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من  نوعية،  وبعملية  الوطني،  املــخــابــرات  جهاز  تمكن 
ــقــاء الــقــبــض عــلــى االرهـــابـــي فــي عــصــابــات "داعـــش"  إل
طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، املكنى بـ "عبد 
الناصر قرداش"، مؤكدا ان االرهابي الذي يمتلك سجال 
للمقبور  النائب  منصب  يشغل  كــان  حافال،  إجراميا 
الــبــغــدادي. وذكـــر بــيــان لخلية االعــــالم الــحــربــي، فجر 
املخابرات  ان "جهاز  "الصباح"  وتلقته  الخميس،  اليوم 
الــوطــنــي، اطـــاح بـــرأس ارهــابــي اخـــر، وهــو املــجــرم "عبد 
القيادي بعصابات داعش االرهابية،  الناصر قــرداش" 
ونائب خليفة االرهابي املقبور البغدادي، واملسؤول عن 

عشرات العمليات االجرامية في بغداد وسوريا.
وذكرت الخلية في بيانها، انه "ومهما رسمت عصابات 

ــرأي  ــ ــام ال ــهـ ــــورة لــهــا فـــي إيـ ــن صـ ــة ِمــ ــيـ ــابـ ــــش اإلرهـ داعـ
الــعــام بــانــهــا مــا زالـــت قــــادرة عــلــى إعــــادة بــنــاء نفسها 
تعتمد  الــتــي  والنفسية  االعــالمــيــة  ماكنتها  ِمــن خــالل 
املبالغات والكذب والفبركة وانتاج االصدارات الفيديوية 
امام عيون  بمضامني صورية قديمة، تبقى مكشوفة 
االجهزة االمنية العراقية وهم يعملون بصمت ودقة في 
اختراق ما تبقى ِمن هيكليات لهذا التنظيم االرهابي، 

ويستمرون في اصطياد  رؤوس ما تبقى منهم.
ــيـــة  ــابـ ــات الـــعـــصـــابـــات االرهـ وأكـــــــدت الــخــلــيــة أن حــــركــ
لتقديمهم  اكثر  ال  وقــت  ومسألة  وانفاسهم محسوبة 
ــدا بعد االخـــر، عــهــدا ووفـــاء  لــدمــاء  ابــنــاء الشعب   واحـ
االجرامية  اياديهم  اقترفته  ملا  العادل  جزاءهم  لينالوا 
ــار بــيــان الــخــلــيــة، الــى  اإلرهــابــيــة بــحــق املــواطــنــني.  واشــ
الغساني"  بكر  الله  الرحيم عبد  "طه عبد  االرهابي  ان 

اصبح بقبضة العدالة العراقية وادناه املعلومات كاملة 
عنه:

ــرداش وابـــو محمد   1. املــكــنــى حــجــي عــبــد الــنــاصــر قــ
مواليد 1967 تلعفر  يسكن املوصل حي مشيرفة .

2. عام 2007 انتمى لتنظيم القاعدة في محافظة نينوى 
العام  نهاية  لغاية  الجزيرة  بوالية  اداري  وعمل بصفة 
حيث شغل منصب والــي الجزيرة وخــالل فترة توليه 
استهدفت  االرهابية  العمليات  من  بعدد  قــام  املنصب 

القوات العراقية واملواطنني االبرياء.
3. بداية عام 2010 كلف من قبل والي الشمال بالعمل 
نائبًا له وبامر من االرهابي املقبور أبو بكر البغدادي 
تم تكليفه بشغل منصب والي واليات الشمال (جنوب 

املوصل واملوصل والجزيرة وكركوك) .
ابو بكر  املقبور  التقى باالرهابي  4. نهاية عام 2011 

ــبــغــدادي فــي اطــــراف مــحــافــظــة بــغــداد وكــلــفــه بشغل  ال
منصب امير التصنيع والتطوير.

الــبــغــدادي بالذهاب  5. كلف بعدها مــن قبل االرهــابــي 
الى سوريا وعمل مصانع اسلحة ومتفجرات وكواتم 
لتجهيز الواليات بها حيث قابل البغدادي اكثر من مئة 

مرة.
جبهة  وانــشــقــاق  بالتنظيم  انشقاقات  حــدوث  بعد   .6
النصرة عن داعش كلف املتهم بمنصب والي الشرقية 

(الحسكة ودير الزور والرقة). 
7. شغل بعدها بامر من املقبور البغدادي منصب والي 
امير  الخالفة كلف بمنصب نائب  اعــالن  البركة وبعد 
املقبور  نائب  ثم  اللجنة  امير  وبعدها  املشرفة  اللجنة 
املــفــوضــة وبــعــد مقتل االخير  الــعــدنــانــي وأمــيــًر للجنة 

اصبح اميرًا للجنة ونائبًا للمقبور البغدادي .

8. كان املشرف االول على معركة كوباني والسيطرة 
على مدينة تدمر وحلب ودمشق ومعارك الباب.
9. كان له دور كبير في احداث الباغوز االخيرة .

10. مسؤول عن صناعة ومتابعة وتطوير غاز الخردل 
داخل  العراقية  القوات  باستهداف  استخدامه  تم  الــذي 

العراق فقط.
التي جرت بني  املفاوضات  اغلب  البارز في  11. دوره 

التنظيم االرهابي والفصائل واملجاميع االخرى. 
ــة  ــ ــ ــل االداريـ ــفـــاصـ ــان املــــشــــرف عـــلـــى جــمــيــع املـ ــ 12. كـ

ومفاصل التصنيع والتجهيز حينها.
الخلية،  لبيان  وفقا  الوطني،  املــخــابــرات  جهاز  وتعهد 
ــة  ــيـ ــابـ ــذه املـــجـــامـــيـــع اإلرهـ ــ ــن هـ ــ ــا تــبــقــى ِمـ بــمــالحــقــة مــ
وتقديهم  االخـــر  تلو  واحـــدا  استخباريا  واصــطــيــادهــا 

للعدالة  لينالوا جزاءهم العادل.

بــعــَد دخـــول الــحــظــر املــنــاطــقــي حــيــز التنفيذ في 
ــــالق املــنــاطــق املــشــمــولــة به  الــعــاصــمــة بـــغـــداد واغـ
كشف  أســبــوعــني،  ملـــدة  الكونكريتية  بــالــحــواجــز 
وزير الصحة الدكتور حسن التميمي لـ"الصباح" 
عن وضع خطة متكاملة للسيطرة على فايروس 
كورونا في بؤر انتشاره، ال سيما عقب تجهيز 
بامكانها  متطورا  مختبرا   16 بـــ  الصحة  وزارة 
ــراء 10 آالف  ــ ــدار 24 ســاعــة واجــ الــعــمــل عــلــى مــ

فحص يوميا.
العليا  اللجنة  ناقشت خالله  ذلــك في وقــت  يأتي 
مكافحة  اجــــــراءات  الــوطــنــيــة  والــســالمــة  للصحة 
كـــورونـــا وتـــطـــورات املــوقــف الــصــحــي فــي بــغــداد 
التجوال  بحظر  االلــتــزام  ومستوى  واملحافظات، 
ومــخــاطــر وتــداعــيــات عـــدم االلـــتـــزام فــي عـــدد من 

املناطق.
وسط ذلك رجحت لجنة الصحة والبيئة النيابية 
لـ"الصباح" إعالن حالة حظر التجوال الشامل في 
عموم محافظات العراق في حال استمرار ارتفاع 
حاالت االصابة بفايروس كورونا، وبينما حذرت 

التزام  الصحية بسبب عدم  املنظومة  انهيار  من 
والجزئي؛  املناطقي  الحظر  بــإجــراءات  املــواطــنــني 
بينت أن البالد غير مهيأة لتزايد حاالت اإلصابة.

ــــق بــــدء الــحــظــر  ــبـــاح": رافـ ـــ"الـــصـ ــال الــتــمــيــمــي لـ ــ وقـ
واغالقها  بــغــداد  مــن  مناطق  فــي ســت  املناطقي 
بــالــحــواجــز الــكــونــكــريــتــيــة وهـــي مــديــنــة الــصــدر، 
والعامرية  الشعلة  الــحــريــة،  الكمالية،  الحبيبية، 
وملـــدة أســبــوعــني نــظــرا لظهور بــؤر وبــائــيــة فيها، 
الفايروس  على  للسيطرة  متكاملة  خطة  وضــع 
الف  تبلغ 500  للفحص  ادوات  من خــالل توفير 
الجنوبية،  وكــوريــا  وإيطاليا  املانيا  من  وصلتنا 
وامكانياتنا الحالية عالية جدا، فضال عن تجهيز 
الوزارة بـ 16 مختبرا متطورا يمكنها العمل على 
مــدار 24 ساعة وإجـــراء 10 آالف عملية فحص 
اعــداد االصابات  يوميا. واكــد ان السبب في قلة 
في البالد مقارنة بدول الجوار هو العامل املناعي، 
اذ ان 85 باملئة من الحاالت التي سجلت ظهرت 
عــلــيــهــم اعـــــراض مـــا بـــني مــتــوســطــة الـــى خفيفة، 
ان  الى  ممتازة، مشيرا  بمناعة  يتمتعون  كونهم 
الكثيرين منهم  اقــتــنــاع  ــدم  املــواطــنــني وعـ تــهــاون 
بــوجــود فــايــروس كــورونــا، وخــاصــة فــي املناطق 
الشعبية دفعا ألن تكون بعض املناطق صاحبة 
ناقلة  إلى بؤر  أعلى معدل اصابات وقد تحولت 

للفايروس داخلها وخارجها.
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  بحثت  ذلــك  الــى 
األربعاء  أمــس  التاسعة  جلستها  خــالل  الوطنية 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
إجـــــــراءات مــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـــا وتـــطـــورات 
املوقف الصحي في بغداد واملحافظات ومستوى 
ــزام بــحــظــر الـــتـــجـــوال ومــخــاطــر وتــداعــيــات  ــتــ ــ االل
لبيان  . ووفقا  املناطق  عدم االلتزام في عدد من 
"الصباح"  وتلقته  الـــوزراء  رئيس  مكتب  اصـــدره 
فان "الكاظمي شدد خالل االجتماع على االلتزام 
بإرشادات الوقاية الصحية وقيام األجهزة األمنية 
الــتــجــوال من  فــرض حظر  فــي  بتنفيذ واجباتها 
الشامل  والحظر  املحددة  أوقاته  في  تهاون  دون 
والــتــأكــيــد على  املــبــارك،  الفطر  خــالل عطلة عيد 
ــــالم".  ــادة حــمــالت الــتــوعــيــة عــبــر وســـائـــل اإلعـ ــ زيـ
ــر الصحة  واســتــمــع املــجــلــس لــتــقــريــر قـــّدمـــه وزيــ
لها  البياني  والخط  والبيئة عن معدالت اإلصابة 
ومالحظة حصول  والــوفــيــات  التعافي  ولــحــاالت 
زيــادة في اإلصابات تستوجب تشديد إجــراءات 
ــنـــني مـــن خــطــر انــتــشــار  ــواطـ الــحــظــر لــحــمــايــة املـ
ــايــــروس والـــتـــحـــذيـــر مــــن تـــجـــاهـــل الــنــصــائــح  ــفــ ــ ال

واإلرشادات الصحية.  

{ }

 النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
َ

كشف
ــة وزراء فـــي الــحــكــومــة  ــالـ كـــريـــم الــكــعــبــي عـــن إحـ
الــســابــقــة مـــن الـــذيـــن عــلــيــهــم مــلــفــات فــســاد على 
الـــــوزراء سيتحملون  أن هـــؤالء  الــقــضــاء، مــؤكــدًا 
الى  نتائج فسادهم وسيقدمون  األيـــام  قــادم  فــي 
أبـــرز مــهــام حكومة  الــقــضــاء والــنــزاهــة، مبينًا أن 
الــكــاظــمــي وأولــويــاتــهــا خـــالل املــرحــلــة املقبلة هي 

اإلصالح اإلداري واملالي ومحاربة الفساد.

وقــال الكعبي فــي حديث خــص بــه "الــصــبــاح": إن 
"الخطوات التي ستتخذها الحكومة خالل املرحلة 
املــقــبــلــة ســتــتــركــز عــلــى جــمــلــة مــن املــلــفــات املهمة 
التي تم اإلعالن عنها أثناء جلسة التصويت على 
ال  وســوف  الـــوزاري،  واملنهاج  الحكومية  الكابينة 

تتوسع تلك املهام في مجاالت أخرى".
أّن "من األولــويــات التي ستبدأ الحكومة  وأضــاف 
الــتــركــيــز على  املــقــبــلــة،  املــرحــلــة  بتنفيذها خـــالل 
اإلصالح اإلداري ومحاربة الفساد املالي، ال سيما 
 عن  

ً
في بعض الوزارات التي نخرها الفساد, فضال

امللف األمني والتدريب والتسليح ومحاربة داعش 

الــدولــة"، مؤكدًا أن  االرهــابــي وحصر السالح بيد 
الفاسدين  ــوزراء  ــ ال تحمل  ــام سيشهد  األيـ ــادم  "قـ
عواقب ونتائج فسادهم وسيقدمون الى القضاء 
والنزاهة"، وبني أن "أولويات الحكومة خالل الفترة 
املــقــبــلــة، إحــالــة وزراء فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة من 

الذين عليهم ملفات فساد على القضاء".
وجدد النائب األول لرئيس مجلس النواب تأكيده 
"ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وتهيئة 
واملناخ  واملالية  واللوجستية  الفنية  املستلزمات 
الديمقراطي واألمني إلنجاحها، والتي تعد املطلب 
أولويات  من  كذلك  وهــي  للمتظاهرين،  األساسي 

هيكل  فــي  الشامل  التغيير  بعد  الـــوزاري  املنهاج 
مفوضية االنتخاب التنظيمي".

ــات واملـــهـــام امللقاة  ــويـ وبـــني الــكــعــبــي أن "تــلــك األولـ
على عاتق حكومة الكاظمي؛ محفوفة بالتحديات 
وتحتاج الى إصرار لتنفيذ مفرداتها ال سيما في 
وكذلك  واالقتصادي،  األمني  بالجانب  يتعلق  ما 
التفاصيل األخــــرى الــتــي هــي بــحــاجــة الـــى إعـــادة 
االقتصاد  لبناء  الــقــدرات  بتقويم  املتعلقة  النظر 
الخاص  الــقــطــاع  وتشجيع  االستثمار  خــالل  مــن 
التنمية ما ينعكس إيجابًا  ومشاركته في برامج 

على كامل العملية االقتصادية في البالد".

ــؤون  ــشــ ــ تـــســـَعـــى لــجــنــة الـــعـــمـــل وال
واملهجرين  والــهــجــرة  االجتماعية 
وزارة  مــــع  بــالــتــنــســيــق  الـــنـــيـــابـــيـــة 
قروض  توزيع  ملف  لحسم  العمل 
لــلــعــاطــلــني تــصــل الــــى 10 مــاليــني 

عقد  اللجنة  تــعــتــزم  بينما  ديــنــار، 
اجتماع مشترك مع الــوزارة بشأن 
ــال عـــضـــو الــلــجــنــة  ــ ــلــــف. وقــ ــذا املــ ــ هـ
الــنــائــب حــســني عـــرب فــي تصريح 
"الــلــجــنــة  إّن  ــاح":  ــبــ ــــصــ ـــ"ال ــ ل ــــاص  خـ
تــعــتــزم عــقــد اجـــتـــمـــاع مـــوســـع مع 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير 
خـــالل االيــــام املــقــبــلــة لــحــســم ملف 

العاطلني  للشباب  قـــروض  تــوزيــع 
التفاصيل  ومــنــاقــشــة  الــعــمــل،  عــن 
مشيرا  بــاملــوضــوع"،  املتعلقة  كافة 
الــقــروض ستمنح من  الــى ان "تلك 
خالل القرض الطارئ". واضاف ان 
"تلك القروض من شأنها ان تحرك 
املــلــف االقــتــصــادي فــي الــبــالد، من 
خالل تعظيم االنتاج املحلي وتوليد 

العملة الصعبة مع خلق فرص عمل 
واعدة وكبيرة للشباب العاطلني". 

