

وتـــحـــمـــل هـــــذا الــــطــــاعــــون، الــســنــاجــب 

األرضـــيـــة وبــيــنــهــا تــنــتــقــل الــبــكــتــيــريــا 

املسببة للطاعون عن طريق االتصال 

املـــبـــاشـــر وعــــن الـــعـــض. وقــــد يــصــاب 

االتصال  طريق  عــن  بالعدوى  البشر 

بــحــيــوان مــريــض أو لــدغــة الــبــراغــيــث. 

وال يــوجــد فــرق هــل الــحــيــوان ميت أو 

على قيد الحياة. البكتيريا تعيش في 

 
َّ
الــــدم واإلفـــــــرازات لــفــتــرة كــافــيــة. وألن

 - للغاية  مــعــديــة  املـــذكـــورة،  البكتيريا 

لإلصابة بالعدوى، يكفي فقط العديد 

من الخاليا امليكروبية».

الخبيرة، بأن عدوى  ونوهت 

هــذا املــرض الخطير 

جــــــــــدا، تــنــتــقــل 

بـــــــــــــــــــــــــــني 

املباشر  االحتكاك  طريق  عن  البشر، 

 مسبب 
َّ
مع املــريــض. وأشـــارت إلــى أن

املرض ينتقل إلى اإلنسان، عن طريق 

ــــــدم، بـــواســـطـــة جــــرح أو خــــدش في  ال

العقدة  إلى  ينتقل  الجسم ومن هناك 

األول  الحاجز   
ُّ
تعد التي   – الليمفاوية 

الليمفاوية،  الــعــقــدة  فــي  املـــرض.  أمـــام 

وتصبح  التكاثر  فــي  البكتيريا  تــبــدأ 

لتشكل   – وتتضخم  ملتهبة،  العقدة 

الــدمــامــل الــتــي تصبح كــبــيــرة لــدرجــة 

أنـــه يــمــكــن رؤيــتــهــا مـــن تــحــت الــجــلــد. 

وإذا كان جسم املصاب قويًا، تتوقف 

الــــعــــدوى عــنــد هــــذا املـــســـتـــوى. ولــكــن 

إلــى  الــــدم فستنتقل  إلـــى  إذا وصــلــت 

عن  العدوى  تنتقل  وحينذاك  الرئتني، 

طريق الرذاذ التنفسي.

ونـــوهـــت الــخــبــيــرة، بــــأن هــــذا املــــرض، 

أمـــيـــركـــا  فــــي  دوري  بـــشـــكـــل  يـــظـــهـــر 

الشمالية والجنوبية وكذلك الصني.

الصحة العاملية
العاملية  أكد مسؤول بمنظمة الصحة 

 تفشي وباء الطاعون 
َّ
أمس الثالثاء أن

الـــدمـــلـــي فــــي الـــصـــني تـــجـــري إدارتــــــه 

 مصدرا كبيرا 
ّ
«بشكل جيد» وال يعد

لــلــخــطــر. وقـــالـــت املــتــحــدثــة الــرســمــيــة 

بـــاســـم املــنــظــمــة مـــارغـــريـــت هـــاريـــس 

فــــي إحــــاطــــة صــحــفــيــة فــــي جــنــيــف: 

ـــوقـــت الـــحـــالـــي نـــراقـــب تفشي  «فــــي ال

املرض بالتنسيق مع سلطات الصني 

ومنغوليا. وحاليا ال نعتقد أن الخطر 

 مـــرتـــفـــع، لــكــنــنــا نــــراقــــب الــــوضــــع عــن 

كثب».

يـــأتـــي هـــــذا الـــتـــصـــريـــح بـــعـــد يـــــوم مــن 

الصينية  الصحية  السلطات  إصـــدار 

الوقائية  باإلجراءات  تعليمات خاصة 

تسجيل  بــعــد  للمواطنني  الــضــروريــة 

ـــدمـــلـــي، بــيــنــمــا  إصــــابــــة بـــالـــطـــاعـــون ال

تـــم رصــــد حـــالـــة ثــالــثــة فـــي مــنــغــولــيــا 

املجاورة. وأعلنت سلطات الصني 

الخطر  االثــنــني مستوى  صــبــاح 

الثالث لتفشي مرض الطاعون 

الـــدمـــلـــي فـــي إحـــــدى مــنــاطــق 

الداخلية  منغوليا  مقاطعة 

شــمــالــي الـــبـــالد. وبــالــتــزامــن 

مع ذلك، أفادت وزارة الصحة 

حالة  بــرصــد  منغوليا  فــي 

ثالثة لإلصابة بالطاعون 

 الـــــــدمـــــــلـــــــي فـــــــــي غــــــرب 

البالد.
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املتقدمة،  العدوى  مراحل   

الــلــيــمــفــاويــة  ــعــقــد  حــول ال

 قـــرحـــات مــفــتــوحــة مليئة 

الدبلي  الــطــاعــون  انتقال   

مـــــرًا نـــــادر الــــحــــدوث ومــن 

ي

الــدبــلــي  ـــطـــاعـــون  ال تـــطـــور 

ــــــى الـــرئـــتـــنينيـني، فـــي مـــا يــعــرف 

 من 
ُّ
يعد والــذي  الرئوي  ن 
ُّ

الطاعون  األكثر وخامة.  ن 

ي ي

عــون ذات الــرئــة: هــو أشد 

عــون فــتــكــا. وقـــد ال تــزيــد 

نــتــه عــلــى 24 ســـاعـــة وأي 

يـوي  صــاب بــالــطــاعــون الــرئـ

ض عن طريق الرذاذ 

خرين. والطاعون 

ر املـــعـــالـــج يــكــون 

األكثر  الشكل  الدبلي  الطاعون  ويعد 

الــطــاعــون، ولكنه  شيوعًا مــن أشــكــال 

يي

بــني بـــســـهـــولـــة  يــنــتــقــل  ـنيـني  أن يـــمـــكـــن  ال 
ْ

الــنــاس. وبعض األشــخــاص املصابني 

بــــالــــطــــاعــــون الــــدبــــلــــي يـــظـــهـــر عــلــيــهــم 

الــطــاعــون الـــرئـــوي، مــا يــعــنــي انــتــشــار 

ـــــعـــــدوى إلــــــى رئــــتــــهــــم. وقــــــد يــنــتــقــل  ال

الالالطاعون الرئوي بني الناس من خالل 

الــــســــعــــال. ويــــــتــــــراوح مــــعــــدل إمـــاتـــة 

الطاعون الدبلي بني 30 ٪ و60  ٪، 

يــكــون الشكل الــرئــوي  ـنيـنيفــي حــني

ججالج.  الع غياب  حالة  فــي  مميتًا 

ي

الال

مـــعـــدالت الــتــعــافــي من 
َّ
ولـــكـــن
َّ

ــولـ ـج 
ُ

يي

ــــ جــيــدة إذا مــا ع
ُ

ـنيـنيالــنــوعــني

الناس في الوقت املناسب.