ــؤون  ــشـــ وكــــــــان وزيــــــــر الـــعـــمـــل والـــ
االجــتــمــاعــيــة عـــــادل الـــركـــابـــي، قد 
وجــــود  عــــن  االول،  امـــــس  كـــشـــف 
قـــروض للعاطلني  لــتــوزيــع  مــقــتــرح 
عــن الــعــمــل، تــصــل الـــى 10 ماليني 

دينار، وتشمل 5 آالف مستفيد.
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تباشُر محافظة بغداد إعداد خطة 
لتخصيص االراضي السكنية 

املفروزة والبالغ عددها 600 قطعة 
في قضاء ابو غريب بعد عطلة عيد 

الفطر املبارك. واوضح مدير عام 
مديرية بلديات بغداد التابعة الى 

املحافظة املهندس ياسر القريشي في 
تصريح خص به "الصباح" أن مديريته 

ستباشر بعد عطلة عيد الفطر 
املبارك اعداد خطة لتوزيع االراضي 
السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات 
العالقة والوزارات املستحقة وضمن 
خطتها لفرز االراضي السكنية من 
اجل توزيعها بني الفئات املستحقة 
بموجب القرار 419 الخاص بتوزيع 
االراضي، منوها بانها  قامت بفرز 

600 قطعة ارض في منطقة املرسالت 
بقضاء ابو غريب من اجل توزيعها، 
مشيرا الى ان عدد االراضي املفروزة 

قليل جدا مقارنة بالحاجة الفعلية 
للفئات املستحقة وهي دوائر فك 

االرتباط التي التحقت باملحافظة وهي 
"مديريات التربية، الزراعة والصحة 

اي ان املالكات الصحية والطبية ايضا 
مشمولة"، فضال عن املشمولني باملادة 

140 من الدستور وذوي الشهداء 
والسجناء السياسيني وضحايا 

وجرحى االرهاب والعمليات العسكرية 
والذين تسلمت املحافظة منهم حتى 

االن اكثر من 1000 طلب .  

تشديد اجراءات الحظر خالل عطلة العيد ... تصوير: علي الغرباوي

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

ch.editor@alsabaah.iq

العميري رئيس  النائب عن تحالف سائرون غايب  دَعــا 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي  الى فتح ملف عقارات 
متنفذين  وسياسيني  احـــزاب  قبل  مــن  املستغلة  الــدولــة 

واخرين ال يشغلون أي مناصب حكومية في الدولة .
الفساد في عقارات  "ملف  ان  لـ"الصباح":  العميري  وقال 
الدولة بات من الضروري اعادة النظر فيه من قبل رئيس 
الحكومة"، مشيرا الى ان "عددا كبيرا من عقارات الدولة 
متنفذين  سياسيني  قبل  من  ومستغلة  عليها  مسيطر 
يشغلون  ال  واخــريــن  متنفذة  او شخصيات  احـــزاب  او 

مناصب حكومية وباسعار زهيدة ورمزية". 
فتح هذا  الكاظمي  "على  ان  عــن ســائــرون  النائب  واضـــاف 
امللف وتفعيل القانون وازاحة املتجاوزين على امالك الدولة، 
وان تكون بدالت االيجار متوافقة مع ما يقره القانون" مبديا 
املؤسسات  مــن  للعديد  مــواقــع  "عـــدم وجـــود  مــن  استغرابه 
املهمة في الدولة وعلى سبيل املثال مجلس الخدمة االتحادي 
الذي ال يملك مبنى خاصا به في ظل وجود هذه العقارات 

املشغولة واملستحوذ عليها بشكل شخصي".
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أكــَد رئيس ائتالف دولــة القانون نوري 
الشباب  وزيــر  استقباله  خــالل  املالكي 

والـــريـــاضـــة عـــدنـــان درجـــــال أّن الـــدولـــة 
تعول كثيرًا على دور الشباب في البناء 

والتنمية.
دولة  ائتالف  رئيس  ملكتب  بيان  وذكــر 

«املالكي  ان  «الــصــبــاح»  تلقته  الــقــانــون، 
استقبل أمس، وزير الشباب والرياضة 

عدنان درجال».
وشـــــدد رئـــيـــس ائـــتـــالف دولـــــة الــقــانــون 
تعول  «الــدولــة  أن  الــبــيــان، على  بحسب 
كــثــيــرا عــلــى دور الــشــبــاب فــي مسيرة 
الــى «االهــتــمــام  الــبــنــاء والتنمية»، داعــيــًا 
والرياضة بما يحقق  الشباب  بقضايا 

أهداف الدولة في هذا الصدد».
مـــن جــانــبــه اســتــعــرض درجـــــال الــواقــع 
لقطاع  الــدعــم  توفير  وأهمية  الرياضي 
الـــريـــاضـــة وتــهــيــئــة االجـــــــواء املــنــاســبــة 
التحتية  ــبــنــى  وال املـــؤســـســـات  لــتــطــويــر 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بـــــمـــــا يــــضــــمــــن تـــحـــقـــيـــق 
الــنــتــائــج املــرجــوة ويــتــنــاســب مــع تــاريــخ 
الجماهير  وتــطــلــعــات  الــريــاضــي  الــبــلــد 

الرياضية.

بحَث رئيس تيار الحكمة السيد عمار 
الحكيم مع السفير الروسي لدى بغداد 
التطورات  ابــرز  ماكسيموف  ماكسيم 
السياسية املحلية واالقليمية والدولية. 

وذكر بيان ملكتبه، تلقته «الصباح»، ان 
«الحكيم استقبل ماكسيموف، وجرت 
الشأن  تــطــورات  الــلــقــاء مناقشة  خــالل 
والدولي  واإلقليمي  واملحلي  السياسي 
وســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات بــــني بـــغـــداد 
املـــجـــاالت ومنها  فــي جميع  ومــوســكــو 

السياسية والثقافية». 
واكد الحكيم، بحسب البيان، ان «العراق 
منفتح على الجميع ويعمل على ان يكون 
ال  الفرقاء  جميع  بني  للتواصل  ساحة 
ان  مبينًا  والــتــنــاحــر»،  للتقاطع  ســاحــة 

الحكومة  تشكيل  مــن  تــمــكــن  «الـــعـــراق 
الجديدة ويواجه تحديات كثيرة ابرزها 
االزمـــة االقــتــصــاديــة واالجــهــاز على ما 
تبقى مــن عــصــابــات داعـــش االرهــابــيــة 

ومـــواجـــهـــة جــائــحــة كـــــورونـــــا»، مــؤكــدًا 
«قدرة العراقيني على مواجهة التحديات 
وتــحــقــيــق االنــــتــــصــــارات عــبــر الـــوحـــدة 

والتكاتف». 

النواب  رجحْت لجنة الصحة والبيئة في مجلس 
إعـــالن حــالــة حــظــر الــتــجــوال الــشــامــل فــي عموم 
ـــعـــراق فـــي حــــال اســـتـــمـــرار ارتــفــاع  مــحــافــظــات ال
حاالت االصابة بفايروس كورونا، وبينما حذرت 
التزام  الصحية بسبب عدم  املنظومة  انهيار  من 
والجزئي؛  املناطقي  الحظر  بــإجــراءات  املــواطــنــني 
بينت أن البالد غير مهيأة لتزايد حاالت اإلصابة. 
وقـــال عــضــو اللجنة الــدكــتــور غــائــب الــعــمــيــري لـ 
«الصباح»: إن «وزارة الصحة أصــدرت تعليمات 
بإغالق املناطق املوبوءة في العاصمة بغداد على 
وجـــه الــتــحــديــد، وإعــــالن حــظــر الــتــجــوال الشامل 
خالل فترة العيد، ومن ثم دراسة الوضع الصحي 

والبيئي بصورة عامة على مستوى العراق».
الشامل  التجوال  «إعــالن حظر  العميري  ورجــح 
في عموم محافظات العراق بعد عطلة العيد في 
حال ازديــاد حاالت اإلصابة بالفايروس، حسب 
تــوصــيــة ســابــقــة مــن لــجــنــة الــصــحــة والــبــيــئــة في 
أن  البرملانية، رغــم  االزمـــة  الــنــواب وخلية  مجلس 
الثالثاء املاضي كانت  يــوم  التي سجلت  االعــداد 
اعــداد  «انــخــفــاض  متمنيًا  الطبيعي»،  باملستوى 
حاالت االصابة بعد حظر التجوال املناطقي الذي 
شمل ستة احياء في بغداد». وأثنى عضو اللجنة 
على «الـــقـــرارات واالجـــــراءات املــتــخــذة؛ ســـواء من 
النيابية  الديواني 55 أو خلية األزمــة  خلية األمــر 
بتعاملها  والــســالمــة،  للصحة  العليا  اللجنة  أو 
الجدي مع حاالت االصابة واالرقام التي تسجل 
في بغداد واملحافظات، وإطالق الفحص الشامل 
الــذي سيستمر عــدة أيـــام»، مــؤكــدًا «انــنــا بحاجة 
الــى وعــي وتــعــاون أكــثــر مــن قبل املــواطــنــني، وأن 

يــعــوا خــطــورة هـــذا الــفــايــروس بــعــد شــيــوع حالة 
ـــتـــي صــــــدرت عــن  االســـتـــخـــفـــاف بــالــتــعــلــيــمــات ال
وزارة الصحة بتطبيق التباعد االجتماعي ومنع 

التجمعات».
وأكــد العميري أن «الــعــراق غير مهيأ إطالقًا في 
حـــال ازديــــــاد حــــاالت االصـــابـــة، والـــكـــل يــعــلــم أّن 
الــواقــع الصحي مــتــرد جــدًا ســـواء على مستوى 
البنى التحتية أو املالكات الصحية وحتى األدوية 
واملــســتــلــزمــات الـــتـــي يــجــب أن تــتــوفــر مـــن أجــل 
الــتــصــدي لــهــذا الــفــايــروس»، مــحــذرًا مــن «انهيار 
املــنــظــومــة الــصــحــيــة وخــصــوصــا فـــي الــعــاصــمــة 

بالتعليمات  املواطنني  التزام  بغداد في حال عدم 
املاضية  القليلة  االيــــام  أن  خــصــوصــًا  الــصــحــيــة، 
شــهــدت عــــدم قــــدرة املـــؤســـســـات الــصــحــيــة على 

استيعاب العدد الكبير من االصابات».
أكد  عليوي،  النيابية، عباس  األزمــة  عضو خلية 
بدوره أّن «املناطق الشعبية ما زالت غير ملتزمة 
بــإجــراءات الحظر رغــم إعــالن الحظر املناطقي»، 
ــــى أن «املـــنـــاطـــق الـــتـــي شــمــلــت بــالــحــظــر  الفـــتـــا إل
املناطقي بسبب ارتفاع اإلصابة ال تبالي للمرض 

وما زالت تتصرف وكأن الحياة طبيعية».
املخصصة  املــســتــشــفــيــات  أن «جــمــيــع  وأضـــــاف 

ارتــفــاع معدل  بــدأت تشكو مــن  للحجر الصحي 
اإلصابات وعدم قدرتها على استيعاب مصابني 
جدد»، مبينًا أن «الوضع الصحي بدأ يذهب نحو 
الخطر وقد تفقد مالكات الصحة السيطرة على 
الــوبــاء». فــي مــا يخص األمــاكــن الرديفة  انتشار 
أكـــد عــلــيــوي أن «تخصيص  الــصــحــي،  لــلــحــجــر 
أمــر  الــفــنــادق  أو  الــصــحــي  للحجر  املستشفيات 
خاضع للدراسة من قبل الجهات الصحية وخلية 
األزمــــة الــحــكــومــيــة». فــي غــضــون ذلــــك، أصـــدرت 
خــلــيــة األزمـــــة فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة جــمــلــة من 
القرارات الجديدة بشأن الخطة األمنية خالل عيد 

الفطر املبارك للحد من انتشار فايروس كورونا.
العميد باسم  الناطق األمني لخلية األزمة  وأعلن 
غــانــم املــالــكــي لــوكــالــة األنـــبـــاء الــعــراقــيــة «واع» أّن 
أيـــام عطلة  «خــطــة أمنية مــشــددة ستطبق خــالل 
القوات  قطعات  إذ ستنتشر  املبارك،  الفطر  عيد 
األمنية في التقاطعات وفي مناطق املحافظة كافة 

بالتعاون مع قيادة عمليات البصرة».
الــخــلــيــة قـــررت إعــــادة تطبيق حظر  وأضــــاف أن 
الــتــجــوال الــشــامــل ابــتــداء مــن يـــوم (غـــد الجمعة) 
ويستثنى من ذلك محال املواد الغذائية واألسواق 
ــهــا أن تــفــتــح (مــن  والــصــيــدلــيــات الـــتـــي يــســمــح ل

الصباح إلى الساعة الثالثة عصرا)».
وأشـــــــار املـــالـــكـــي الـــــى أنـــــه «ال يــســمــح بـــعـــد هـــذا 
التوقيت بالحركة والتبضع وفتح األسواق نهائيا 
ويـــتـــعـــرض لــلــمــحــاســبــة كـــل مـــن يــخــتــرق حظر 

التجوال الشامل».

ضـــبـــطـــْت هـــيـــئـــة املــــنــــافــــذ الــــحــــدوديــــة فــي 
محافظة البصرة 3 حاويات تحتوي على 
مـــواد كــيــمــيــاويــة ســائــلــة خــطــرة فــي منفذ 
ام قصر الشمالي. وقــال اعــالم الهيئة في 
بيان تلقته ”الصباح“: انه عند التدقيق من 

قبل شعبة البحث والتحري والجهات ذات 
العالقة تبني ان الحمولة تحتوي على سائل 
/ الــزنــك  ” كلوريد  مــواد كيمياوية خطرة 
وهيدروليك  ســائــل  الفسفوريك  حــامــض 
ثلثي  تجاوزت  بحري“  ملوث  الصوديوم 
املـــدة مــن تــاريــخ االنــتــاج، اضــافــة الــى عدم 

وجود اجازة استيراد بها.

ـــــغـــــداد اعــــــــــداد خــطــة  تــــبــــاشــــُر مـــحـــافـــظـــة ب
لــتــخــصــيــص االراضــــــي الــســكــنــيــة املـــفـــروزة 
والــبــالــغ عــددهــا 600 قطعة فــي قــضــاء ابــو 

غريب بعد عطلة عيد الفطر املبارك .
واوضــــح مــديــر عـــام مــديــريــة بــلــديــات بــغــداد 
التابعة الى املحافظة املهندس ياسر القريشي 
في تصريح خص به «الصباح» ان مديريته 
ستباشر بعد عطلة عيد الفطر املبارك اعداد 
بالتنسيق  السكنية  االراضــي  لتوزيع  خطة 
مع الجهات ذات العالقة والوزارات املستحقة 
وضمن خطتها لفرز االراضي السكنية من 
اجل توزيعها بني الفئات املستحقة بموجب 
الـــخـــاص بـــتـــوزيـــع االراضــــــي،  الــــقــــرار 419 
منوها بانها  قامت  بفرز 600 قطعة ارض 
في منطقة املرسالت بقضاء ابو غريب من 
اجل توزيعها، مشيرا الى ان عدد االراضي 
املفروزة قليل جدا مقارنة بالحاجة الفعلية 
االرتباط  دوائــر فك  املستحقة وهي  للفئات 
الــتــي الــتــحــقــت بــاملــحــافــظــة وهـــي «مــديــريــات 
الــتــربــيــة، الـــزراعـــة والــصــحــة اي ان املــالكــات 
فضال  مشمولة»،  ايضا  والطبية  الصحية 
الــدســتــور،  بــاملــادة 140 مــن  عــن املشمولني 
الــســيــاســيــني  والــســجــنــاء  الـــشـــهـــداء،  وذوي 
وضـــحـــايـــا وجـــرحـــى االرهـــــــاب والــعــمــلــيــات 
منهم  املحافظة  تسلمت  والــذيــن  العسكرية 

حتى االن اكثر من 1000 طلب .
ولـــفـــت الــــى ان الــخــطــة ســتــتــضــمــن تــحــديــد 
نسبة من االراضــي  لكل مؤسسة او دائرة 

ترشيح  عــن  املسؤولة  هــي  لتكون  مشمولة 
اسماء املشمولني باالراضي بحسب النسبة 
املــــحــــددة لـــهـــا، مــبــيــنــا ان دائــــــرة الــتــســجــيــل 
الــــعــــقــــاري بــــــــدات بـــتـــســـلـــيـــم ســـــنـــــدات هـــذه 
االراضــي الــى املحافظة، مؤكدا وجــود قطع 
اراض متفرقة بواقع 10 الى 15 قطعة ارض 
كبيرة لكن لم يتم فرزها حتى االن، عالوة 
على ان املحافظة جردت عددا من االراضي 
في منطقة النهروان لكن املشكالت االدارية 
كونها  الفرز  عملية  دون  حالت  والقانونية 
تـــابـــعـــة الـــــى مـــشـــاريـــع او خــــدمــــات مــعــيــنــة، 
ـــى تــوفــر اراض تــابــعــة لــــوزارة  بــاالضــافــة ال
ـــزراعـــة او دائـــــرة الــتــســجــيــل الــعــقــاري وال  ال
يمكن للمحافظة التصرف بها، منبها على 
ان مديريته مستمرة بعملية جرد االراضي 

من اجل فرزها.
لتسلم  طلب  مليون  وجــود  القريشي  وبــني 
اراض مـــن جــمــيــع الــفــئــات املــشــمــولــة وهــو 
االمر الذي يوضح حجم الحاجة الى اراض 
ســكــنــيــة جـــاهـــزة لــلــتــوزيــع، بـــاالضـــافـــة الــى 
بــتــوزيــع اراض سكنية  الــخــاص  الــقــرار 70 
الى جميع املواطنني الراغبني من غير الفئات 
املذكورة سابقا، الفتا الى ان وزارة االعمار 
واالسكان والبلديات العامة اعدت االستمارة 
«علي  مدينة  بانشاء  الخاصة  والتصاميم 
الوردي» السكنية بالنهروان بواقع 28 دونما 
من اجل توزيعها بموجب هذا القرار، مؤكدا 
ان مديرية البلديات هي التي ستجري عملية 
الـــى جانب  لــهــا،  فـــرز االراضــــي املخصصة 

مجمع معسكر طارق في ابو غريب.

بلغْت ايرادات جمرك ام قصر االوسط في محافظة 
البصرة اكثر من 11 مليار دينار خالل الـ 20 يوما 
الجليل صبحي  املــركــز عبد  املــاضــيــة. وقـــال مــديــر 

لوكالة االنباء العراقية (واع): ان ايرادات املركز بلغت 
اكــثــر مــن 11 مــلــيــار ديــنــار خـــالل الــعــشــريــن يوما 
امليناء خالل  فــي  االعــلــى جمركيا  اذ تعد  املــاضــيــة، 

ازمة فايروس كورونا الحالية.
واضاف صبحي ان ادارة املركز اعدت خطة لتعظيم 

بفتح  الحكومة  لدعم خطة  الجمركية  املركز  مــوارد 
منافذ مالية غير نفطية، مؤكدا امكانية تحقيق ذلك 
الجمركية  املــعــامــالت  اجـــــراءات  تبسيط  خـــالل  مــن 
للحد من ظاهرة  واملراقبة  للمتابعة  لجان  وتشكيل 

التهرب الجمركي.

وّجـــــَه وزيــــر الــداخــلــيــة عــثــمــان الــغــانــمــي مــفــاصــل 
وتــشــكــيــالت الــــــوزارة بــاهــمــيــة رفـــض كـــل اشــكــال 
التصرفات الفردية غير األخالقية والقانونية التي 
ال تمت للمؤسسة األمنية بصلة وال تعبر عن ابناء 

الداخلية وخلقهم والتزامهم العالي.
وشــــــدد الـــغـــانـــمـــي، فــــي بـــيـــان تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح»، 

الــصــارمــة بحق  القانونية  االجـــــراءات  عــلــى»اتــخــاذ 
والدستور،  القانون  الحــكــام  واملخالفني  املسيئني 
مــع ضـــرورة ان يــقــوم الــقــائــد واملــســؤول باملتابعة 
املــيــدانــيــة وان تــتــولــى االجـــهـــزة الــرقــابــيــة املــعــنــيــة 
هذه  لــوقــوع  تالفيا  ينبغي  كما  بواجباتها  القيام 

االشكاالت».
واكــد الــوزيــر «ضـــرورة االرتــقــاء بعمل مؤسسات 
العالقة بني  الداخلية، بما يعزز  وتشكيالت وزارة 

القانونية  املواطن ورجل االمن واعتماد السياقات 
او سوء  عــارض  اي  لحلحلة  بينهما  التعامل  فــي 
االمنية  الــقــوات  بــني  التعامل  فــي  قــد يحصل  فهم 
واملواطن الكريم لضمان حق األطراف جميعا، ومن 
اجــل عــدم تشويه صــورة رجــل االمــن وتضحياته 
الــكــبــيــرة عــلــى مـــدار ســنــني طـــوال جـــراء تصرفات 
فـــرديـــة غــيــر مــســؤولــة مـــن الــبــعــض مـــن منتسبي 

القوات االمنية».
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التعاون  األربعاء، على تطوير  أمس  العراق وفرنسا،  اتفق 
ودراســـة  االلــكــتــرونــي  التعليم  مــجــال  فــي  والتقني  العلمي 
وتــعــمــيــم تــجــربــة مـــشـــروع الــرقــمــنــة الـــــذي قــدمــتــه بــاريــس 
للجامعات الــعــراقــيــة، فــي حــني عــقــدت أكــاديــمــيــة (هـــواوي) 
لــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت، قــمــة الــتــعــلــيــم عبر 
منظمة  مع  بالتعاون  مستمر“،  ”التعليم  بعنوان  االنترنت 
اليونسكو في العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
الــعــالــي، تلقته ”الــصــبــاح“، أن  التعليم  لــــوزارة  بــيــان  وذكـــر 
عبد  كــاظــم  نبيل  العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  ”وزيــــر 
الصاحب استقبل السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير 
والوفد املرافق له، وجرى خالل اللقاء االتفاق على تطوير 
آليات التعاون في مجال التعليم االلكتروني وتعميم تجربة 
للجامعات  الفرنسي  الجانب  قدمه  الــذي  الرقمنة  مشروع 
البيان، أن ”العراق  العراقية». واكد عبد الصاحب، بحسب 

تــربــطــه عـــالقـــات إيــجــابــيــة مـــع الــــــدول الــصــديــقــة الســيــمــا 
بــغــداد  فــي  الفرنسية  الــســفــارة  ”اهــتــمــام  فــرنــســا“، مثمنا 
بتطوير االتفاقات العلمية بني الجانبني في مجال الزماالت 
واملنح الدراسية بعد انحسار وباء كورونا وملف تصنيف 

الجامعات وتأهيل املجالت العلمية العراقية».
وأضاف الوزير، أن ”تجربة التعليم االلكتروني في العراق 
فتحت نافذة مهمة مع دول العالم“، معربا عن ”أمله بتطوير 

هذا االتجاه مع الجامعات الفرنسية».
من جانبه، أكد السفير الفرنسي ”أهمية التنسيق مع وزارة 
التعليم العالي“، مشيرا الى ”دعم الرئيس الفرنسي للطلبة 

العراقيني وتنظيم سياقات التفاهم بني بغداد وباريس».
فــي غــضــون ذلــــك،  عــقــدت أكــاديــمــيــة هــــواوي لتكنولوجيا 
املـــعـــلـــومـــات واالتــــــصــــــاالت، قـــمـــة الــتــعــلــيــم عـــبـــر االنـــتـــرنـــت 
اليونسكو  بالتعاون مع معهد  ”التعليم مستمر“،  بعنوان 
الــتــعــلــيــم (IITE) ومــنــظــمــة  فـــي  املــعــلــومــات  لــتــكــنــولــوجــيــا 
والبحث  الــعــالــي  التعليم  ووزارتـــــي  الــعــراق  فــي  اليونسكو 
الــعــراق وإقليم كــردســتــان، وتــهــدف هــذه القمة  العلمي فــي 

االفتراضية الى مناقشة فرص تحسني أطر وأدوات التعليم 
عن بعد خالل فترة فايروس كورونا وتأمني الدعم لشركاء 
أكــاديــمــيــة هـــــواوي لــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت 
وللجامعات من أجل االستمرار في إتاحة إمكانيات التعلم 

للطالب في العراق والتعامل مع تحدياتها وتطوير آفاقها.
وشارك في قمة التعليم عبر اإلنترنت أكثر من 60 شخصًا 
من الخبراء منهم رئيس هواوي في الشرق األوسط تشارلز 
يانغ، ومدير معهد يونسكو لتقنيات املعلومات في التعليم 
تاو زان، ومدير اليونسكو في العراق باولو فونتاني، ووكيل 
الدكتور حامد خلف  العلمي  العالي والبحث  التعليم  وزارة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لــوزارة  العام  واملدير  أحمد، 
في إقليم كردستان محمد حسني، كما حضر القمة خبراء 

أكاديميون من الجامعات العراقية .
تــشــارك  بتسهيل  اإلنــتــرنــت  عــبــر  التعليم  قــمــة  واســهــمــت 
املــــوارد إليــجــاد الــحــلــول املــالئــمــة بــمــا يضمن اســتــمــرارّيــة 
التعليم وجــودة نوعيته عبر اإلنترنت مع استمرار تعليق 

الدوام في املدارس والجامعات العراقية.

 
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس األربعاء انطالق 
الصائمني“  ”ثــأر  عمليات  مــن  الــســادســة  املرحلة 
الدين،  لتطهير جنوب صــالح  ومــن ثالثة محاور 
في حني كشف جهاز مكافحة اإلرهاب عن أهداف 
عصابات  بقايا  بها ضد  سيقوم  مرتقبة  نوعية 

داعش اإلرهابية.
الشعبي  الــحــشــد  «ألــويــة  أن  للحشد،  بــيــان  وذكـــر 
ــلــواء  ،ال الـــــدروع  ملــقــاتــلــة  الــرابــعــة  بالكتيبة  املتمثلة 
الصائمني  ثــأر  بعمليات  انطلقت  و43،  و42   41

بمرحلتها السادسة».
من  انــطــالقــهــا  تـــم  «العملية  أن  الــبــيــان،  وأضـــــاف 
ثالثة محاور لتطهير جنوب صالح الدين باتجاه 
الحشد  ذلــك، تمكن  املحافظة». في غضون  غــرب 
الــشــعــبــي، مــن احــبــاط مــحــاولــة تــســلــل لعصابات 

داعش االجرامية في جرف النصر.
وافــــاد بــيــان اخــــر، بـــان «قـــيـــادة عــمــلــيــات الــجــزيــرة 
للحشد الشعبي، تمكنت من احباط محاولة تسلل 
ناحية جرف  فــي  اإلرهــابــي  داعـــش  تنظيم  لفلول 

النصر شمالي محافظة بابل».
واوضــح، ان «مجموعة من عناصر تنظيم داعش 
اإلرهــــابــــي حـــاولـــت الــتــســلــل لــلــعــبــور الــــى منطقة 
من  قــوة  ان  اال  النصر  جــرف  بناحية  العويسات 
تمكنت  الشعبي  للحشد  الجزيرة  عمليات  قيادة 
من افشال هذه املحاولة»، مبينًا ان «الهجوم اسفر 
عن إصابة أحد مقاتلي اللواء 47 بالحشد الشعبي 
بجروح طفيفة». في تلك االثناء ، أحبطت مدفعية 

الــحــشــد الــشــعــبــي، هــجــومــا لــفــلــول تنظيم  داعــش 
اإلرهــابــي شــرق قــضــاء آمــرلــي بمحافظة صالح 

الدين، مكبدة عناصر التنظيم خسائر جسيمة.
الشعبي  الــحــشــد  «مــدفــعــيــة  أن  الـــبـــيـــان،  واوضـــــح 
اللواء 52 بالحشد الشعبي عالجت  وبتوجيه من 
تحركات للدواعش في منطقة جسر املفتول شرق 
امرلي». وتابع، أنه «تم تكبيد العدو خسائر مادية 
جسيمة بعد ان بادر العدو باطالق قذائف هاون 
على القوات املاسكة من دون ان يحدث اي اضرار 

بقواتنا». 
الى ذلك، كشف جهاز مكافحة اإلرهاب عن أهداف 
عصابات  بقايا  بها ضد  سيقوم  مرتقبة  نوعية 

داعش اإلرهابية.
وقال رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق الركن 
عبد الوهاب الساعدي لوكالة األنباء العراقية «واع»: 
«جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهـــــاب ســيــقــوم بعمليات  إن 
املشتركة ملالحقة  العمليات  مع  بالتنسيق  نوعية 

بقايا عصابات داعش اإلرهابية».

وأضــــــاف، أن ”الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة الــتــي ســيــقــوم 
الـــجـــهـــاز بــتــنــفــيــذهــا مــخــطــط لـــهـــا مــســبــقــا وفــقــا 
ملعلومات استخبارية“، مؤكدا ”استمرار العمليات 

حتى القضاء على بقايا داعش».
بينما كشفت قيادة العمليات املشتركة، عن وجود 
اتصاالت مكثفة وتنسيق عاٍل مع إقليم كردستان 
تنظيم  عناصر  ومالحقة  األمنية  الــفــراغــات  ملــلء 

داعش.  
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــعــمــلــيــات الـــلـــواء تحسني 

الخفاجي، في تصريح صحفي: إن ”سبب زيادة 
ـــقـــوات األمــنــيــة  ـــعـــراق هـــو قــيــام ال الــهــجــمــات فـــي ال
بــمــخــتــلــف مــســمــيــاتــهــا بــمــا فــيــهــا الــبــيــشــمــركــة ، 
والوصول  اإلرهابي  داعش  تنظيم  بالضغط على 
إلــــى مــنــاطــق مــهــمــة جــــدًا كــــان الــتــنــظــيــم يستبعد 
ـــقـــوات األمــنــيــة إلــيــهــا مــثــل الــصــحــارى  وصـــــول ال
والوديان والجبال واملناطق الوعرة والرخوة ، والتي 
املناطق  أيــضــًا  يستغل  وكــذلــك  داعـــش  يستغلها 
الواقعة بيننا وبني قوات اإلقليم، واملقسمة بواسطة 
العمليات  قــيــادة  ”لــــدى  أن  وبــــني،  األزرق».  الــخــط 
املشتركة اتصاالت مكثفة مع اإلقليم الذي أرسل 
ضباطًا برتب عالية جدًا وهم معنا اآلن في قيادة 
العمليات ، ويجري من خاللهم التنسيق والتعاون 
مــع قـــوات اإلقــلــيــم فــي مـــلء هـــذا الــفــراغ ومالحقة 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة». مـــن جــانــبــه، قـــال عضو 
ان ”  البرملانية كاطع نجمان:  لجنة االمــن والدفاع 
لجنته اجتمعت مع القادة االمنيني في وقت سابق 
وكـــان فــي االســتــضــافــة  الــفــريــق عــبــد االمــيــر يــار 
عمليات  وقــائــد  الجيش  استخبارات  ورئــيــس  الله 
ديالى وكركوك وصالح الدين وتدارست االوضاع 
ان   ، «الصباح»  لـ  االمنية بشكل مفصل ”.  واكــد 
اللجنة قررت زيارة  املناطق الحرجة ميدانيا  التي 
هي في  مواجهة فلول  داعش االرهابية لالطالع 
على اهم الخطط التي وضعت على االرض من قبل 

الجهات االمنية». 
واشـــار الــى «وجـــود فــلــول وحــواضــن متبقية من  
الــلــجــنــة ستطلع  داعــــش االرهـــابـــي , مــوضــحــا ان 
على اهمية الخطط املوضوعة للقضاء على فلول 

داعش االرهابية بعمليات نوعية كبيرة».

مــكــانــهــا بشأن  املــفــاوضــات  تــــراوح  بينما 
تسمية شخصيات مرشحة لوزارتي النفط 
والخارجية بني البصرة وإقليم كردستان؛ 
كشف النائب الثاني لرئيس البرملان بشير 
حـــــداد عـــن وجـــــود خـــالفـــات بـــني األطـــــراف 
املتبقية  الــوزاريــة  الحقائب  على  السياسية 
حالت دون حسمها حتى اآلن، مشيرًا الى 
أن البرملان سيعقد جلستني للتصويت على 
املوازنة  وقانون  املتبقية  الوزارية  الحقائب 
االتــحــاديــة لعام 2020 حــال ورودهــمــا من 
الــحــكــومــة، مــســتــبــعــدًا اســتــئــنــاف جلسات 
املجلس بشكل اعتيادي في الوقت الحالي.