الحماية من 
العدوى

انتشار  مــن  لــلــوقــايــة 

الــــطــــاعــــون الــــرئــــوي، 

تــــجــــنــــب املــــخــــالــــطــــة 

عـــن كــثــب (أقـــــل  من 

عـع  مـــ مـــــــــتـــــــــر)   2

شــــــخــــــص 

مصاب 

الحيوية، ما  املــضــادات  ذلــك استخدام 

لم يتم تشخيص حالتهم من قبل أحد 

العاملني الصحيني.

املضادات الحيوية
التقييم  الصحيون  الــعــامــلــون  يــجــرى 

استنادا إلى األعراض. ويستند تأكيد 

اإلصابة على الفحص املختبري لعينة 

الــبــلــغــم  أو  الــــــــدم،  مــــن 

ي

(ســـــائـــــل مـــبـــصـــوق 

مـــــــــــن داخـــــــــــل 

الصني، ومنغوليا الداخلية، ومنغوليا، 

واألراضــــــــــي الــــواقــــعــــة عـــلـــى الــــحــــدود. 

وتـــحـــمـــل هـــــذا الــــطــــاعــــون، الــســنــاجــب 

األرضـــيـــة وبــيــنــهــا تــنــتــقــل الــبــكــتــيــريــا 

املسببة للطاعون عن طريق االتصال 

املـــبـــاشـــر وعــــن الـــعـــض. وقــــد يــصــاب 

االتصال  طريق  عــن  بالعدوى  البشر 

بــحــيــوان مــريــض أو لــدغــة الــبــراغــيــث. 

وال يــوجــد فــرق هــل الــحــيــوان ميت أو 

ييعلى قيد الحياة. البكتيريا تعيش في 

الــــدم واإلفـــــــرازات لــفــتــرة كــافــيــة. وألن

يي
َّ
يي

- للغاية  مــعــديــة  املـــذكـــورة،  البكتيريا 

إلإللإلصابة بالعدوى، يكفي فقط العديد 

الالمن الخاليا امليكروبية».

الخبيرة، بأن عدوى  وونوهت 

هــذا املــرض الخطير 

جــــــــــدا، تــنــتــقــل 

نينيـــــــــــــني ـــ ــببـــــــــــــ

بـــشـــك يـــظـــهـــر 

الشمالية والج

الص
أكد مسؤول ب

الالأمس الثالثاء أ

الـــدمـــلـــي فــــي ا

«بشكل جيد»

لــلــخــطــر. وقـــال

بـــاســـم املــنــظــم

فــــي إحــــاطــــة ص

ـــوقـــت ا «فــــي ال

املرض بالتنس

ومنغوليا. وح

مـــرتـــفـــع، لــكــنــن

كثب».

يـــأتـــي هـــــذا الـــت

السلط إصـــدار 

تعليمات خاص

لل الــضــروريــة 

إصــــابــــة بـــالـــط

تـــم رصــــد حـــا

املجاورة. و

ا صــبــاح 

الثالث ل

االـــدمـــل

مقاط

شــمــ

مع ذل

فــي

ث
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بــــرغــــم الــــتــــأكــــيــــد املــــتــــكــــرر بــــضــــرورة 

االلـــتـــزام بــقــواعــد الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 

قدر  منها  التقليل  أو  التجمعات  ومنع 

املستطاع، ما زلنا نسمع عن إصابات 

ملخالطني بعد إقامة مجلس عــزاء هنا، 

أو عرس هناك، فوجود أحد األشخاص 

املصابني في تلك األماكن يتسبب بنقل 

الــعــدوى إلـــى الــعــشــرات الــذيــن بــدورهــم 

ينقلوها إلى آخرين، من دون اإلصغاء 

ــة املــخــتــصــة، 
َّ
لـــكـــالم الـــجـــهـــات الــصــحــي

 البعض منا يحمل في رأسه كما 
َّ
وكأن

 

 يــــقــــال «أذنـــــــــًا مـــــن طــــــني، وأخـــــــــرى مــن 

عجني».

واألكثر غرابة وسط هذه األجواء الوبائية، 

التي مارسها البعض،  تلك االزدواجــيــة 

الــخــاطــئ وربــمــا املتجاهل لكل  والــفــهــم 

التوصيات بشأن التجمعات، كااللتزام 

بــعــدم إقــامــة مــجــالــس الـــعـــزاء للمتوفى 

الهواتف  عبر  التعازي  تقبل  واقتصار 

أو مواقع التواصل االجتماعي، حرصًا 

العامة،  األفــــراد والــصــحــة  على ســالمــة 

املــتــوفــى في  التقيد بــرغــبــات ذوي   وتــم 

أماكن دون أخرى. لكن من جانب آخر 

 لم يتردد البعض في االحتيال على األخ 

(كوفيد – 19) وإقامة حفالت الزفاف 

واألفـــــــــراح والـــلـــيـــالـــي املـــــــالح، وإرســــــال 

الدعوات لألقرباء واألصدقاء للمشاركة، 

 «كورونا» ال يدخل تلك األماكن، 
َّ
وكأن

ضاربني بعرض الحائط كل التحذيرات 

املشار إليها، متسببني في تفاقم األزمة 

وتزايد أعداد اإلصابات.