وقال حداد في تصريح خاص لـ ”الصباح“: 
إن ”مــــن املـــقـــرر أن يــعــقــد مــجــلــس الــنــواب 
على  للتصويت  أوالهـــمـــا  جلستني  قــريــبــًا 
الحقائب الوزارية املتبقية وإكمال التشكيلة 
بــأســمــاء  قـــائـــمـــة  حـــــال ورود  الـــحـــكـــومـــيـــة 
املرشحني“، وأشار الى أن ”مجلس النواب 
ســيــعــقــد جــلــســة أخـــــرى ملــنــاقــشــة واقـــــرار 
حال   2020 لعام  االتحادية  املوازنة  قانون 

وروده من الحكومة».
وأضــــــاف أن ”هـــنـــاك خـــالفـــات بـــني الــكــتــل 
ـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن تـــســـمـــيـــة مـــرشـــحـــي  ال
الــحــقــائــب الـــــوزاريـــــة املــتــبــقــيــة، ولـــــوال تلك 
الــــوزارات شاغرة  ملــا بقيت تلك  الــخــالفــات 
حــتــى اآلن، ولــكــانــت قــد حسمت فــي وقــت 
مبكر وتــم تــمــريــرهــا“، الفــتــًا إلــى أن ”عــدم 
عن  يكشف  الحقائب  تلك  على  التصويت 
حــجــم الــخــالفــات بــني األطــــراف السياسية 
املختلفة“، داعيًا ”جميع االطراف الى مزيد 
مــن الـــحـــوارات لــلــوصــول الــى تــوافــق بشأن 
الــشــاغــرة في  للحقائب  املــرشــحــني  تــقــديــم 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن، بــغــيــة عــرضــهــا داخـــل 
قــبــة الـــبـــرملـــان لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا وإكـــمـــال 
يمر  البلد  وأن  خاصة  الحكومية،  الكابينة 

بــوضــع حــرج وبــحــاجــة الــى اســتــقــرار بكل 
ــــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا إكـــمـــال  ــــدول مـــفـــاصـــل ال
الكابينة الوزارية حتى تستطيع  الحكومة 
واالصـــالحـــات  االجــــــراءات  بتنفيذ  املــضــي 
إلنقاذ البالد من االزمات التي تحيط بها“. 
النواب  واستبعد حداد ”استئناف مجلس 
جــلــســاتــه بــشــكــل اعـــتـــيـــادي بــســبــب حظر 
إمكانية  وعــدم  كــورونــا،  وجائحة  التجوال 
تنقل النواب من محافظاتهم للحضور الى 
”يستأنف  أن  متوقعًا  املجلس“،  جلسات 
املــجــلــس جــلــســاتــه بــعــد اســتــقــرار الــوضــع 
الــبــالد والــســيــطــرة على وبــاء  الصحي فــي 

كورونا».
الــنــائــب عـــن تــحــالــف الــفــتــح فـــاضـــل جــابــر 
الـــنـــواب تنتظر  قــــال: إن ”رئـــاســـة مــجــلــس 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلرسال 
أسماء الوزراء املرشحني للوزارات الشاغرة 

كأساس لعقد الجلسة».

ورجـــح أن ”يــصــدر رئــيــس املــجــلــس قـــرارًا 
بعقد الجلسة املقبلة بعد عطلة عيد الفطر 
املــبــارك بسبب عـــدم االنــتــهــاء مــن تسمية 
مرشحي الوزارات الشاغرة“، وأشار إلى أن 
”هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش طلبات 
نيابية الستئناف عقد الجلسات“، متوقعا 
”صــــدور تــوجــيــه نــيــابــي بــاســتــئــنــاف عقد 

الجلسات بعد عطلة عيد الفطر املبارك».
ــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الــــنــــائــــب عـــــن مــحــافــظــة  إل
ارســال أسماء  العبادي  البصرة عبد عون 
الـــى  الـــنـــفـــط  وزارة  ملــنــصــب  مـــرشـــحـــني   5
تمهيدًا  الكاظمي  الــوزراء مصطفى  رئيس 
للتصويت على أحدهم في مجلس النواب.

وقال العبادي: ”هناك اختالف في وجهات 
املـــرشـــحـــني لحقيبة  بــعــض  بـــشـــأن  ــنــظــر  ال
أو خـــالفـــا بمعنى  ولـــيـــس ســـجـــاال  ــنــفــط  ال
االتـــهـــامـــات املــتــبــادلــة“، مــبــيــنــا اتـــفـــاق ”24 
الــبــصــرة عــلــى خمسة  نــائــبــا عــن محافظة 

أسماء قدمت إلى رئيس الوزراء مصطفى 
الـــثـــالثـــاء الخــتــيــار  أمــــس األول  ــكــاظــمــي  ال

أحدهم لحقيبة النفط».
الــخــمــســة  إلــــــى أن ”املــــرشــــحــــني  وأشـــــــــار 
جميعهم مستقلون وال ينتمون ألي جهة 
اختيار  ”عملية  أن  إلـــى  الفــتــا  ســيــاســيــة“، 
وفــق مبدأ حصولهم على  املرشحني تمت 

نسبة أعلى االصوات».
بــــدوره، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف ســائــرون 
مضر االزيرجاوي: إن ”االكراد لم يحسموا 
الخارجية  وزارة  مــرشــح  بــشــأن  موقفهم 
حيث يتوجب أن يتم حسم األمر قبل العيد، 
استقرارهم  الى عدم  املعطيات تشير  لكن 

على شخصية معينة لحقيبة الخارجية».
التابعة للمكون السني  وبــني ان ”الـــوزارات 
مـــا زالــــت املــبــاحــثــات بــشــأنــهــا جـــاريـــة بني 
السياسية، حيث  ورجاالته  املكون  أطــراف 
ينتظر الجميع عقد جلسة البرملان ملناقشة 
االمر وحل ملف الحقائب الوزارية الشاغرة 

مابني املكونات».
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مـــيـــادة الـــنـــجـــار، أكـــــدت أن مـــرشـــح الــحــزب 
فــؤاد حسني غير طامح  الخارجية  لـــوزارة 

بتسلم أي حقيبة وزارية.
وقـــالـــت الـــنـــجـــار: إنــــه ”كـــــان مـــن املــفــتــرض 
عقد جلسة ملجلس النواب قبل عيد الفطر 
املــبــارك إلكــمــال شــواغــر الكابينة الــوزاريــة، 
لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو 

الذي أخر إرسال األسماء».
الخارجية محسومة  أن ”حقيبة  وأضافت 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي على 
اعتبار انها استحقاق انتخابي“، مؤكدة أن 

”مرشح الوزارة غير محسوم حتى اآلن».
ــــى أن ”فــــــؤاد حسني  الـــنـــجـــار إل وأشـــــــارت 
بتسلم  الخارجية ال يطمح  لــوزارة  املرشح 
أي حــقــيــبــة وزاريـــــــــة“، مـــؤكـــدة أن ”االيـــــام 
الـــقـــادمـــة هـــي الـــتـــي تـــحـــدد االســـــم وتــقــديــم 

املرشح النهائي بعد العيد».

الى  العودة  ترفض  لكنها  املهجر،  في  بهويتها  تتشّبث  عراقية  جاليات 
البلد األم. يبدو في املوضوع مفارقة، ألّن الذي يغادر بلده األصلي، يفّكر 
على الـــدوام فــي الــعــودة الــيــه، لكن تعاقب األجــيــال، والعيش فــي ظــروف 
حياتية إيجابية، يجعل مشروع الرجوع، فكرة مؤّجلة على الدوام، إن لم 

تكن ملغّية، تماما.
 نحن ال نتحدث عن عقول عراقية مهاجرة شهيرة، فذلك أصبح حديثا 
عتيقا، لكن املستجّد يدور حول جيل عراقي ترعرع في املهجر، وأصبح 

في طليعة النخب.
يستطيع هذا الجيل، الذي في أغلبه لم يواكب أحــوال الحياة في العراق، 
والخدمات،  والطب  الهندسة  في  ناجحة،  ينقل تجارب  اْن  يدركها،  لكنه 
والعلوم املختلفة، وأْن يوّظف املعارف في الجامعات األوروبية واألميركية، 

ومراكز األبحاث. 
ال يــحــدث ذلــك اال بتعزيز عــوامــل الــجــذب الــى الــداخــل، واالســتــفــادة من 
مشاريع الدول املتقدمة التي وّظفت اإلمكانيات الهائلة والظروف املالئمة، 
إلغراء الكوادر ”الجاهزة“ بالهجرة اليها، وسرقة العقول التي أنفق عليها 

البلد األصلي، األموال الطائلة، والزمن.
تعالوا ُنْحِص اآلالف من األطباء العراقيني واملهندسني، ورجال األعمال 

والرسامني، والتجار، الذين تفخر بهم دول أوروبا والواليات املتحدة.
الــتــقــيــت مــهــنــدســا عــراقــيــا، مــن الــجــيــل الــثــانــي فــي هــولــنــدا، حــائــزا على 
الدكتوراه في الهندسة املدنية، وهو على وشك السفر الى العراق، للمرة 

الثانية، مع الشركة الهولندية املتعاقدة في العراق.
العراق،  يقصد  الكيمياوية، سوف  الهندسة  في  دكتوراه  آخــر،  مهندس 
بعد سفرة مسبقة له الى هناك، للعمل ضمن مشروع نفطي في الجنوب 

مع شركة إنكليزية.
لكْن كالهما ال يود البقاء الدائم في الوطن 
في  املتخّيلة  السلبية  الصورة  بسبب  األم، 

الذهن.
وفي حني ان الــدول التي انفقت على تعليم 
وتأهيل هؤالء، ضمنت ان هؤالء لن يعودوا 
الى بلدانهم، فإنها في الوقت نفسه كسبت 
ان تنفق على  املــهــاجــرة، مــن دون  الــعــقــول 

تنشئتها، ِفلسا واحدا.
 شــاب عــراقــي آخــر يعمل فــي أكبر شركة 
مالية تبحث عن مصادر األموال املستثمرة 
والــعــابــرة لــلــحــدود، يــتــحــدث عــن ان الــعــراق 
في جوهر ملف البحث عن أصول األموال، 
واملتابعة، مرجحا صعوبة االستقرار املالي 
السياسة  تــجــاذبــات  بسبب  واالقــتــصــادي 
والـــصـــراع اإلقــلــيــمــي الـــذي يــؤثــر فــي تدفق 
األمــــــوال بــحــســب خـــالصـــة األولــــيــــات الــتــي 

استنبطها خالل عمله. 
وإذا كان الرسام يفشل في بلده، وينزوي 
تارة الى مهن أخرى فان رسامني عراقيني، 
ـــفـــن الــعــاملــيــة،  تــحــتــفــي بـــهـــم مـــؤســـســـات ال
وتمكنوا من تحويل الفن الى جهد ربحي، 
يـــدّر عليهم األمــــوال الــوفــيــرة.   نـــزوال الــى الجيل األول، فـــاّن رجــل مال 
السير،  لقب  إليزابيث  امللكة  منحته  لندن،  في  دنكور  نعيم  مثل  عراقيا 
رجل  بريطانيا،  في  العرب  املليارديرات  ثالث  بينما  النــجــازاتــه،  إكــرامــًا 
 (GMH) األعــمــال الــعــراقــي املــعــروف نظمي أوجـــي الـــذي يمتلك ويــديــر
العودة  يــقــرروا  لن  هــؤالء  فــاّن  مليار دوالر،  ثروته 2.2  وتبلغ  القابضة، 
الى األمــوال، اذ ال  العقول  العراق، بكل تأكيد. األمــر يتعدى خسارة  الى 
تتوفر إحصائية عن حجم األمــوال التي بحوزة النخب العراقية املقيمة 
فــي الــغــرب، لكنها تتجاوز ومــن دون شــك مئات املــاليــني مــن الـــدوالرات 
فــي الــبــنــوك األجــنــبــيــة، والــتــي يصعب جــذبــهــا لــالســتــثــمــار فــي الــداخــل، 
بينما األفظع من ذلك، انه حتى رأس املال في الداخل يستقر في خارج 
البالد، وُيستثمر في مشاريع هناك.  من أمثلة الدوافع لهذه املعادلة غير 
املتوازنة، بني وطن طــارد، ومْهجر جــاذب، اّن املهاجر لم يعد ذلك األّمي 
له  أتــاح  والفقير، والعامل في االشغال الشاقة في املصانع واملـــزارع، بل 
التسامح واالقتصاد القوي، والوعي بأهمية التنوع، فرصًا هائلة للتأهيل 
ق  املتفوِّ للمهاجر  إيجابية  صــورة  النجاحات  رسمت  بينما  والــتــدريــب، 
ـل لإلدارة والقيادة. فضال  علميا، واملبدع حياتيا، واملخلص عمليا، واملؤهَّ
عن كل ذلك، فان املهاجرين يقعون ضمن متوسط سن صغيرة، اذ تزداد 
البلدان،  إلى أكثر من 70 باملئة في بعض  الشباب بينهم وتصل  نسبة 
بلد  في  الحياة  يجّدد  ما  الشباب،  من  املهاجرين  اغلبية  ان  عن  فضال 

الهجرة، ويترك الوطن األم، طاعنا في السن.
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تســــــــتعُد وزارة العمل والشــــــــؤون االجتماعية، الطالق دفعة 
من القروض تشمل خمسة االف عاطل عن العمل.

وقال وزيــــــــر العمل والشــــــــؤون االجتماعيــــــــة الدكتور عادل 
الركابي لـ"الصباح": ان القروض تشــــــــمل العاطلني عن العمل 
املســــــــجلني في قاعــــــــدة البيانات بالوزارة، وســــــــيتم توزيعها 

بواقع 8 – 10 ماليني دينار من دون فوائد.
واضاف ان تســــــــديد اقســــــــاط القروض يكون ســــــــنويا، من 
اجل منح العاطلني عن العمل فرصة القامة مشــــــــاريع مدرة 

للدخل.
وأكد الركابي وجود تنســــــــيق على مستوى عال مع الجهات 
العليــــــــا ووزارتي املالية والتخطيط للنهوض بواقع شــــــــريحة 
الشــــــــباب مــــــــن العاطلني عن العمــــــــل، التي تضررت بســــــــبب 

جائحة كورونا والوضع االقتصادي للبلد.
وتابــــــــع انه مــــــــن املؤمل ان يتــــــــم تطوير مشــــــــروع حاضنات 
االعمال وتوســــــــعته ليكون حاضنة في كل محافظة تتفرع 
مــــــــن كل حاضنــــــــة عدة مشــــــــاريع ابتكارية، يعمل الشــــــــباب 
املســــــــجلون ضمن املشروع على اعدادها للنهوض بواقعهم 

املهني وتنمية مهاراتهم االبتكارية.
من جانب اخر، كشف الوزير عن وجود خطة لتوسيع قاعدة 

الشــــــــمول باعانات شــــــــبكة الحماية االجتماعية لتشمل ٦٠٠ 
الف اسرة جديدة تضاف الى االسر املسجلة مسبقًا، مردفا 
انه تم تشــــــــكيل لجان خاصة مــــــــن وزارات املالية والتخطيط 
والعمل والشــــــــؤون االجتماعية لشمول املستحقني برواتب 
شــــــــبكة الحماية، مشيرا بالوقت نفســــــــه الى السعي لتأمني 

رواتب شــــــــبكة الحماية االجتماعية للمســــــــتحقني املسجلني 
مسبقًا مع الشمول الجديد.

واضــــــــاف انه يتم العمــــــــل ايضا على منح املســــــــتفيدين من 
رواتب شبكة الحماية قروضا مدرة للدخل القامة مشاريع 

خاصة بهم .

باشرْت دائرة صحة نينوى اعمال تأهيل 
املستشــــــــفى االملانــــــــي بعــــــــد خروجــــــــه عن 
الخدمة في ايمــــــــن املوصل، بينما افتتحت 

مبنى مستشفى الحضر العام.
وقــــــــال مدير عــــــــام دائــــــــرة صحــــــــة نينوى 
الدكتور فــــــــالح الطائي في تصريح خاص 
لـ "الصباح": ان املالكات الهندسية والفنية 
باشرت اعمار املستشــــــــفى االملاني سعة  
400 سرير في ايمن املوصل بعد خروجه 

عن الخدمة ابان سيطرة عصابات "داعش 
االرهابية،مشيرا الى ان مدة انجازه حددت 
(10) أشــــــــهر وبعمــــــــل متواصل العادته  بـ
الى العمل واالستفادة منه من قبل سكان 

املدينة.
ولفت الــــــــى افتتــــــــاح مبنى مستشــــــــفى 

الحضــــــــر العــــــــام فــــــــي قضــــــــاء الحضر  
الــــــــذي يعد اكبــــــــر مباني املستشــــــــفيات 
الحكوميــــــــة جنوب املدينــــــــة ويتكون من 
خمســــــــة طوابق واعادته الى العمل بعد 
ان تم تدميــــــــر مبناه بالكامــــــــل من قبل 

عصابات"داعش".

بعَد دخول الحظر املناطقي حيز التنفيذ 
في العاصمة بغداد واغالقها بالحواجز 
الكونكريتيــــــــة وملدة أســــــــبوعني تم وضع 
خطة متكاملة للســــــــيطرة على فايروس 
كورونــــــــا في بــــــــؤر انتشــــــــاره من خالل 
تجهيــــــــز وزارة الصحــــــــة بـــــــــ 16 مختبرا 
متطورا بامكانها العمــــــــل على مدار 24 
ســــــــاعة واجراء 10 اآلف فحص يوميا ، 
بينما نفذت دائــــــــرة صحة كربالء حملة 
سحب عشوائي على منتسبي مصفى 
ظهوراصابــــــــة  بعــــــــد  النفطــــــــي  كربــــــــالء 

بالفايروس لعامل اسيوي.
وقــــــــال وزير الصحــــــــة والبيئــــــــة الدكتور 
حســــــــن التميمي لـ " الصباح ":  رافق بدء 
الحظــــــــر املناطقي في ســــــــت مناطق من 
بغــــــــداد واغالقها بالحواجز الكونكريتية 
وهي مدينة الصــــــــدر، الحبيبية، الكمالية، 
وملــــــــدة  والعامريــــــــة،  الشــــــــعلة،  الحريــــــــة، 
أســــــــبوعني نظــــــــرا لظهــــــــور بــــــــؤر وبائية 
فيها، وضــــــــع خطة متكاملة للســــــــيطرة 
علــــــــى الفايروس من خــــــــالل توفيرادوات 
للفحــــــــص تبلــــــــغ 500 الــــــــف وصلتنا من 
الجنوبيــــــــة  وكوريــــــــا  وإيطاليــــــــا  املانيــــــــا 
وامكانياتنا الحاليــــــــة عالية جدا ، فضال 
عن تجهيز الوزارة بـ 16 مختبرا متطورا 
يمكنهــــــــا العمــــــــل علــــــــى مدار 24 ســــــــاعة 

وإجراء 10 اآلف عملية فحص يوميا. 
واكد ان الســــــــبب في قلة اعداد االصابات 
في البالد مقارنة بدول الجوار هو العامل 
املناعي، اذ ان 85 باملئة من الحاالت التي 
ســــــــجلت ظهرت عليهم اعــــــــراض ما بني 
متوســــــــطة الى خفيفة، كونهم يتمتعون 
بمناعــــــــة ممتازة ،مشــــــــيرا الى  ان تهاون 
املواطنــــــــني وعدم اقتنــــــــاع الكثيرين منهم 
بوجود فايــــــــروس كورونا ،وخاصة في 
املناطق الشــــــــعبية دفــــــــع ألن تكون بعض 
املناطــــــــق صاحبة أعلى معــــــــدل اصابات 

وقد تحولــــــــت إلى بؤر ناقلــــــــة للفايروس 
داخلها وخارجها.

إجراءات صحية مشددة 
وبــــــــني مديرعــــــــام صحة الكــــــــرخ الدكتور 
جاسب الحجامي لـ " الصباح"، ان مئات 
الفرق الجوالة من املستشفيات واملراكز 
الصحية في املناطق املشــــــــمولة  بالحجر 
املناطقــــــــي ســــــــتقوم باجــــــــراء فحوصات 
مكثفة تســــــــتمر ملــــــــدة أســــــــبوعني وربما 
يتوســــــــع ملناطق أخرى بحســــــــب املوقف 
الوبائــــــــي اليومــــــــي، منوهــــــــا بــــــــان تطبيق 
ومكثفــــــــة  مشــــــــددة  صحيــــــــة  اجــــــــراءات 
وتوعويــــــــة، عالوة عن اجراء مســــــــوحات 
واســــــــعة من دار الــــــــى دار لغرض تطويق 
املرض وانحساره والقضاء عليه ،فضال 
عن عمليات التعفيرالتي ستســــــــهم بها 
الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية 
بالتعاون مع صحة الكرخ ، وبلدية املناطق 
املذكورة ، مشيرا الى ان املناطق التي تم 
اغالقها بالكامل باستثناء دخول املواد 
الغذائيــــــــة، واملالكات الصحية ، مشــــــــيرا 
الى ان الفحص الوبائي الفعال ال يشــــــــمل 
جميع املواطنني،  بل سيتم التركيز على 
من لديهم اعراض ومالمســــــــي املصابني 

املسجلني لدى الدائرة. 

200 فرقة صحية
واوضــــــــح مديرعــــــــام صحــــــــة الرصافــــــــة 
الدكتور عبد الغني الساعدي لـ " الصباح 
" انــــــــه تم وضع خطــــــــة تفصيليــــــــة، والية 
للعمــــــــل بعد تطبيــــــــق الحجــــــــر املناطقي 
وتنفيذ حمالت واســــــــعة للرصد الوبائي 
الفعــــــــال تنفذهــــــــا 200 فرقــــــــة صحيــــــــة 
في ثــــــــالث مناطق هي" مدينــــــــة الصدر ، 
والحبيبية ، والكمالية " مكملة للحمالت 
الســــــــابقة في جميــــــــع مناطــــــــق الرصافة 
للقضاء  الشــــــــعبية  املناطق  وخصوصا 
علــــــــى الفايروس، وقد تــــــــم تحديد الرقعة 
الجغرافية ضمن كل قطاع بشكل دقيق 
ملســــــــحها بالكامل للتحــــــــري عن حاالت 

االصابة وسيعلن عن نتائج الفحوصات 
بشــــــــكل دقيق بعد االنتهــــــــاء من الحملة، 
فضال عــــــــن تشــــــــكيل فرق مــــــــن املراكز 
الصحيــــــــة التابعة لــــــــكل قطــــــــاع مهمتها 
متابعة الحجــــــــر املنزلــــــــي للمواطنني في 
املناطــــــــق املشــــــــمولة بالحجــــــــر املناطقي 
وفي حال تشــــــــخيص اصابــــــــة تنقل الى 
املستشــــــــفيات، وتشــــــــمل الحملة تعفير 
وتعقيم مداخل ومخارج السيطرات في 
املناطــــــــق املذكورة للحفاظ على ســــــــالمة 

املنتسبني من خطر الفايروس.

فحص منتسبي مصفى كربالء 
من جانبها نفذت دائــــــــرة صحة كربالء 
حملة ســــــــحب عشــــــــوائي على منتسبي 
مصفى كربالء النفطي بعد ظهوراصابة 
بفايروس كورونا لعامل اســــــــيوي،بينما 
مــــــــن  دفعــــــــة جديــــــــدة  مغــــــــادرة  أعلنــــــــت 

املالمسني اماكن الحجرالصحي.
وقال مديــــــــر اعالم الدائرة ســــــــليم كاظم 
لـ"الصبــــــــاح": ان الدائــــــــرة  قامت بســــــــحب 
عينــــــــات عشــــــــوائية مــــــــن العاملــــــــني فــــــــي 
مصفى كربالء النفطي من قبل شــــــــعبة 
السيطرة على األمراض االنتقالية للتأكد 
من عــــــــدم اصابة منتســــــــبني آخرين فيه 
بعــــــــد تســــــــجيل أول اصابــــــــة بالفايروس 
لعامل آســــــــيوي، مشيرا الى انها وضمن 
بعمليات  تقــــــــوم  االســــــــتباقية  حملتهــــــــا 
مسح عشــــــــوائي في مناطق مختلفة من 

املحافظة .
ولفت الى انه تم تســــــــجيل حالتي شفاء 
بعــــــــد تلقيهما العــــــــالج ، منوها ببقاء 19  
مريضا فقط في املستشفى، عالوة عن 
مغادرة 28 مواطنــــــــا من الذين كانوا في 
اماكن الحجر الصحي في مدينة ســــــــيد 
األوصياء بعد التأكد من عدم اصابتهم 
وقضائهــــــــم فتــــــــرة الحجــــــــر االجبــــــــاري 
التــــــــي امدها 14 يومــــــــا ،مبينا ان من بني 
املغادرين 13 مالمســــــــا ملصابي كورونا 
و15 وافدا من خارج العراق بينهم أطفال 

ونساء .

خلية األزمة في ميسان 
 وفي ميســــــــان عقــــــــدت خليــــــــة االزمة 
اجتماعها  الخامس عشــــــــر برئاســــــــة 
املحافظ ورئيس الخليــــــــة وذلك ملتابعة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية املتخذة 
ملواجهة الفايروس ،بينما اعلنت دائرة 
صحة املحافظة شفاء مصاب واحد. 

الزم  دواي  علــــــــي  املحافــــــــظ  وقــــــــال 
االســــــــتمرار  تقــــــــرر  انــــــــه  لـ"الصبــــــــاح"، 
الســــــــابق  االجتمــــــــاع  مقــــــــررات  علــــــــى 
وباالســــــــتثناءات املعمول بها ســــــــابقا  
كدوائــــــــر الصحــــــــة والبلديــــــــات واملــــــــاء 
الحكوميــــــــة  واملصــــــــارف  واملجــــــــاري 
االمنيــــــــة  والقــــــــوات  املدنــــــــي  والدفــــــــاع 
التأكيــــــــد على  مــــــــع  ووســــــــائل االعالم 
االلتزام بمنــــــــع التجمعات داخل املحال 
وااللتــــــــزام بالتباعد الجســــــــدي واتخاذ 
جميــــــــع التدابير الوقائيــــــــة واالحترازية 
باهالــــــــي  املحافــــــــظ  واهــــــــاب  الالزمــــــــة. 
بالتوجيهات  لاللتزام  الكرام  ميســــــــان 
والتركيز على  الوقائيــــــــة  واإلجــــــــراءات 
عــــــــدم مغــــــــادرة املنزل اال فــــــــي الحاالت 
الضرورية واالســــــــتمرار بتطبيق أعلى 
درجات املســــــــؤولية وبأقل عدد ممكن 
مــــــــن االفــــــــراد حفاظــــــــًا علــــــــى أرواحهم 

وأرواح اسرهم.
واكــــــــد املتحدث االعالمي باســــــــم دائرة 
صحة ميســــــــان محمد قاسم الكناني 
لـ"الصباح" ان العدد الكلي للمتشــــــــافني 
بلــــــــغ 20 حالــــــــة ،مثمنــــــــا دور االهالي و 
تعاونهــــــــم مــــــــع املؤسســــــــات  الصحية 
في املحافظة  علــــــــى تطبيق اإلجراءات 

الوقائية والعالجية.

7 إصابات جديدة في اربيل
وفــــــــي االقليم تم تســــــــجيل 16  اصابة 

جديدة بفايروس كورونا.
واعلنــــــــت وزارة الصحــــــــة فــــــــي االقليم 
جديــــــــدة  اصابــــــــات   7 تســــــــجيل 
بالفايروس في اربيــــــــل، فضال عن 9 

في السليمانية.
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باشــــــــرْت مــــــــالكات دائرتي املشــــــــاريع وبلدية بغــــــــداد الجديدة 
التابعة الى امانة بغداد اعمال تطوير مدخل العاصمة الجنوبي 

الرابط بينها وبني محافظة واسط ( طريق الرستمية ).
وقالــــــــت االمانــــــــة فــــــــي تصريح صحفــــــــي:ان مــــــــالكات دائرتي 
املشــــــــاريع وبلدية بغــــــــداد الجديدة التابعة لها باشــــــــرت اعمال 
تطوير طريــــــــق بغداد الجنوبــــــــي الرابط بينهــــــــا وبني محافظة 
واسط"طريق الرستمية" ، منوهة  بان دائرة املشاريع ستقوم 
باعمال تتضمن توســــــــعة الشــــــــارع من 10 الــــــــى 14 مترا لكل 
جانب مع صب مسار التوسعة وانشاء قالب وارصفة جانبية، 
باالضافة الى تطوير"الجزرة الوســــــــطية وتعليــــــــة املنهوالت" ، 
عالوة على انشــــــــاء مشــــــــبكات امطار واعمــــــــال بنائية ومن ثم 
القشط واالكســــــــاء لكامل الطريق ذهابًا وايابًا وحسب حدود 

امانة بغداد .
مــــــــن جانبها ســــــــتنجز دائــــــــرة بلدية بغــــــــداد الجديــــــــدة تطوير 
االرصفــــــــة الجانبية وعمل منظومة ري واحواض واســــــــتبدال 
التربــــــــة  مع اعمال زراعة بالكامل ، فضال عن تحديث ســــــــاحة 
الجبهة بالكامل وانشــــــــاء نافورة باحــــــــدث التصاميم واعمال 

اخرى مختلفة بالجهد الذاتي وباسلوب التنفيذ املباشر.

في الفترِة األخيرِة، شــــــــهدت الصني والعــــــــراق تعاونا وثيقا بقلب رجل 
واحــــــــد في مكافحة وباء االلتهاب الرئــــــــوي الناجم عن فايروس كورونا 
املســــــــتجد والتغلب على الصعوبــــــــات الراهنة معا باإلجــــــــراءات العملية 
حفاظا على سالمة أرواح الشعب وصحته، األمر الذي يشكل نموذجا 
مثاليا فــــــــي التعاون الدولــــــــي ملكافحة الوباء. في الوقــــــــت الحالي، تواجه 
سالمة شــــــــعوب العالم وصحتهم تهديدا خطيرا على خلفية استمرار 
انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم. أمام هذا التحدي الخطير، 
ينبغــــــــي للمجتمع الدولي رفــــــــع راية التضامن والتعــــــــاون عاليا وتحمل 
املســــــــؤولية في اتخاذ اإلجــــــــراءات الفعالة بجرأة، بما يوفر املســــــــاهمات 
فــــــــي التغلب على الوباء في يوم مبكر واســــــــتئناف التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. هنا أود أن أتحدث عن آرائي املتمثلة في النقاط التالية.
أوال، يجــــــــب تطبيق مفهوم مجتمع املســــــــتقبل املشــــــــترك للبشــــــــرية. إن 
الفايــــــــروس ال يحترم الحدود وال يميز بني األعراق. ندرك بشــــــــكل غير 
مســــــــبوق، خالل هذا الوباء املفاجئ واملنتشــــــــر في كل أنحاء العالم، أن 
مســــــــتقبل دول العالم مترابط إلى هذا الحد، وأن اإلسراع بإقامة مجتمع 
املستقبل املشترك للبشرية أمر مهم وملح إلى هذا الحد. ال يمكن إحراز 
االنتصار في هذه املعركة التي تخوضها البشــــــــرية ضد املرض املعدي 
الخطير إال بالجهود املتضافرة الناجمة عن التزام املجتمع الدولي بروح 

الفريق الواحد.
ثانيــــــــا، يجــــــــب الدفع بالتعــــــــاون الدولي ضــــــــد الوباء 
بشــــــــكل معمق. تتالحق في عالم اليوم مشــــــــكالت 
أمنية تقليدية وغير تقليدية، وظهور حدث الطوارئ 
الكبرى مثل االلتهــــــــاب الرئوي الناجم عن فايروس 
كورونا املســــــــتجد ليســــــــت املرة األولــــــــى ولن تكون 
األخيرة. يعــــــــارض الجانب الصيني بشــــــــكل قاطع 
تســــــــييس الوباء وربــــــــط الفايروس بالــــــــدول املعينة 
ووصــــــــم الدول املعينة. علــــــــى املجتمع الدولي إعطاء 
األولوية لتعزيز التنســــــــيق والتعاون الدولي، والدعم 
الحــــــــازم للــــــــدور القيــــــــادي لألمم املتحــــــــدة وخاصة 
ملنظمة الصحــــــــة العاملية في مكافحة الوباء، وإنفاق 
الجهــــــــد واملوارد القيمة في وضــــــــع إجراءات الوقاية 
والســــــــيطرة العلمية وبناء الشبكة الدولية املشتركة 
للوقاية والسيطرة وذلك من أجل قطع انتشار الوباء 
عبــــــــر الحدود. كما يجب تبنــــــــي املوقف املوضوعي 
والعلمي والعادل والدفع باســــــــتكمال آلية الحوكمة 
العاملية للصحة العامة، بما يرفع مستوى الحوكمة، 

ويعود بالخير على شعوب العالم.
ثالثا، يجب تعزيز التنسيق للسياسة التنموية. أمام 
دول العالم كافة مهمة هامة الســــــــتئناف االقتصاد 
وضمــــــــان معيشــــــــة الشــــــــعب وبالتالــــــــي يتطلب من 
املجتمــــــــع الدولي تعزيز التنســــــــيق للسياســــــــة، بما 
يخفف تأثيرات ســــــــلبية ناجمة عن الوباء إلى أدنى حد ممكن والتحوط 
ضــــــــد املخاطــــــــر النزوليــــــــة لالقتصــــــــاد. يعتبر العــــــــراق رابــــــــع أكبر دولة 
منتجــــــــة للنفط الخام بينما تعد الصني بلــــــــدا كبيرا في مجال التصنيع 
ومســــــــتوردا مهما للنفط الخام العراقي، فإن زيادة تعميق التعاون بني 
البلدين في مجال الطاقة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ال تتفق مع 
املصالح املشــــــــتركة للبلدين فحسب، بل تسهم في حفظ األداء السلمي 
والسلس لسلسلة الصناعة واإلمداد العاملية والنظرة إلى الفترة ما بعد 
الوباء، ينبغي للجانبني مواصلة تعميق وتوســــــــيع التعاون في مجاالت 
املشاريع االستراتيجية الكبرى والبنية التحتية الهامة ومعيشة الشعب 
باإلضافة إلى تكثيف التبادالت الثقافية واإلنســــــــانية بصورة متزايدة، 
وســــــــرد قصة التضامن بني الصني والعراق فــــــــي مكافحة الوباء، بغية 

زيادة ترسيخ الصداقة التقليدية بني البلدين في قلوب الشعبني.
كانــــــــت الصــــــــني أول دولة أحاطــــــــت املجتمع الدولي بالوبــــــــاء. نعمل دائما 
بشــــــــكل وثيق مع منظمة الصحة العاملية، وتقاســــــــمنا مــــــــع كافة الدول 
خبرات الوقاية والســــــــيطرة والتشــــــــخيص وبروتوكوالت العالج بشكل 
علني وشــــــــفاف وســــــــريع. باإلضافة الــــــــى ذلك، أرســــــــلنا 15 فريقا من 
الخبــــــــراء الطبيني الى 16 دولة بمــــــــا فيها العراق. أمــــــــام تهديدات الوباء، 
يتمسك موظفو الشركات الصينية العاملة في العراق بأعمالهم وإتمام 
مهمتي ضمان اإلنتاج والوقاية بشكل متناسق، وذلك يسهم مساهمة 
مهمة في الحفاظ على االســــــــتقرار االقتصادي واالجتماعي في العراق 
وعدم تسجيل أي حالة إصابة في صفوف العمال الصينيني في العراق. 
صمــــــــدت الصني أمــــــــام خط الدفاع الحاســــــــم للعالم بقوتهــــــــا وحكمتها 
وتضحياتها، وتراكمت تجارب مهمة ملكافحة الوباء وعززت ثقة العالم 
فــــــــي هزيمة الوبــــــــاء. في املرحلــــــــة القادمة، ســــــــيواصل الجانب الصيني 
االلتزام بمفهوم مجتمع املســــــــتقبل املشــــــــترك للبشــــــــرية وتقديم الدعم 
واملساعدات على قدر استطاعته إلى أعضاء املجتمع الدولي من ضمنه 
العراق. كما نثق كل ثقة بأن اإلنســــــــان يقــــــــدر بكل التأكيد على اجتياز 
اختبــــــــار هذا الوباء وتحقيق االنتصار فــــــــي املعركة العاملية ضد الوباء، 
طاملا يتكاتف املجتمع الدولي يدا بيد ويتعاون بروح الفريق الواحد.   