ولــيــت األمـــر تــوقــف هنا واقتصر على 

 الذكاء املستفحل في 
َّ
هذه األمــور، لكن

السطح  عــلــى  يطفو   
ْ
أن إال  أبـــى  بــالدنــا 

ـــي بــــدلــــوه، عــنــد اتـــخـــاذ الــــقــــرارات  ويـــدل

بعد  والحقًا  واملطاعم  املقاهي  بإغالق 

في  العمل  ملــزاولــة  بالعودة  لها  السماح 

التقيد بالوقاية ومنع  الــدول، مع  بعض 

تــقــديــم «األراجــــــيــــــل»، وجـــدنـــا الــبــعــض 

بــــل الـــكـــثـــيـــر مــــن األفــــــــــراد يــتــجــمــعــون 

عــلــى األرصـــفـــة وأمـــــام مــحــالــهــم وعــلــى 

شرفات منازلهم مع األصدقاء واألهل 

 ويمضون ساعات في تدخني النرجيلة 

والشيشة، من دون أي شعور أو تفكير 

ـــضـــرر بــأنــفــســهــم  ـــحـــاق ال بــإمــكــانــيــة إل

وباآلخرين.

التي  التجمعات»  فــي  «االزدواجــيــة  تلك 

شوهدت أكثر ما يكون في مجتمعاتنا 

في  املقلق  التزايد  في  تسببت  العربية، 

بــأرواح  الضحايا، واالستخفاف  أعــداد 

أو  أخــالقــي  رادع  أي  مــن دون  الـــنـــاس، 

إنساني.

ـــــدرك  مـــتـــى نـــعـــي خــــطــــورة الــــوضــــع ون

ضرورة االلتزام باملنازل لحني انحسار 

الــوقــت  مــن  لــديــنــا متسعًا   
ّ
وأن الـــوبـــاء، 

والــحــفــالت  لــلــســهــرات  أحــيــاًء   بقينا 
ْ
إن

والــقــيــام بــالــنــشــاطــات ولــقــاء األصــدقــاء 

 املحبة اليوم 
َّ
بعد زوال الخطر، ونعي أن

هي باالبتعاد عن اآلخر لقطع سلسلة 

انتشار الفيروس.

سيكون  اليوم  التعويل   
ّ
إن قيل  عندما 

 تعمل عقلك 
ْ
على وعي املواطن، يعني أن

وتستخير إنسانيتك وأخالقك وفهمك، 

 
ّ
 أي تــصــرف تــقــوم بــه ال بــد

ّ
وتــــدرك أن

نتائجه   
َّ
ألن بــدقــة،  محسوبًا  يــكــون   

ْ
أن

والــبــالد  محيطك  وعــلــى  عليك  ستعود 

أجمع.

 تــــــزايــــــد أعــــــــــــداد اإلصــــــــابــــــــات بــشــكــل 

 يــــــومــــــي يـــــدعـــــونـــــي لـــــلـــــقـــــول بـــــأســـــف: 

 «قــــد أســمــعــت لـــو نـــاديـــت حــيــًا، لــكــن ال 

البالد  بهذي  فرفقًا  تــنــادي»،  ملن  حياة 

وبــــنــــا جـــمـــيـــعـــًا، ولـــنـــرفـــض املـــشـــاركـــة 

 به 
َّ
بـــأي نــشــاط فــي الــوقــت الــحــالــي ألن

 

خطرًا.
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ــــــــة 
َّ
بواقعي لألمــــــــر  وبالنظــــــــر  هكــــــــذا 

ــــــــة ندعــــــــو وزارة التربيــــــــة 
َّ
موضوعي

الــــــــى التخلــــــــي هــــــــذا العام عــــــــن نظام 

ــــــــة التي  ــــــــة العامَّ
َّ
االمتحانــــــــات الوزاري

واســــــــتبدالها  البكالوريــــــــا  ندعوهــــــــا 

ة أخرى سنفصلها 
َّ
بمقترحات عملي

الحقــــــــًا. محدثكم ليــــــــس طارئًا على 

النظام التربوي فقد عملت لعشرين 

عامًا بني (1960 – 1980) مدرســــــــًا 

ة 
َّ
ومعاونًا ومديرًا في املدارس الثانوي

واشــــــــتغلت عضــــــــوًا فــــــــي كونترول 

االمتحانات يومًا.

 مــــــــا أدعو إليه من إلغاء امتحانات 
َّ
إن

الدراســــــــة الثانويــــــــة هذا العــــــــام بكل 

 عن عدة أمور منها:
ٌ
فروعها ناتج

1 - قيام وزارة التعليم في فرنســــــــا 

بإلغــــــــاء هــــــــذا االمتحــــــــان هــــــــذا العام 

ة.
َّ
واستبداله بوثيقة مدرسي

2 - قيــــــــام وزارة التعليم في رومانيا 

والتعليــــــــم املحلــــــــي فــــــــي املقاطعــــــــات 

ة التي تتحدث الفرنسية بذلك.
َّ
الكندي

 هــــــــذه الــــــــدول واملقاطعــــــــات كانت 
َّ
إن

ة في احتســــــــاب األضرار 
َّ
موضوعي

الناجمة عن استمرار العمل بالنظام 

التربوي االعتيادي وســــــــط الضغط 

بوباء  اإلصابــــــــات  وكثــــــــرة  الصحي 

ة 
َّ
كورونــــــــا, وذلــــــــك ناجٌم عــــــــن عملي

املالمســــــــة والتقرب واالحتشاد عند 

ة 
َّ
الطلبة وما يتبعه من أعراض وبائي

تصيب الفرد واألسرة.

 استمرار العمل بنظام 
َّ
فإذا اتفقنا أن

االمتحانــــــــات –البكالوريــــــــا هذا العام 

ة ال معنى لكثرة 
َّ
يشكل جريرة وبائي

ــــــــة حولهــــــــا, 
َّ
التصريحــــــــات التطميني

 هــــــــذه االمتحانــــــــات 
َّ
وإذا اتفقنــــــــا أن

التي يســــــــتخدم فيها الورق واملراقبة 

عن قــــــــرب ثــــــــم التصحيح مــــــــن قبل 

الفاحصــــــــني واجتماعات الكونترول 

املســــــــتمرة. إذا اتفقنا على كل هذا, 

 إلغــــــــاء امتحانات البكالوريا 
َّ
نجد أن

هذا العام أمٌر ضروري, ولكن:

كيف الســــــــبيل الى احتســــــــاب درجة 

الطالب؟ وكيف السبيل الى الدراسة 

ة؟
َّ
الجامعي

 األمــــــــر ســــــــهل إذا توفرت 
َّ
نعتقــــــــد أن

النيــــــــة الصادقة إلنجاح هذه التجربة 

وذلك بإجراء التالي:

1 - تزود املدرسة الطالب بوثيقة - أو 

أكثر - الى الكليات التي يريد التقديم 

إليها مباشــــــــرة بعــــــــد تصديقها من 

فــــــــي  والوثائــــــــق  االمتحانــــــــات  إدارة 

درجاته  تحــــــــوي  التربية  مديريــــــــات 

فــــــــي امتحانات نصف الســــــــنة أو ما 

يعادلها.