* سفير جمهورية الصني الشعبية لدى جمهورية العراق
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تعــــــــود جذور أغلــــــــب الصراعات الكبرى فــــــــي العالم إلى أبعــــــــاد ثقافية، فقد عانت 
البشرية طوال تاريخها من ســــــــوء فهم مدمر بني مختلف الحضارات والثقافات 
والديانات، وكانت جميع الحروب والصراعات الدموية تنبع من تلك الهوة املظلمة، 
التي تجعل من اآلخر عدوًا مفترضًا مســــــــبقًا، وال شــــــــك أن الضحايا والخســــــــائر 
ســــــــوف تكون رهيبة، في ظل التســــــــلح الحالي، لو واجهت البشــــــــرية حربًا عاملية 
ثالثة، ومن املســــــــتبعد أن ينجو أحد بنفســــــــه من الكارثة، لو وقع العالم ،ال ســــــــمح 
اللــــــــه، في أزمة ال يمكــــــــن تداركها بالحوار والتفاهم واملصالح املشــــــــتركة، ومن ثم 
ســــــــعت جهود األمم املتحدة، خالل العقود األخيرة إلى جســــــــر الهوة بني الثقافات 
وفتح باب الحوار بني الحضارات التي أصبحت مسألة ضرورية وحرجة لتحقيق 

السالم واالستقرار والتنمية.
في العــــــــام 2001، اعتمــــــــدت منظمة اليونســــــــكو اإلعالن العاملي للتنــــــــوع الثقافي، 
وأعلنــــــــت الجمعية العامــــــــة لألمم املتحدة في قرارها رقــــــــم 57/249 يوم( 21 أيار) 

يومًا عامليا للتنوع الثقافي والحوار والتنمية.
 إن أساس الحياة البشرية هو التنوع والتعدد، وال يخلو بلد واحد في العالم اليوم، 
من تنوع في األجناس والديانــــــــات واملذاهب والثقافات، وإن 
مبدأ التعايش والحوار والتفاهم يوفر مســــــــاحة مشــــــــتركة 
ل التنوع الثقافي 

ّ
للجميع من أجل العيش واالزدهار، ويشك

قوة محركة للتنمية، ليس على مســــــــتوى النمو االقتصادي 
فحسب بل أيضًا كوسيلة لحياة فكرية وعاطفية ومعنوية 
، وهو ما تنــــــــّص عليــــــــه اتفاقيات 

ً
وروحيــــــــة أكثــــــــر اكتمــــــــاال

ر ركيــــــــزة صلبة لتعزيــــــــز التنّوع 
ّ
الثقافة الســــــــبع التــــــــي توف

 

الثقافي.
 التنوع الثقافي الذي يبنى على السالم والتسامح والتقارب 
بني البشــــــــر يعد ميــــــــزة ضرورية للحّد مــــــــن الفقر وتحقيق 
التنمية املســــــــتدامة ومواجهة التحديات املصيرية واألزمات 
التي تواجه الوجود اإلنســــــــاني، دون تمييز، ولعل أبرز مثال 
راهن ما يشــــــــهده العالم من تهديد مشترك في ظل انتشار 
وباء كورونا، وهو ما تطلب من صناع القرار ستراتيجيات 
جديدة عاجلة حول التعــــــــاون االقتصادي والعلمي والطبي 
 من قرقعة السالح التي كانت لغة الصراع الدولي، طوال 

ً
بدال

القرون املاضية. 
هذا اليوم تتاح أمام شــــــــعوب العالــــــــم فرصة لتعميق مفهوم 
قيم التنوع الثقافي ودعــــــــم األهداف األربعة التفاقية حماية 
وتعزيــــــــز تنــــــــوع أشــــــــكال التعبيــــــــر الثقافي التــــــــي اعتمدتها 

اليونسكو في عام 2005،وتتمثل في ما يلي:
1 - دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة.

2 - تحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية وانتقال الفنانني والعاملني 
اآلخرين في مجال الثقافة.

3 - دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية املستدامة.
4 - تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية

إن هــــــــذه األهداف يمكن تحقيقها مــــــــن خالل تغيير جوهري، أصبــــــــح ُملّحًا، في 
مفاهيم العالقات الدولية، التي كانت تعتمد التمييز والهيمنة والصراع والتســــــــلح 
املفــــــــرط، والعمل على انتزاع أنياب الشــــــــر الراســــــــخة في بيئة العداء وســــــــوء الظن 
والحقــــــــد والكراهيــــــــة املتراكمة عبر التاريخ، وال شــــــــك أن بيئــــــــة مجتمع املعلومات 
ســــــــوف توفر فرصــــــــة ثمينة عبــــــــر االســــــــتعمال االبداعي لإلعــــــــالم وتكنولوجيا 
املعلومــــــــات واالتصاالت والتواصل االجتماعي، فــــــــي خلق الحوار بني الحضارات 
والثقافــــــــات، وفــــــــي بلــــــــوغ مرحلة جديدة مــــــــن تاريخ البشــــــــرية تقوم علــــــــى تبادل 
 اإلبــــــــداع الثقافــــــــي والفنــــــــي وبناء قواعــــــــد االحتــــــــرام والتفاهم وحســــــــن الظن بني

 الجميع!

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

وهو األمر الذي يضع الحكومة 
السياسي  اإلحـــراج  فــي  الحالية 
وتـــــــوتـــــــر املــــــــواقــــــــف الــــداخــــلــــيــــة 
والــخــارجــيــة الســّيــمــا اّن هــنــاك 
بـــعـــض االحـــــــــــزاب والـــفـــصـــائـــل 
املـــســـلـــحـــة قـــبـــلـــت بـــالـــحـــكـــومـــة 
الجديدة على مضض ووصفتها 
بـــــاالخـــــتـــــيـــــار االضـــــــــطـــــــــراري، 
ية 

ّ
 الــظــروف املحل

ّ
وذلـــك فــي ظــل

الضاغطة  والــدولــيــة  واإلقليمية 
ـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة عــــراقــــيــــة  ل
فالنظام  الــصــالحــيــات.  بــكــامــل 
السياسي الذي بني منذ نيسان 
2003 وحــتــى يــومــنــا هـــذا على 
وفــــق ثـــوابـــت ســيــاســيــة تحفظ 
السياسية  واملكونات  لــألحــزاب 
الحقوق  تــلــك  وتــــوازن  حقوقها 
واملــــكــــتــــســــبــــات وفــــــــق "الــــثــــقــــل 
االجــــتــــمــــاعــــي"أو "االســـتـــحـــقـــاق 

مفاهيم  وانــتــجــت  االنــتــخــابــي"، 
"املــــــحــــــاصــــــصــــــة، املــــــشــــــاركــــــة، 
الـــتـــشـــارك، الــــتــــوازن املــكــونــاتــي 
الــســيــاســي"، وغيرها  والـــتـــوازن 
من التوصيفات التي أنتجت في 
األعـــــوام الــســابــقــة وســوقــت إلــى 
طريق  عن  السياسي  الجمهور 
وسائل اإلعالم املختلفة لتصبح 
جــــــزءا مــــن ثـــقـــافـــة املـــنـــاقـــشـــات 
مــرحــلــة من  كــل  فــي  السياسية 
ولتصبح  االنــتــخــابــيــة،  املـــراحـــل 
أو  التوافقات  أو  التفاهمات  هذه 
االتفاقات أو األعراف السياسية 
كأنها األسس التي تقوم عليها 
إطار  خــارج  السياسية  العملية 
الــدســتــور وإنــمــا أصــبــحــت هــذه 
العملية  دســتــور  هــي  التوافقات 
الحاضر،  الوقت  في  السياسية 
وأقـــــــــرب مــــثــــال عـــلـــى ذلــــــك هــو 
التشكيلة الوزارية الجديدة التي 
السابق  النهج  ذات  ســارت على 
ـــوزارات على وفق  ال في تقسيم 

الجدول "12، 6، 3، 1" .
الحكومة  تشكيل  إعــالن  أّن   

ّ
إال

 ظــــــروف 
ّ

الـــــجـــــديـــــدة وفـــــــي ظـــــــل
وصحية  واقتصادية  سياسية 
صعبة، وضعت جميع األطراف 
فـــي صـــف واحـــــد هـــو مــواجــهــة 
هذه التحديات الصعبة للخروج 
بالبالد إلى بّر األمان، وكان من 
الداعمني لهذه الحكومة هو  أول 
الحراك الشعبي الذي ينتظر من 
الحكومة إجراءات القصاص من 
قتلة الشباب املنتفض وانصاف 
ــــشــــهــــداء، واملــــضــــي فــي  اســـــر ال
خطوات إصالحية جاّدة إلنقاذ 
ــبــالد مــن األزمــــة االقــتــصــاديــة  ال
الـــــقـــــطـــــاع  دور  تــــفــــعــــيــــل  فــــــــي 
والتجاري  والــزراعــي  الصناعي 

والـــســـيـــاحـــي والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــــحــــدوديــــة، وتـــلـــك مــن  املـــنـــافـــذ ال
األمور املهمة التي تعزز إيرادات 
السيادة  موضوع  ويبقى  البلد، 
من امللفات الشائكة التي تواجه 
الـــحـــكـــومـــة والــــتــــي تــســعــى إلـــى 
الدبلوماسية  بالطرق  حسمها 
املــلــف  إّن هـــذا  إذ  والــســيــاســيــة، 
ــــم يـــحـــســـم مـــنـــذ اإلعــــــــالن عــن  ل
في  للعراقيني  الــســيــادة  انــتــقــال 
الــعــام  مـــن  مـــن حــــزيــــران  األول 
الــدكــتــور  تــســلــم  أن  بــعــد   2004
ــــســــلــــطــــة مـــن  ايـــــــــــاد عـــــــــــالوي ال
 الــحــاكــم املـــدنـــي األمــيــركــي بــول 
بـــــرايـــــمـــــر. هـــــــذا املـــــلـــــف مـــــــازال 
إثــارة  ومــصــدر  ومعقدا  شائكا 
املــشــاكــل فــي الـــداخـــل والــخــارج 
حيث مــازالــت قــوى املــقــاومــة أو 
املــمــانــعــة أو الـــرافـــضـــة لــلــوجــود 
عــلــى مواقفها  تــصــّر  األجــنــبــي 
بــإخــراج هــذه الــقــوات مــن البالد 

على الرغم من وجود التهديدات 
والتحديات األمنية الخطيرة من 
عــصــابــات داعــــش الــتــي تهاجم 
فـــي داخــــل األراضــــــي الــعــراقــيــة، 
وتـــــرى تــلــك الـــقـــوى أن دعــمــهــا 
لــلــحــكــومــة مـــشـــروط بــمــوقــفــهــا 
ــبــقــاء أو  مـــن هـــذه الـــقـــوات فـــي ال
قرارًا  أن هناك  الخروج السّيما 
برملانيًا في إخــراج هذه القوات، 
أنــه في املقابل هناك أطــراف  إال 
العملية  فـــي  وفــاعــلــة  مــشــاركــة 
بقاء  ضــــرورة  تـــرى  السياسية 
األميركية  السّيما  الــقــوات  هــذه 
ـــحـــكـــومـــة  فــــــي دعــــــــم جـــــهـــــود ال
ملــواجــهــة خــطــر اإلرهــــاب والــحــد 
مـــــــن تــــغــــلــــغــــل وتـــــــدخـــــــل قـــــوى 
 اقــلــيــمــيــة فـــي الـــواقـــع الــســيــاســي

 العراقي.
 مــــا تـــقـــدم إذا بــقــيــت 

ّ
أمــــــام كـــــل

الــحــكــومــة فـــي جــلــبــاب الــنــظــام 
الــســيــاســي ولـــم تــخــرج مــنــه إلــى 
ـــحـــريـــة واالســـتـــقـــاللـــيـــة  مـــنـــاخ ال
فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي الــوطــنــي 
املؤسسات  دولة  لبناء  جاه 

ّ
واالت

املدنية ال دولة األحزاب واملكونات، 
فـــإنـــهـــا لــــن تـــكـــون أفـــضـــل مــمــا 
الــحــكــومــات، وإن من  سبق مــن 
الحكومة محددة  هــذه  إن  يقول 
بـــمـــهـــمـــات ظـــرفـــيـــة هــــي إجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة وتــشــكــيــل 
مستقلة  انــتــخــابــات  مــفــوضــيــة 
انتخابات جديد،  وإقــرار قانون 
فـــإّن هـــذه األمــــور هــي تحصيل 
حــاصــل مــن أولــويــات الحكومة 
 ان 

ّ
عــلــى املــســتــوى الــداخــلــي إال

األهم ما سيكون على املستوى 
بناء ومد  االقليمي والدولي من 
جــســور الــثــقــة واقـــامـــة عــالقــات 

متوازنة تحفظ مصالح البالد.

غالبًا ما تضع األمم صوب أعينها مجموعة من 
 
ً
مثال التكاملية.  ملسيرتها  االســاســيــة  األهـــداف 
تضع الــرفــاه والــتــقــدم االقــتــصــادي فــي أولــويــات 
أهـــدافـــهـــا، واكـــمـــال الـــصـــورة بــاالكــتــفــاء الـــذاتـــي 
مــن اهــم تلك األهــــداف وذلـــك لكي ال تــعــول على 
وأمنها  البلد  مصلحة  على  حفاظًا  أخــرى  دول 
واألمــن  السالمة  ايضًا  وهناك  القومي/الوطني. 
كمعيار أساسي ملعرفة مدى تقدمها وتطورها. 
ولعل قدرة األمم على الوصول الى تلك األهداف 
بتقارب  طــرديــًا  مرتبطة  والجوهرية  االساسية 
األمة او ابتعادها من معرفة وتوفير مستلزمات 
املستلزمات  إيجاد  األمــة عن  الحية. فبعد  األمــة 
الوصول  عن  سيبعدها  الحية  لألمة  االساسية 
لنتعلم  التاريخ  نراجع  أن  املفيد  ومــن  ألهدافها. 
املسافة  قصر  لنا  وليوفر  ـــدروس  وال العبر  منه 
واملسيرة نحو األهداف املرجوة. وبشأن السؤال 
عن هذه املستلزمات، فاملعادلة ادناه تستطيع ان 
تساعد في تبسيط فهمنا ملفردات ومستلزمات 
مــعــادلــة األمـــة الــحــيــة. األمـــة الــحــيــة = مــراجــعــة + 
مــشــروع + نخبة + طــاعــة + كــفــاءة + ثقافة + 

الزمن .
لنبدأ بشرح هذه العناصر املهمة للمعادلة.

فاألمة الحية هي األمة التي تستطيع ان تتعاطى 
إيجابًا مع تطور البشرية، من خالل:-

دقيق  تقييم  مــع  املعاصر  لتاريخها  مراجعة   -
وموضوعي لواقع الحال 

- مـــشـــروع لــلــمــســتــقــبــل يــعــكــس تــطــلــعــات األمـــة 
ورؤاها 

- نخبة مؤمنة باملشروع ومستعدة أن تضحي 
وتؤثر على نفسها من اجل األمة 

- أمة تطيع النخبة والقيادة بقناعة بعد تفاعلها 
معها 

- كفاءة كوادر ومنظومات عمل ذات جودة عالية 
بالسير  يساعد  عــرف  وخــلــق  تكاملية  ثقافة   -

إيجابًا نحو مشروع املستقبل 
 مساعدًا 

ً
عامال الزمن  عنصر  اعتبار  وأخيرًا   -

نحو املسيرة التكاملية. 
وقد يسأل سائل اين الفكر من هذه املعادلة وملاذا 
لم تشمل عنصر خيرية املشروع، هنا نقول ان 
السنن اإللهية تقول ان نتاج العمل سيكون دومًا 
مــوجــودًا ومــؤثــرًا ان ارادت تلك األمــة الخير من 
عدمه. فتجربة الحداثة في اليابان مثال جعلتها 

تسير  جعلتها  ونفسها  وكــوريــا  الصني  تغزو 
الثانية.  الــعــاملــيــة  الــحــرب  بــعــد  الــســلــم ١٠٠٪  نــحــو 
الــيــابــانــيــون تــمــســكــوا بــالــســنــن واســتــطــاعــوا ان 
يكونوا ضمن محور الحرب ومحور السلم. اين 
نــحــن مــن هـــذه الــعــنــاصــر واملــســتــلــزمــات ؟ وأيــن 
نحن من مدى حيوية جسم األمة العراقية؟ وقد 
يقول قائل اننا لسنا بامة واحــدة بل اّمــم؟ مثل 
التركمانية.  العربية واالمــة  الكردية واالمــة  األمــة 
وقـــد يــقــول قــائــل آخــــر، ال بــل نــحــن أمـــة شيعية 
وامة سنية؟ او األمة املسيحية واالمة االسالمية، 
او نــحــن األمـــــة املــدنــيــة واالمـــــة الــقــبــلــيــة. او انــنــا 
املــتــقــاطــعــة والــتــي تعكس  مجموعة مــن األقــــوام 
طبيعة التحوالت التاريخية للعراق مثل األقليات 
الــعــالــيــة منها  الــنــســبــة  املــخــتــلــفــة والــقــبــائــل ذات 
تضاريس  من  وغيرها  الشيعية  ومنها  السنية 
اعتقد  ال  الحالية.  العراقية  الحالة  فسيفساء  او 
املكونات  او  األقـــوام  املشكلة تكمن في تعدد  ان 
بل هي مرتبطة بمسيرة كل مكون او أمة تسير 
نحو التكامل ام التقاطع مع االخرين؟ فالتعددية 

الــتــنــوع  ايــجــابــيــة وحــيــويــة اذا كــانــت ادارة  حــالــة 
ان  الفرس وهنا ما يجب  موجودة، وهنا مربط 
التعددية  ينكر  ال  الــكــريــم  فــالــقــرآن  عليه.  نــركــز 
التعارف  التعددية وهــو  الــهــدف مــن  ُيــبــني  ولــكــن 
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مكون او أمة او طائفة عراقية تحتاج ان تقارن 
بني واقع حالها مع واقع حال اآلخرين من خالل 
أعــاله. وعليه هناك  الحية  األمــة  مفردات معادلة 

اسئلة مهمة لهذه املسيرة مثل:
هل لدينا مشروع متكامل او مشاريع متقاطعة؟
واملناهج  باألطر  الحال  وواقــع  التاريخ  نقيم  هل 

نفسها ام لدينا مقاسات مختلفة للتقييم؟
ب تبحث 

َ
هل نملك نخبة تؤثر على نفسها ام ُنخ

عن من يؤثر لها؟
هل ان امتنا تطيع وتتفاعل مع نخبها وقيادتها 
بها  واد وتشكك  واد ونخبها في  انها في  ام  ؟ 

وقليلة الثقة بقيادتها؟
كـــــم نـــبـــحـــث ونـــــصـــــر عــــلــــى مــــعــــرفــــة وتـــطـــبـــيـــق 
نعتبرها  اننا  ام  والــكــفــاءة؟  الــجــودة  مستلزمات 

كعنصر ترف وكمال وليست ضرورية؟ 
االمــم  يبنيان  الــلــذيــن  والــعــرف  الــثــقــافــة  نمتلك  أ 
ومتلكئان  مخربان  هما  ام  التاريخ؟  ويصنعان 
ومنهجية  الــتــاريــخ  تــراكــمــات  نتيجة  وصـــدئـــان 
تــدمــيــر نــســيــجــهــمــا االجـــتـــمـــاعـــي؟ واخــــيــــرًا، ما 
أهــمــيــة الـــزمـــن كــعــنــصــر مــراجــعــة وتـــكـــامـــل؟ ام 
العوملة  نتيجة  عندنا؟  كتأخره  الــزمــن  تــقــدم  ان 
والتكنولوجيا وسهولة توفر املعلومات نستطيع 
ان نقول باطمئنان اننا ال نحتاج ان نخوض في 
عــمــق الــتــاريــخ لــنــعــرف مـــدى تطابقنا مــع َســَنــن 
تطور االمم. اذ نظرة سريعة للمسيرة البشرية 
في القرن العشرين تكفي للمراقب ان يشخص 
ان يشخص  الحية من غيرها، ويستطيع  االمــم 
الشعوب ومدى  تقاطع مكونات  ام  تكامل  مدى 

سرعة تطورها وحيويتها.
لنبني عراقًا حيًا، ولنبحث عن عناصر الحيوية 
والـــتـــطـــور نــحــو الــتــكــامــل وبــعــيــدًا عـــن الــتــقــاطــع، 
ولــعــل شــعــور األقــلــيــات بــانــهــا جـــزء حــيــوي من 
الــقــويــم، فالحضارة  الــبــنــاء  مــن  الــبــنــاء سيعجل 
ال تــأتــي مــن فــــراغ او بــالــتــمــنــي بــل هــي مسيرة 
السير وتستحق  ممتعة  ولكنها  وشاقة   طويلة 

 بطريقها.

لبلوغ  التنافس  بلد ما تعزف جماهيره عن  الــرخــاء واالســتــقــرار في  يعم  حينما 
سدة الحكم .. فما دامت سبل الحياة مشرعة ِلَم الغوص في دهاليز السياسة غير 
املحببة .. حتى ان مشهد العزوف عن املشاركة االنتخابية – مع كونها أداة تعبيرية 
عن نوع الحكم والحكم على آلياته وادائه – نراه يتكرر في البلدان املتحضرة التي 
يعيش مواطنوها بحرية وامان ورفاهية ال داع فيها لتعكير مزاجهم بما يسمى 
يسوق  وهــو  الغربيني  املــواطــنــني  احــد  ظهر  وقــد   .. املحمومة  التنافسية  الحمالت 
شاحنته حينما سأله مراسل صحفي عن رأيه باالنتخابات الرئاسية وملن يعطي 
صوته .. ضحك ثم اخرج زجاجة شرب منها ثم بخ من رذاذها على املراسل .. في 
صورة معبرة عن مدى اريحية املواطن وتبختره في نعيم األجــواء التي يعيشها 

بعيدًا عن شحن وزخم وربما استقتال التنافس االنتخابي ..
تلك صورة ليست وردية وال من خيال الفكر اإلبداعي .. بل هي من صميم واقع 
السياسية  صراعاتها  عن  بمعزل  املجتمعات  بعض  تعيشه 
.. على العكس من شعوبنا العربية، السيما الشعب العراقي 
الــــذي جــعــلــوه فــي ذروة الـــصـــراع واســتــخــدمــوه كــــاداة لبلوغ 
الــذي كان ضحيته الدائمة وما زالــوا يتاجرون  سدة حكمهم 
منها غير  لم يجن  التي  الخاصة  مآربهم  لتحقيق  بمعاناتنا 
ظالم  اقبية  ودهاليز  متهات  في  والخمود  والــخــوف  التخلف 
سياسي لــم نــر منه ســوى شــعــارات تــرفــع ونــفــوس  واحــالم 

تقمع في كل دورة وتوزير ..
مـــع بـــدايـــة عــهــد حــكــومــاتــنــا الــديــمــقــراطــيــة املــتــعــاقــبــة ، نــقــدم 
كصحفيني وكتاب رأي اقتراحات تعبر عن معاناتنا الشعبية 
نصيغها بصورة متجددة نخفق  -بكل اســف – بايصالها 
الى اسماع املسؤول األول او تحيل الظروف الى فشل املسؤول 
بتحقيق ولو جزء منها على امل ان تكمل الباقي الحكومات 
حيث  والعربية  العراقية  معاناتنا  علة  تكمن  هنا   .. املتعاقبة 
نــعــيــش االســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد ونـــقـــدم الــتــضــحــيــات الــجــســام 
ونذرف الدموع ونعلن الحداد .. لتنتهي حقبة دموية تستبدل 
بالعناوين واألساليب واملسميات .. لكن النتيجة تبقى واحدة 
نحن الشعب ال سيما الفقراء منه .. ال يهمنا االنتخابات وال 
الدستور وال العالقات الخارجية او املؤسسات الحكومية فقد 
مللنا الحديث عنها منذ قرون .. فتلك من واجبات واختصاص 
السياسة.. بالتأكيد لها مقتضيات داخلية واجندات وعالقات 
خارجية ال بديل عنها .. لذا نبحث عن ابسط حقوق العيش بكرامة وامان ورخاء 
ابسط  هــذه  ان  .. ونعتقد  يعنينا  مــن صـــراع واســتــقــتــال سياسي ال  ذلــك  .. غير 
مقومات النجاح لحكومة السيد الكاظمي التي ننتظرها بشغف وتتلخص بثالث 
نقاط أساسية ان تحققت ال نفكر بغيرها في األقل بالوقت الراهن .. بعدها ندع 
للتفاهم والتحاصص والتقاسم والتقاتل في ما نرغب بالحصول (  السياسيني 
أوال راتب بسيط من عوائد النفط بمقدار مئتي دوالر شهريًا لكل عراقي – تكفي 
هنا جنسيته – لنيله االستحقاق شريطة ان ال يكون لديه راتب اخر .. ثانيا قطعة 
ارض سكنية لكل اسرة ال تمتلك مكانا للسكن ولم تستلم سابقا من قبل .. ثالثا 
اصالح منظومة الكهرباء بشكل تام ونهائي النها سبب معاناتنا .. اذ لم نر الخير 
منذ قصفتها قوات التحالف الغربي الظاملة تحت عنوان تحرير الكويت وها نحن 

منذ ثالثني عامًا ندفع ثمن عقوبات لسنا مسؤولني عنها ) ..



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

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

Thu. 21 . May. 2020 Issue No. 4830 2020 21

q

"مسبار األمل" الستكشاف الكوكب األحمر

الخضوع للفحص
ــــــــا لإلرشــــــــادات، التي كتبتهــــــــا مديرة 

ً
وفق

التجزئة واملوارد البشــــــــرية في شركة آبل 
 ،Deirdre O’Brien (ديردري أوبرايــــــــن)
ســــــــيطلب من العمــــــــالء الخضوع لفحص 
درجة الحرارة، وارتــــــــداء قناع قبل دخول 
املتجــــــــر، وإذا لــــــــم يكن لــــــــدى العميل قناع، 

فستزوده آبل بقناع.
ا عن 

ً
كما سيتم فحص العمالء أيًضا بحث

 Covid) األعراض األخرى التي يســــــــببها
19 -)، مثل الســــــــعال، وقالت شــــــــركة آبل: 
إنها ســــــــتفرض قواعد إبعــــــــاد اجتماعي، 
وسيكون اإلشــــــــغال محدوًدا في املتاجر، 
مع وجود عدٍد محدود من األشخاص في 
املتجر في وقت واحد، وسيركز املوظفون 

على الخدمة الشخصية الفردية.
وأعلنت الشــــــــركة عن املتاجر التي سيعاد 
فتحها هذا األسبوع في الواليات املتحدة، 
ومــــــــن ضمنهــــــــا فلوريــــــــدا وكاليفورنيــــــــا 
وواشــــــــنطن وهــــــــاواي، وتســــــــمح بعــــــــض 
املتاجــــــــر للعمالء بالدخول، فــــــــي حني إنَّ 

البعض اآلخر يقدم خدمة التسلم فقط.
وقالت أوبراين: إن املتاجر سيعاد فتحها 
ا لإلرشادات الرسمية املحلية وبيانات 

ً
وفق

ق مرة أخرى 
َ
غل

ُ
آبــــــــل الخاصة، ويمكن أن ت

إذا كانت الظروف املحلية تســــــــتدعي ذلك 
في منطقة معينة.

وأغلقــــــــت الشــــــــركة في شــــــــهر آذار جميع 
متاجرها للبيع بالتجزئــــــــة خارج الصني 
الكبــــــــرى اســــــــتجابة النتشــــــــار الفيروس 
التاجــــــــي، وبــــــــدأت فــــــــي إغــــــــالق أكثر من 
50 متجــــــــًرا صينًيــــــــا فــــــــي شــــــــهر كانون 
الثاني، وأعــــــــادت فتحها بحلول منتصف 

شهرآذار.
وال تفصح آبل عــــــــن إيرادات متاجر البيع 
بالتجزئة، لكن املبيعات املباشرة، التي من 
ضمنها متاجر البيع بالتجزئة ومبيعات 
لت ما نسبته 31 

ّ
الويب والشركات، شــــــــك

في املئة مــــــــن إيراداتها البالغة 260 مليار 
دوالر في عام 2019.

نظرة مستقبلية
ورفض في الشــــــــهر املاضــــــــي (تيم كوك) 
Tim Cook، الرئيس التنفيذي للشــــــــركة، 
أن يقــــــــدم نظرة مســــــــتقبلية إليرادات ربع 
حزيران، مشيًرا إلى حالة عدم اليقني في 

العمل الناجمة عن الفيروس.
وبلغــــــــت مبيعات الربــــــــع األول في الصني 
بنحــــــــو  أقــــــــل  أي  دوالر،  مليــــــــارات   9.46
مليار دوالر عن الفترة نفســــــــها من العام 
املاضي، وجاءت تلــــــــك املبيعات بالتزامن 

مع إغالق متاجر آبل في الصني.
وأعادت آبــــــــل في األســــــــبوع املاضي فتح 
متاجرها الخمســــــــة األولى فــــــــي الواليات 
واملوظفــــــــني  العمــــــــالء  مطالبــــــــة  املتحــــــــدة، 
وارتداء  الحــــــــرارة  لفحوصات  بالخضوع 
األقنعة قبل الدخول، وال يزال أكثر من 80 
في املئة من متاجر آبل البالغ عددها 510 
متاجــــــــر مغلقــــــــة في جميع أنحــــــــاء العالم، 

منها 271 متجًرا في الواليات املتحدة.

تخطيط القلب
وقالت شــــــــركة آبــــــــل: إن تطبيــــــــق تخطيط 
القلب في ســــــــاعتها الذكيــــــــة (آبل ووتش 
 ،Apple Watch Series 4 (4 ســــــــيرس
أو النماذج األحدث، ســــــــيتوفر في تحديث 
البرامــــــــج القادم مع نظامــــــــي iOS 13.5، و

.watchOS 6.2.5
وأضافــــــــت الشــــــــركة أن هــــــــذه امليــــــــزة تعد 
أول منتج يصل إلى املســــــــتهلك مباشــــــــرة 
ويســــــــمح للعمالء بأخذ تخطيــــــــط للقلب 
من معصمهم مباشــــــــرة، إذ يسجل إيقاع 
دقات القلب في اللحظة التي يعانون فيها 

من أعراض مثل تســــــــارع ضربات القلب 
أو عــــــــدم انتظامها، ويســــــــاعد على توفير 
بيانات مهمة لألطباء. كما ســــــــتقوم ميزة 
Ap-  ششــــــــعار عدم انتظام دقات القلب في
ple Watch Series 1، أو النماذج األحدث، 
بمراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بني 
الحني واآلخر، وسترسل إشعاًرا إذا ُحدد 
أنَّ دقــــــــات القلب غير املنتظمة تشــــــــير إلى 
الرجفــــــــان األذينــــــــي. وقد حصــــــــل كل من 
تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم 
انتظــــــــام دقات القلب علــــــــى موافقة الهيئة 

العامــــــــة للغــــــــذاء والــــــــدواء بوصفها أجهزة 
طبية مرخصــــــــة من فئة Class IIa، وذلك 
من خالل عملية اعتماد تسويق األجهزة 

.MDMA الطبية
وسيساعد كل من تطبيق تخطيط القلب 
وميزة إشــــــــعار عدم انتظــــــــام دقات القلب 
املســــــــتخدمني على تحديد العالمات التي 
تشــــــــير إلى الرجفان األذينــــــــي، وهو أكثر 
أشــــــــكال عدم انتظام دقات القلب شيوًعا. 
وعند إهماله وتركه مــــــــن دون عالج، فإن 
الرجفــــــــان األذينــــــــي يعــــــــد أحد األســــــــباب 
الرائدة التي يمكن أن تؤدي إلى الســــــــكتة 
الدماغية، وهي ثاني أكثر أســــــــباب الوفاة 

شيوًعا حول العالم.