2 - يمنــــــــع التقديــــــــم في الدراســــــــات 

الجامعات  الــــــــى  ة 
َّ
ة والهندســــــــي

َّ
الطبي

ة.
َّ
والكليات األهلي

3 - تقــــــــوم الكليــــــــة بإجــــــــراء امتحان 

خاص للطلبــــــــة املتقدمني في دروس 

الختيــــــــار  املطلوبــــــــة  االختصــــــــاص 

الطلبة األفضــــــــل لدخول الفروع التي 

تناسبهم.

4 - عمــــــــادات املعاهــــــــد تقــــــــوم بذات 

اإلجراء للطلبة املتقدمني.

 هذه اإلجراءات املقترحة تستحق 
َّ
إن

النقــــــــاش تمهيدًا لألخــــــــذ بها وإنقاذ 

الطلبة من مشــــــــكلة قائمــــــــة ال دخل 

ألحٍد بها سوى دخول الجائحة الى 

وطننا املبارك.

شارك 11 مليون تلميذ صيني 

أمــــــــس الثالثــــــــاء فــــــــي امتحانات 

الشــــــــهادة الثانويــــــــة العامةالتــــــــي 

 شــــــــهرًا بســــــــبب 
ً
جرى متأخرة

ُ
ت

جائحــــــــة (كوفيد – 19) وســــــــط 

عــــــــزل  منهــــــــا  ــــــــة 
َّ
وقائي تدابيــــــــر 

تنتابهــــــــم  الذيــــــــن  املرشــــــــحني 

عوارض مريبة، بينما تســــــــببت 

الظــــــــروف الخاصة التــــــــي ترافق 

بإجهــــــــاد  االمتحانــــــــات  هــــــــذه 

عصبي إضافي للمرشحني.

ضغط عصبي
«غــــــــاوكاو»  امتحــــــــان  ويمتــــــــد 

(امتحــــــــان دخــــــــول مؤسســــــــات 

التعليــــــــم العالــــــــي) ايامــــــــًا عــــــــدة، 

ولذويهــــــــم  للتالميــــــــذ  ب 
ّ
ويســــــــب

على الســــــــواء ضغطــــــــًا عصبيًا 

كبيرًا، نظرًا إلى أنه يحدد ما إذا 

كان التلميذ يســــــــتطيع االلتحاق 

بالجامعــــــــة أم ال، وفي أي جامعة 

ســــــــيكون. وزاد هــــــــذا اإلجهــــــــاد 

العصبي علــــــــى كاهل املراهقني، 

بنتيجــــــــة أزمة فيــــــــروس كورونا 

املســــــــتجد التي دفعت إلى إقفال 

املدارس وإبقــــــــاء معظم التالميذ 

محجوريــــــــن فــــــــي منازلهم على 

مــــــــدى أشــــــــهر. وتجمــــــــع مئــــــــات 

التالميــــــــذ برفقــــــــة ذويهــــــــم أمس 

الثالثاء أمام كل مدرسة تجرى 

فيهــــــــا االمتحانــــــــات فــــــــي بكني، 

هم املدرســــــــي، وهو 
ّ
مرتديــــــــن زي

غالبًا مــــــــا يكون بدلــــــــة رياضية 

بألوان املدرســــــــة. وقالت السيدة 

يي (49 عامًا): «أنا متوترة أكثر 

من ابنــــــــي. لقد خضع لفحصني 

خاصــــــــني بفيــــــــروس كورونــــــــا، 

املدرســــــــة بدرجة  أبلــــــــغ  وكنــــــــت 

حرارتــــــــه أربــــــــع مرات فــــــــي اليوم 

الواحد قبل االمتحان».

قاعة منفصلة
قــــــــام االمتحانات في أكثر من 

ُ
وت

ويشــــــــرف  آالف مركز،  ســــــــبعة 

عليها نحو مليــــــــون ناظر، على 

مــــــــا أفــــــــادت وكالة أنبــــــــاء الصني 

مهمــــــــة  وســــــــتكون  الجديــــــــدة. 

هــــــــؤالء ضبــــــــط التالميــــــــذ الذين 

، ولكــــــــن أيضًا 
ّ

يحاولــــــــون الغش

رصــــــــد أولئــــــــك الــــــــذي يعانــــــــون 

 مثيرًا للريبة. 
ً
الحّمى أو ســــــــعاال

 
َّ
وأوضحــــــــت الوكالة نفســــــــها أن

عليهم  تظهر  الذين  املرشــــــــحني 

أن  ينبغــــــــي  أعــــــــراض مرضيــــــــة 

عزلوا في قاعة منفصلة، حيث 
ُ
ي

يواصلــــــــون االمتحان منفردين، 

م لليدين.
ّ
وسيزودون بمعق

ــــــــار 
ّ
وكان علــــــــى التالميــــــــذ والنظ

 يراقبوا درجة 
ْ
علــــــــى الســــــــواء أن

حرارتهــــــــم يوميــــــــًا علــــــــى مــــــــدى 

األيام األربعة عشر التي سبقت 

املرشــــــــحون  أمــــــــا  االمتحــــــــان. 

ر «عالية 
َ
ب
َ
عت

ُ
اآلتون من مناطق ت

إبقــــــــاء  فملزمــــــــون  املخاطــــــــر»، 

الكمامــــــــات على وجوههم خالل 

االمتحان. وقالت جاو كيكسني 

التــــــــي خضعت لالمتحــــــــان في 

بكــــــــني «أعتقد أن ثمــــــــة ما يكفي 

مــــــــن اإلجــــــــراءات لحمايتنــــــــا من 

الفيــــــــروس». وأضافت «تقلقني 

فكــــــــرة أن أكــــــــون موجــــــــودة في 

مــــــــكان واحد مــــــــع مجموعة من 

م 
ّ
 لي من التقد

ّ
الناس، ولكن ال بد

إلى االمتحان».

«القدر»
وشــــــــهدت بكني قفزة وبائية في 

حزيــــــــران الفائت أثارت املخاوف 

من إمكان حصول موجة ثانية 

لتفشي الفيروس، ولكن يبدو أن 

الســــــــلطات نجحت في السيطرة 

على العدوى بفضل إجراء عدد 

كبير مــــــــن الفحوص وعزل عدد 

من املناطق السكنية.

ل الحصول على عالمات 
ّ
ويشك

مرتفعة في امتحانات «غاوكاو» 

الوسيلة الوحيدة أمام املرشحني 

لاللتحــــــــاق بأفضــــــــل جامعــــــــات 

الصني.

وقالــــــــت عضو جمعيــــــــة األطباء 

النفســــــــيني الصينية يي مينجي 

إن «اإلجهــــــــاد العصبي للتالميذ 

ال يتأتى فقط من الخشــــــــية من 

عــــــــدم النجــــــــاح فــــــــي االمتحــــــــان، 

بــــــــل كذلك مــــــــن ضغــــــــط العائلة 

واملجتمع».

وأضافــــــــت «ثمــــــــة فكــــــــرة ال تزال 

ســــــــائدة ومفادهــــــــا أن الغاوكاو 

بمثابــــــــة معركة يتقــــــــرر خاللها 

مصيــــــــر حياة، وهذا ما يســــــــبب 

القلق للتالميذ».

واعتبر عدد من املرشحني إنهم 

لموا لكونهــــــــم تابعوا الدروس 
ُ
ظ

افتراضيــــــــًا، فــــــــي حــــــــني انزعــــــــج 

آخرون مــــــــن عبءوجود ذويهم 

علــــــــى كاهلهــــــــم خــــــــالل مرحلة 

تعليق الدروس.
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 الحيوانات وحتى 
َّ
مثلما يهاجر البشر من مكاٍن إلى آخر فإن

النباتــــــــات كانت علــــــــى مدى الحياة هي أيضــــــــا تهاجر وتغير 

مكانها.

الطيــــــــور هي األكثــــــــر وضوحًا في تمســــــــكها بالهجرة، دائمًا 

كانت الطيور وما زالت مســــــــتمرة فــــــــي هجراتها وتنقلها من 

أقصى األرض ألقصاها.

 التنقــــــــل علــــــــى الكوكب ضــــــــرورة، الحياة ال 
َّ
مبــــــــدأ الحيــــــــاة أن

 تدوم على األرض لوال فسحة التنقل 
ْ
تستقيم وما كان لها أن

وتغييــــــــر األماكن والهجرات. يحصل هذا كلما اســــــــتبد مناخ 

وكلما تغيرت بيئــــــــة وكلما باتت الحياة في مكان ال تطاق أو 

غير ممكنة.

فــــــــي غمرة ارتجــــــــاج الحياة حاليًا في الواليــــــــات املتحدة، وهو 

ارتجــــــــاج وثيق الصلــــــــة بالهجرة واملهاجرين، تظهر دراســــــــة 

 الهجرة وتغيير املكان هما أكبر 
َّ
حديثــــــــة هناك وتذهب إلى أن

وأهم مما يقال عن مســــــــؤوليتهما عن ارتباك العالم املعاصر 

 الهجــــــــرة واالختالط 
َّ
وفوضــــــــاه، تذهب هذه الدراســــــــة إلى أن

ضروريان لبقاء اإلنســــــــان، ضروريان لبقاء الحياة حيث ال 

حياة بال إنسان.

ة مــــــــن أصل هندي سونياشــــــــاه في 
َّ
تقــــــــول الكاتبــــــــة األميركي

دراســــــــتها: «لم نكن مهاجرين ملرة واحدة، وذلك في املاضي 

البعيــــــــد، ثم نعــــــــود (للهجــــــــرة) مرة 

أخــــــــرى فــــــــي العصر الحديــــــــث. لقد 

كنا مهاجرين طــــــــوال الزمن». نحن 

 األقــــــــوام واألفــــــــراد كانوا 
َّ
نعــــــــرف أن

يتنقلون في املاضي ونســــــــوغ ذلك، 

 نجد مبررًا لتسويغ 
ْ
لكننا ال نريد أن

هجرات زمننا املعاصر.

املنــــــــاخ كانــــــــت  «اســــــــتجابة ألزمــــــــة 

النباتــــــــات والحيوانــــــــات، التــــــــي كان 

العلمــــــــاء يعتقدون حتى وقت قريب 

أنها ثابتة عند موطن معني، تبحث 

عن محيط مختلف. كانت الفراشات 

نحــــــــو  طريقهــــــــا  تشــــــــق  والطيــــــــور 

قطبــــــــي األرض، تتســــــــلق الضفادع 

والفطريات سالســــــــل الجبال ببطء، 

بينمــــــــا في املحيطــــــــات، حتى بعض 

الشــــــــعاب املرجانية تتحرك بمعدل 

بضعــــــــة كيلومتــــــــرات في الســــــــنة». 

تقول ســــــــونيا شــــــــاه، وتخلص إلى 

تذهب  التاليــــــــة:» حيثمــــــــا  النتيجــــــــة 

ة قد 
َّ
ــــــــة فــــــــإن البشــــــــري

َّ
األنــــــــواع البري

تتبعها» في رحالتهــــــــا وتنقالتها، 

أحياء الطبيعة هي ما ترشد األحياء 

البشر في تنقلهم ورحالتهم، وهذه 

 آخــــــــر لكائنات الطبيعة الحية 
ً
خصيصة أخرى ترتب فضال

على البشر.

لتأكيــــــــد هــــــــذه القناعــــــــات تستشــــــــهد شــــــــاه بدراســــــــات علم 

 األحياء والطبيعة التي نهض بها علماء ودارســــــــون غربيون 

 في القرن الثامن عشــــــــر، حيث تربط الدراســــــــة ما بني نتائج 

 تلــــــــك الدراســــــــات واألبحــــــــاث وبــــــــني زمــــــــن ظهورهــــــــا، وهــــــــو 

فــــــــي  الغــــــــرب  واســــــــتعمار  استكشــــــــاف  سياســــــــات  زمــــــــن 

 مناطــــــــق كثيــــــــرة مــــــــن العالم، وبمــــــــا كان يبرر تلــــــــك الهجرات 

االستعمارية.

لكــــــــن حاليــــــــًا، خالل العقــــــــود األخيــــــــرة، ومع صعــــــــود اليمني 

 الهجــــــــرة باتت ينظر إليها على أنها نتاج لـCاملد 
َّ
املتطرف، فإن

الســــــــاحق للبؤس البشري الذي ســــــــيهدد االستقرارالعاملي»، 

وحيث يجري التأكيد على وجوب العمل بـCاالفتراض الراسخ 

بأن الشــــــــعوب واألنواع ثابتة في أجــــــــزاء معينة من الكوكب»، 

ولكن من دون تفكير بمســــــــؤولية أغنياء وأقوياء العصر عن 

ضرورة التعاون من أجل سياســــــــات مشــــــــتركة تساعد في 

حفظ البيئة وتحســــــــني الحياة والصحة العامة وصون كرامة 

اإلنسان حيثما كان على هذا الكوكب.
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الفنــان ضامــد قــال لـــ" الصبــاح" ان 

"الجائحــة تريــد قتــل االبــداع مثلمــا 

تقتــل قبلــه الحيــاة، لذا فــان التباعد 

حافــزًا  لدينــا  خلــق  االجتماعــي 

للبحث عن تأثيرات اخرى لتسويق 

الوقت من جهة وااللتزام بتعليمات 

خليــة االزمــة، فضــال عــن التوصــل 

الــى حلقات ابداعية جديدة تعطينا 

دافعا لكي نكون امام مصهر الفن 

وليس املوت".

 واضــاف ان "اللوحــات الفنيــة هنــا 

التــي  الخــام  املــادة  علــى  تعتمــد  ال 

نستخدمها في اعمالنا الفنية مثل 

الزيت واالكرليك واالحبار ان كانت 

زيتية او مائية او النحت على تقنية 

الحواســيب الــذي فيه برامج حديثة 

وأهمهــا الفوتوشــوب او غيــره مــن 

اننــا  خاصــة  املتطــورة،  البرامــج 

نشــاهد اكثــر االفــالم الســينمائية 

اعتمــدت اصــال على الكرافيك الذي 

هــو خلــق مــادة ذات خيــال واســع 

غير موجودة في واقعنا".

 واكمــل ضامــد ان "ســؤاال داهمني 

هــذه  تنتقــل  أن  الضيــر  مــا  وهــو 

التقنيــات الــى اللوحات الثابتة وهي 

عــن  تختلــف  ال  فنــي  طابــع  ذات 

اللوحــة املرســومة وأن تكــون اكثــر 

وحيــا واشــتغاال لذلــك عملــت علــى 

ابتكار هذه الطريقة في اعمالي".

وذكــر ان "هــذه الطريقــة تجعــل كل 

فنــان لديــه الــى جانب أعمالــه الفنية 

لوحــات رقميــة قريبــة الــى اســلوبه 

صوريــا  فنيــا  تمازجــا  لتعطيــه 

ومتخيــال، مــن املمكــن ان يســتفيد 

الفنيــة  االعمــال  لتحقيــق  منــه 

بشكلها املعتاد". 

ســابقا  كان  الفنــان  ان"  مبينــًا 

يشــتغل بكلفــة عاليــة وجهــد كبير 

إلنتــاج االعمــال الفنيــة، اما االن في 

زمــن الجائحــة فــان الزمــن مفتــوح 

لكــي نواجــه فيه املعضــالت لذا فإن 

هنــاك فرصة رائعة ومذهلة للفنان 

أن يســتخدم كل التقنيــات القريبــة 

منــه إلنتــاج العمــل الفنــي وبالتالــي 

فــي  كبيــر  وقــع  لهــا  االعمــال  هــذه 

قيمــة  ذات  وهــي  املتلقــي  نفــس 

عمــل  اي  عــن  تختلــف  ال  ابداعيــة 

فني آخر" .

اختــالف  هنــاك  ليــس  موضحــًا" 

وجــه  علــى  الفنيــة  االعمــال  بــني 

التحديــد ولكــن تبقــى قــدرة الفنــان 

ادواتــه  مــن  وتمكنــه  اإلبــداع  علــى 

فــي  ابتكاراتــه  ومــن  الحاســوبية 

زمن التكنولوجيا".

وعــودة  الحظــر  رفــع  "بعــد  وختــم 

مــن  معــرض  لــي  ســيكون  الحيــاة 

هذه اللوحات الجديدة".
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مــن  مجموعــة  مــع  ضمتنــي  ظريفــة  مســائية  جلســة  فــي 

األصدقاء ، تبادلنا شتى األحاديث، بحيث يمكن ان اسميها 

بــال تــردد، جلســة ثقافية عامــة، ســادتها روح العلم ورفرفت 

فــوق اجوائهــا البهيجــة، اجنحة الديمقراطية الحقة ، فقد كان 

الــرأي والــرأي اآلخــر واحتــرام مــا يطــرح مــن افــكار وقناعــات 

متباينة هو سيد املوقف. 

ال اســتطيع بالطبــع ان اســتذكر جميــع املوضوعــات، بســبب 

كثرتهــا وتنوعهــا ، ولكــن واحــدة مــن أهــم القضايــا الثقافيــة 

العلمية التي أشبعناها نقاشًا، هي قضية وجود هذه اآلالف 

مــن أنــواع الكائنــات الحية ، وكذلك الفروقات الحادة في البيئة 

واملناخ ، وتوصلنا إلى أن ذلك كله بالغ األهمية لحفظ التوازن 

في الطبيعة، وأدلى احد الحاضرين بمعلومة تفيد بان بعض 

التغيــرات الحــادة التــي شــهدتها الطبيعــة فــي هــذا العصــر أو 

ذاك مــن العصــور التــي مرت بها الكــرة األرضية كاالنحباس 

املطــري أو الجفــاف أو املوجــات العنيفــة مــن الحــر أو البــرد 

أو الجليــد قــد أدت إلــى هــالك أو انقــراض فصيلــة كاملــة مــن 

عالــم اململكــة النباتيــة أو الحيوانيــة التــي لــم تســتطع التكيــف 

أو املواجهــة ، ثــم تفــرع الحديــث وتشــعب وامتــد إلــى وجهــات 

النظــر حــول أصــل اإلنســان ومــا 

التنقيــب  جهــود  عنــه  اســفرت 

واالحثائيــات  واملتحجــرات 

لــم  بأننــي  واعتــرف  نتائــج،  مــن 

املصطلحــات  مــن  الكثيــر  افهــم 

ثــم ســمعت احدهــم   ، والشــروح 

يقــول كالمــًا يــود انهــاء الحــوار 

بــه " ان العالــم علــى مــا يبــدو لــم 

يعــد يســأل عــن حــاالت التطــور 

انشــغاله  نتيجــة  واالنقــراض 

واستنســاخ  الوراثيــة  بالجينــات 

النعجة دلي". 

زيــادة  تبــق  لــم  الحقيقــة  فــي 

املوضــوع  هــذا  فــي  ملســتزيد 

وكنــت علــى مــدى وقــت الجلســة 

اســتمتع  ســاكتًا  ونقاشــاتها 

مــرة  وأتثــاءب  مــرة  بالحــوار 

أخرى من غير ان احشــر نفســي 

، اال ان احــد  بــه  لــي  فيمــا العلــم 

فطــن  يبــدو  مــا  علــى  األصدقــاء 

الى صمتي وصعبت عليه حالتي فسألنـــــــــــــــــــي سؤاال غريبًا 

ومفاجئًا: من هو ســلمان الصالح بطل كتاباتــــــــــك.. وهل هو 

 كي استجمع أفكاري 
ً
اسم حقيقي أم مستعار؟ تريثت قليال

قبــل ان أرد عليــه: انــه إنســان حقيقي وليس اســمًا مســتعارًا 

وهــو مواطــن بســيط وطيــب ونزيــه، لــم تمتــد يــــــــــــــده يومًا إلى 

املال الحرام أو إلى ممتلكات الدولة، ويرفض الرشــوة العلنية 

، والرشوة املغلفة بغالف الهدية، واهم من هذا انه رجل يحب 

وطنــه أكثــر ممــا يحــب اوالده ، ويتألــم إلــى حــد البــكاء حــني 

يســمع كائنًا من يكون، يفكر بايذاء العــــــــــــــــــــــراق أو تقســيمه، 

وينزعــج انزعاجــًا الحــدود له من اولئــك الذين يتحدثون بلغة 

ماكــدت   ... واملحاصصــة  والكــرد  والعــرب  والشــيعة  الســنة 

 
ً
: ان رجــــــــــــــــــــال

ً
انتهــي مــن كالمــي حتــى علــق احدهــم قائــال

بهــذه املواصفــات فــي طريقــة إلــى االنقــراض فهــذه الفصيلــة 

 بسخرية: ما 
ً
أصبحت نادرة ، واقترح شخص آخر متسائال

رأيكــــــــــــــم ان نطالــب الحكومــة باستنســاخ ســلمان الصالــح؟! 

وغصــت الجلســة بضحــكات عاليــة حتــى أن البعــض ســقط 

أرضــًا، بينمــا كنــت وحــدي اتمــزق حزنــًا وأنــا أتــذوق مــرارة 

الحقيقة!!
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اال  الكبيــرة،  مخاطرهــا  مــن  الرغــم  علــى 

املفترســة  الحيوانــات  ترويــض  ظاهــرة  ان 

املــدن  مــن  العديــد  فــي  تنتشــر  اصبحــت 

العراقية وتحولت الى مشــروع تجاري يدر 

باالرباح على أصحابه. 

مدينــة  فــي  الطيــب  ابــو  كاظــم  بيــت  شــهد 

الحلــة تربيــة عــدد مــن االســود وتدجينهــا 

افــراد  علــى  بمخاطرهــا  مكتــرث  غيــر 

ذلــك  وعــن  وضيوفــه  وجيرانــه  اســرته 

يقــول ابــو الطيــب لـ"الصبــاح" ان "الحيوانات 

عــن  تربيتهــا  فــي  تختلــف  ال  املفترســة 

بقيــة الحيوانــات االليفــة شــريطة أن يمتلــك 

املربــي املقومات الصحيحة للترويض منذ 

ســنيها االولــى مــن حيــث التواصــل معهــا 

وتوفيــر مــا تحتاجــه مــن طعــام مخصــص 

يشــبع رغباتهــا وعلــى هــذا األســاس كان 

نصب في ترويض اســدين ذكر 
َ
تفكيــري ي

وأنثــى وتحويلهمــا الــى مشــروع من خالل 

التكاثر".

يحــب  بطبيعتــه  "الحيــوان  ان  واضــاف   

وهــي  واملداعبــة  واالســتئناس  املالطفــة 

بعــد  يوميــا  تطبيقهــا  مــن  بــد  ال  أســاليب 

وجبــة طعــام ســمينة تقــدم لهمــا وهــو مــا 

احــرص عليــه دائمــا حتــى تحولــت معهمــا 

وكذلــك  مفارقتــه  يحبــان  ال  صديــق  الــى 

انــي  كمــا  اســرتي،  افــراد  مــع  الحــال  هــو 

حريــص علــى متابعــة وضعهمــا الصحــي 

بيطريــة  عيــادات  مــن  استشــارات  عبــر 

متخصصة في مجال الغذاء واألمراض".

 واكد ان "باب الدار لم يوصد امام ضيوفي 

او جيراني بسبب الخوف او الهلع الذي قد 

يتصــوره البعــض بــل علــى العكس من ذلك 

هناك من يحرص على مشاهدتهما خاصة 

الصغار الذين تســببت جائحة كورونا في 

ابتعادهم عن حدائق الحيوانات اضافة الى 

خلــو املحافظــة من أماكــن ترفيهية تعرض 

الحيوانات املفترسة".

ودعــا ابــو الطيب في ختام حديثه اصحاب 

مدن االلعاب الى تبني هذا املشــروع وابدى 

خــالل  مــن  ملســاعدتهم  التــام  اســتعداده 

اختصاصه في التدجني والترويض.

العامــة  الفنــون  دائــرة  أقامــت 

معرضهــا  املاضــي  االحــد 

ضمــن  واالربعــني  الثالــث 

للفنــان  االلكترونيــة  بوابتهــا 

عنــوان  تحــت  النجــار  صالــح 

"وجوه".

وبني املدير العام لدائرة الفنون 

عويــد  علــي  الدكتــور  العامــة 

املــرة  هــذه  تطلــق  "الدائــرة  ان 

فــي  متخصصــًا  معرضــًا 

مجــال الكــوالج للفنــان صالــح 

 
ً
عمــال  15 فيــه  قــدم  النجــار 

فنيًا".

اعمالــه  فــي  الفنــان  ركــز 

التــي  والصــور  الرمــوز  علــى 

االجتماعيــة  املفاهيــم  تمثــل 

مواضيــع   
ً
مختــزال والثقافيــة، 

عميقة بمساحات صغيرة.

انطلــق أســبوع املوضة فــي باريس للمرة األولى 

فــي تاريخــه افتراضيــا ومــن دون عــروض لكن 

مع طموحات فنية كبيرة ملواجهة أجواء الركود 

الناجم عن كوفيد - 19، باالبتكار.

يقــل  بفيلــم  "ســكياباريلي"،  ماركــة  وافتتحــت 

طولــه عــن أربــع دقائــق، أســبوع املوضــة لألزياء 

الراقيــة وهــو حــدث انتقائــي بامتياز وباريســي 

حصــرا يــروج للمالبــس املنجــزة يدويــا واملهــن 

الحرفيــة مــع قطــع تشــكل تحفا فنية، ويســتمر 

الحــدث ثالثــة أيام يليه أســبوع املوضة الرجالية 

حتى الثالث عشر من تموز.

لســكياباريلي  املتخيلــة"  "املجموعــة  هــذه  فــي 

يظهر املصمم األميركي دانييل روزبيري وهو 

يعــد رســوم هــذه األزيــاء في متنزه خــالل فترة 

الحجر في نيويورك.

وتبــدو فــي هذه الرســوم مالبــس بأكمام كبيرة 

شــوكينغ  "روز  ولــون  ســوريالية  ومجوهــرات 

"الذي أطلقته مؤسســة الدار إيلزا ســكياباريلي 

العــام 1937. وال يظهــر فــي الفيلــم أي فســتان 

لكن يمكن تخيل أشكالها من خالل الرسوم.

كل  الجائحــة  "قلبــت  روزبيــري  دانييــل  وقــال 

شيء واآلن بدال من فريق ينفذ هذه املجموعة، 

ســاحة  مــن  وبــدال  فقــط.  خيالــي  اســتخدمت 

علــى  ورســمت  صممــت  باريــس  فــي  فانــدوم 

مقعد في متنزه".

وترتقــي دار "ديــور" التــي عــرض فيلمهــا بعــد 

إلــى  الحــدث  بهــذا  املاضــي  االثنــني  يــوم  ظهــر 

عــن مجموعتهــا  أعلــى. فستكشــف  مســتوى 

لألزيــاء الراقيــة مــع إخــراج حالم ملاتيــو غارونه 

مخرج فيلمي "دوغمان" و"غومورا" اللذين ناال 

مكافآت في مهرجان كان للسينما.

وأوضحــت مصممــة األزيــاء النســائية في الدار 

هــذه  ابتــكار  "عمليــة  كيــوري  غراتزيــا  ماريــا 

املجموعــة كانــت معقــدة، عندمــا باشــرنا بهــا 

كان واضحــا أن العــرض الحقيقــي لن يحصل. 

احتجنــا إلــى مشــروع مكثــف أكثــر وابتــكاري 

جدا".

وستكشف كل دار أزياء مدرجة في الروزنامة 

واملوضــة،  الراقيــة  األزيــاء  التحــاد  الرســمية 

مجموعتهــا مــن خــالل أفــالم تبــث فــي الوقــت 

املحدد لها على منصات مكرسة لهذا الغرض.

فــي  غيــر مســبوقة  تكــون  قــد  الطريقــة  وهــذه 

مجــال املوضــة إال أنهــا تســمح بالوصــول إلــى 

جمهــور أوســع، بينمــا وتيــرة أســبوع املوضــة 

ســتكون مكثفــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــع 

14 عرضا أحيانا في اليوم.

وهذا أسلوب جديد على مصممي األزياء الذين 

تأثــروا بوضــوح بالتغييــرات الناجمــة عــن وبــاء 

كوفيد19- وحرموا من منصات العرض.

كان من املقرر أن يطرح البوم رابع جديد 

شــهر  فــي  "أديــل"  البريطانيــة  للمغنيــة 

أن  يبــدو  لكــن  العــام  هــذا  املقبــل  ايلــول 

فيروس كورونا ســيجبرها على تغيير 

خططها.

ويأتــي هــذا األلبــوم بعــد غيــاب خمــس 

البومهــا  صــدور  منــذ  تقريبــًا  ســنوات 

عــام   "25" بعنــوان  كان  الــذي  الثالــث 

.2015

وينتظــر جمهورهــا صــدور هــذا األلبــوم 

بفــارغ الصبــر منذ أن اعلنت عنه بنفســها 

الزفــاف،  حفــالت  إلحــدى  حضورهــا  خــالل 

مبشــرة الحضــور أنــه ســيصدر فــي 

حمــاس  ورغــم   ،2020 ايلــول 

"أديــل"  أن   
َّ

إال الكثيريــن، 

أعلنت عن احتمال تأجيله 

ألشــهر مقبلــة، فحينمــا 

املعجبــني  أحــد  ســألها 

ســتطلق  إذا  مــا  عــن 

ألبومهــا عمــا قريــب، 

أجابــت: "بالتأكيــد ال، 

كورونــا لم ينتــِه بعد، 

فأنا في فترة الحجر.. 

ارتدوا األقنعة وتحلوا 

بالصبر".

االنتظــار  أن  ويبــدو 

ل يســتحق ذلــك، 
َّ

املطــو

فوفــق موقــع "ميــرور" 

أن  قــال 
ُ
ي البريطانــي 

النجمة ستتعاون مع 

املنتــج العاملي رافييل 

عمــل  الــذي  صــادق، 

مع األســطورة الراحلة 

ويتني هيوسنت.

�����`��

ككان من املقرر أن ي

البريطاني لللمغنيــة 

هــذ املقبــل  ايلــول 

فيروس كورونا س

خططها.

ويأتــي هــذا األلبــو

تقريبــًا  ســنوات 

ي

كان الــذي  الثالــث 

.2015

وينتظــر جمهورهـ

بفــارغ الصبــر منذ أ

إلح حضورهــا  خــالل 

مبشــرة الحضـ

20 ايلــول 

الكثيري

أعلن

ألش

س

و
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