خطوة مهمة
وقــــــــال (جيــــــــف وليامــــــــز) – املديــــــــر العام 
للعمليات في آبل: "ســــــــاعدت (آبل ووتش) 
الكثيــــــــر من الناس في جميع أنحاء العالم، 
ونشــــــــعر بالتواضع؛ ألنها أصبحت جزًءا 
مهًمــــــــا من حيــــــــاة عمالئنا. ومــــــــع إصدار 
ميــــــــزات القلب هــــــــذه، تأخذ (آبــــــــل ووتش) 
ــــــــن األشــــــــخاص من 

ّ
خطــــــــوة مهمــــــــة تمك

الحصــــــــول على مزيد مــــــــن املعلومات عن 
صحتهم".

وقالت (ســــــــنبل ديزاي) – الطبيبة ونائبة 
رئيس قســــــــم الصحة في آبل: "نحن على 
ثقــــــــة بقدرة هــــــــذه امليزات على مســــــــاعدة 
املســــــــتخدمني على التمتــــــــع باملعرفة أثناء 
إجــــــــراء محادثات مع أطبائهم. فمن خالل 
تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم 
انتظام دقات القلب، سيتمكن العمالء من 
فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل".
وتعمــــــــل األقطــــــــاب الكهربائيــــــــة الجديــــــــدة 
 Digital الرقمــــــــي  التــــــــاج  فــــــــي  املدمجــــــــة 
Crown، والكريستال الذي على ظهر (آبل 
ووتش ســــــــيرس 4) والنماذج الحديثة، مع 
تطبيق تخطيط القلب؛ لتمكني العمالء من 
تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات 
األحاديــــــــة االتجــــــــاه. ولتســــــــجيل تخطيط 
للقلــــــــب فــــــــي أي وقــــــــت، أو بعــــــــد الحصول 
على إشــــــــعار بعدم انتظام دقــــــــات القلب، 
على املســــــــتخدم أن يفتح تطبيق تخطيط 
القلــــــــب الجديد على (آبل ووتش ســــــــيرس 
4) والنماذج األحدث، ويضع إصبعه على 

.Digital Crown التاج الرقمي

تطلق اإلمارات 
فــــــــي 15 تموز 
مــــــــن  املقبــــــــل 
أول  اليابــــــــان 
عربي  مسبار 
الستكشــــــــاف 
املريخ، وذلك بعدما أرســــــــلت العام 
املاضــــــــي رائــــــــد فضــــــــاء أمضــــــــى 
ثمانيــــــــة أيام في محطــــــــة الفضاء 
الدوليــــــــة، وفــــــــق مــــــــا أوردت وكالة 

األنباء اإلماراتية.
وبإطالق "مسبار األمل" ستصبح 
اإلمــــــــارات أول دولــــــــة عربية تضع 
مســــــــبارا غير مأهول فــــــــي املدار 
الستكشــــــــاف الكوكــــــــب األحمــــــــر 
وذلك في إطار "مشروع اإلمارات 
الذي يعكس  املريخ"  الستكشاف 
سعي أبوظبي إلى إثبات مكانتها 

العلمية والفضائية.
وأوردت الوكالــــــــة اإلماراتيــــــــة أنــــــــه 
"وفقــــــــًا للمخطط ينطلق مســــــــبار 
األمل في مهمته إلــــــــى املريخ عند 
الساعة 5:51:27 صباحا بتوقيت 
اليابان (00:51:27 بعد منتصف 
الليل بتوقيت اإلمارات) (20,51 ت 
غ) يــــــــوم األربعاء املوافق 15 تموز 
تانيغاشــــــــيما  مركز  مــــــــن   2020

الفضائي" في اليابان.
وأوضحت الوكالــــــــة أّن هذا املوعد 
هــــــــو اليــــــــوم األول ضمــــــــن "نافذة 
املهمة  بهــــــــذه  الخاصة  اإلطــــــــالق" 
الفضائيــــــــة التاريخية وتمتد هذه 

النافذة حتى 13 آب املقبل.
وأوردت أّن عملية نقل املسبار من 
دبي إلى اليابان اســــــــتغرقت أكثر 

من 83 ساعة برًا وجوًا وبحرًا.
الدولة  الوكالة عــــــــن وزيرة  ونقلت 
املسؤولة عن ملف العلوم املتقدمة 
سارة بنت يوسف األميري، قائدة 
الفريق العلمي ملشــــــــروع اإلمارات 
الستكشــــــــاف املريخ، تأكيدها أن 
املهمة تعكس تصميم الســــــــلطات 
املشروع  اإلماراتية على مواصلة 
على الرغم من فيــــــــروس كورونا 

املستجد.
"ســــــــيواصل  الوزيــــــــرة  وقالــــــــت 
الدؤوبة  جهــــــــوده  العمــــــــل  فريــــــــق 
بنجاح  املهمة  تنفيذ  الســــــــتكمال 
رغم صعوبتهــــــــا والتحديات التي 
ربما نواجهها وسنحتفل جمعيا 
بوصــــــــول املســــــــبار إلــــــــى املريــــــــخ 
فــــــــي فبرايــــــــر 2021 بالتزامن مع 
احتفــــــــاالت الدولة بمرور 50 عاما 

على تأسيسها".
وفــــــــي أيلــــــــول دخل رائــــــــد الفضاء 
اإلماراتي هزاع املنصوري التاريخ 
بصفتــــــــه أول مواطــــــــن مــــــــن دولة 
عربيــــــــة يقيم في محطــــــــة الفضاء 
الدوليــــــــة، وأول إماراتــــــــي يجــــــــري 

مهمة فضائية.
وتســــــــعى اإلمــــــــارات مــــــــن خــــــــالل 
"مشــــــــروع املريخ 2117" إلى بناء 
مدينة ســــــــكنية على كوكب املريخ 

بحلول العام 2117.

تونس  أطلقت 
ـــــــــــاء  ـــــــــــثـــــــــــالث ال
تطبيق  الفائت 
للحّد  "إحــمــي" 
مــــــن انـــتـــشـــار 
فــيــروس كــوفــيــد - 19 فــي الــبــالد 
والذي يمكن من تنبيه األشخاص 
الذين اقتربوا من حاالت مصابة 

عبر تقنية "بلوتوث".
فــــــــي  التطبيــــــــق  تنزيــــــــل  يمكــــــــن 
نظامي "اندرويــــــــد" او "اي او اس" 
وتــــــــم تطويــــــــره مجانــــــــا من طرف 
التسويق  في  متخصصة  شركة 

االلكتروني للشركات األجنبية.
ويختلف هذا التطبيق عما قدمته 
 

ّ
كل من شــــــــركة آبل وغوغل كحل

لعمليات تعقب مســــــــارات حاملي 
املرض.

وفي حــــــــال اتضح أن مســــــــتعمل 
التطبيــــــــق يحمل فيروس كورونا، 
ينبه "املرصــــــــد الوطني لألمراض 
الجديدة واملســــــــتجدة" (حكومي) 
الــــــــذي اقتربــــــــوا منه في  اآلخرين 
طريقهــــــــم او التقــــــــوه انطالقا من 
يخزنها  التــــــــي  املعلومات  جملــــــــة 
الهاتــــــــف ويرســــــــلها الــــــــى الجهاز 

املركزي.
وقال عقيل النقاطي مدير شركة 
"ويز البس" املشرفة على املشروع 
"بدأنــــــــا منــــــــذ شــــــــهر آذار (العمل) 
عندما ســــــــمعنا بوجــــــــود تطبيق 
ســــــــنغافورة  في  تراســــــــتوغاذير 

وذلك عبر تقديــــــــم نموذج خاص 
بتونس".

واكــــــــد ان مســــــــتخدمي التطبيــــــــق 
"ال يســــــــتطيعون التصريح بأنهم 
مرضــــــــى بمفردهم لكــــــــي نتجنب 
االخطــــــــارات املغلوطــــــــة وكل تنبيه 
من قبل املرصد يشــــــــفع باتصال 

هاتفي للتأكد".
واضاف املهندس الشــــــــاب بفخر 
"كّنا أســــــــرع من العديد من الدول 

األخرى".
ومن املنتظر ان تطلق الســــــــلطات 
الفرنسية تطبيق "ستوب كوفيد" 

في 2 حزيران املقبل.
العمــــــــل  الصحــــــــة  وزارة  وأقــــــــّرت 
بالتطبيق اثر فترة تجربة امتدت 
ثالثة أســــــــابيع وتشــــــــدد على انها 
بــــــــات حماية 

ّ
 متطل

ّ
تخضــــــــع لــــــــكل

التــــــــي   ّ الشــــــــخصّية  املعطيــــــــات 
حّددتها "الهيئــــــــة الوطنّية لحماية 
طبقــــــــا  الشــــــــخصّية"  املعطيــــــــات 

للقوانني املعمول بها في البالد.
وقــــــــال املكلف الرقمنــــــــة في وزارة 
الصحة بســــــــام الكشــــــــو لفرانس 
برس "سنطلق حملة تحسيسية 
لحّث النــــــــاس على تنزيل التطبيق 

واستعماله".
وشــــــــرعت العديد من الدول منها 
املتحدة  واململكة  وأملانيــــــــا  الصني 
اســــــــتعمال  في  الجنوبية  وكوريا 
مماثلــــــــة  معلوماتيــــــــة  تطبيقــــــــات 

لتقفي املصابني.

غلقت العشرات من الحواسيب الفائقة في أوروبا بعد 
ُ
أ

التعرض ملحاوالت اختراق بهدف السيطرة عليها.
وقالــــــــت مجموعة متخصصة في الحواســــــــيب الفائقة 
في أوروبــــــــا إن منفــــــــذي الهجوم اإللكترونــــــــي حاولوا 
اســــــــتخدام هــــــــذه األجهــــــــزة العمالقة فــــــــي التعدين في 

العمالت املشفرة.
وأكدت املجموعة إن "محاولة اســــــــتغالل ثغرات أمنية" 
كانت وراء تعطيل الدخول إلى حاســــــــوب آرشر الفائق 

في جامعة أدنبره في 11  أيار الحالي.
وقــــــــال فريق العمل الخاص بالحاســــــــوب العمالق إنهم 
يعملون بالتعاون مع املركز الوطني لألمن اإللكتروني 

بهدف استعادة الســــــــيطرة على الجهاز الذي وضعت 
فيه أداة خبيثة إلنشــــــــاء نماذج البيانــــــــات. وقال فريق 
عمل كمبيوتر آرشــــــــر في جامعة أدنبره: "تأكدنا اآلن 
أنها مشكلة عامة تواجه الوسط األكاديمي ألن أجهزة 
كمبيوتر عدة تعرضــــــــت لالختراق في اململكة املتحدة 

ودول أخرى في أوروبا".
وقال املركز الوطني لألمن اإللكتروني: "نحن على علم 

بما حدث، ونوفر الدعم الالزم".
وأضاف أنه يعمل مع القطاع األكاديمي للمساعدة في 
تحســــــــني املمارســــــــات األمنية وحماية املؤسسات من 

مثل هذه التهديدات".
كما توقفت خمســــــــة حواســــــــيب فائقة عــــــــن العمل في 

أملانيا أيضا في 11 أيار الحالي.
وتعطلت أيضا أجهزة أخرى في أملانيا في األيام التالية 

عالوة على عدد آخر منها في سويســــــــرا مع إشــــــــارة 
تقارير إلى تعطل حواسيب فائقة في برشلونة.

واســــــــتغل منفذو الهجوم اإللكتروني بروتوكول النقل 
اآلمن، الذي يســــــــتخدمه األكاديميــــــــون في الدخول عن 
بعد على نظم املعلومــــــــات الخاصة بهم، في محاوالت 
االختــــــــراق. وُيرجح أن القراصنــــــــة اإللكترونيون كانوا 
يحاولون نشر برمجيات ضارة للتعدين في العمالت 

املشفرة بمجرد دخولهم على النظم.
وقــــــــال فريــــــــق األمــــــــن اإللكترونــــــــي التابــــــــع للمجموعة 
األوروبيــــــــة للُبنى التحتيــــــــة: "مجموعة مــــــــن القراصنة 
اإللكترونيــــــــني تســــــــتهدف فــــــــي الوقت الحالــــــــي مراكز 
البيانات الخاصة بجهات أكاديمية الستغالل وحدات 
التشغيل املركزية للحواســــــــيب الخاصة بتلك الجهات 

في نشاط التعدين في العمالت املشفرة".

25

حارس أمن يقوم بقياس درجة حرارة الزبون خارج أحد متاجر 
آبل في تشارلستون ، ساوث كارولينا... (أ ف ب)

تطبيق تخطيط القلب في ساعة (آبل ووتش سيرس 4)، سيتوفر في تحديث 
البرامج القادم مع نظامي iOS 13.5 وwatchOS 6.2.5.  (أ ف ب)
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الحرب  أبــان  بيروت  نــزوح عائلة من  تناولت 
في ثمانينيات القرن املنصرم ليعيش  كفاح  
في  الجسد،  مشاعر  اكتشاف  تجربة  معها 
حني كشفت الحكاية للثالثة للمخرج  سيمون 
الــلــون األحــمــر"  بـــ" ال أحــب  صفية  واملعنونة 
إسقاطات غزو الكويت على عائلة فلسطينية 
ـــكـــويـــت نــحــو  ـــــى مـــــغـــــادرة ال مـــمـــا اجـــبـــرهـــا إل
دمــشــق والسكن مــع بــاقــي الــعــائــالت ، بينما 
للمخرجة  "الــعــودة"  الرابعة   الحكاية  تناولت 
كـــوثـــر مـــعـــراوي املــتــغــيــرات الــســيــاســيــة بعد 
الدكتاتوري  نظامها  وسقوط  بغداد  احتالل 
ومـــن ثــم نــشــوء التنظيم اإلرهـــابـــي "داعــــش" 
الــهــاون في   الــذي قــام بقصف البيت بقذائف 

النهاية .
الفيلم  الوجود والعدم في  وقد وظفت ثنائية 
السينمائية  اللغة  بشكل متسق مع عناصر 
ـــى تــأطــيــرهــا  حــيــنــمــا عــمــد صــانــعــو الــفــيــلــم إل
دالليًا من أجل تفعيل ساردية املتلقي بشكل 
الــذهــنــيــة تشتغل على  يــجــعــل مــن مــدركــاتــه 
ربط الداللة بمدلولها الذهني من أجل تحقيق 
التصوير  نسق  ففي  التلقي،  تجليات  أبــهــى 
كانت دالالت الصور املقلوبة تشي باالغتراب 
الشخصيات  تعيشه  الــذي  الكبير  الــوجــودي 

كما في لقطة األب املتوسطة في الجزء األول 
ولقطة األخت املتوسطة في الجزء الثاني، أما 
اإلكسسوارات وقطع األثاث فقد وظفت دالليًا 
هي األخرى في األجزاء األربعة، فقد اختزلت 
الساعة العاطلة حياتنا املعطلة بسبب الحروب 
والنزوح والفرقة بني الدول العربية والقماشة 
الحمراء التي بينت القهر الروحي والجسدي 
الـــــذي تــتــعــرض لـــه الـــــذات اإلنــســانــيــة بسبب 
الثالث،  الجزء  في  املجتمعي  والقهر  الحروب 
فيما كانت لقطة سقوط القلم داللة على عدم 
اإلنسان  العلم وســط عالم أضحى فيه  قيمة 
ــتــحــول الـــذي  ســلــعــة بـــائـــرة وكـــذلـــك مــشــهــد ال
شهدته يافطة املكتبة من مكتبة كلكامش الى 
شريعة  شــيــوع  على  داللـــة  كلكامش  ملحمة 
الغاب في جــزء املخرجة مــعــراوي، أمــا نسق 
الصوت واملوسيقى فقد عضد من االستالب 
الذي تعيشه الشخصيات ففي الجزء الثاني 
 بــصــريــًا حينما 

ً
كـــانـــت املــوســيــقــى مــــعــــادال

رافقت األخت في مشهد الحمام وهي تبحث 
عن أنوثتها املستلبة، في حني كانت األصوات 
القلق  دالالت  من  الكثير  تختزل  الالمتزامنة 
مــــن خـــــالل تــشــظــيــهــا عــــن الـــجـــســـد حــيــنــمــا 
العربية  التظاهرات  اللبنانية  الفتاة  وصفت 

املبتهجة بفوز الجزائر على أملانيا بكرة القدم 
بشكل تهكمي ساخر.

القهر واالستالب  الرغم من كل دالالت  على 
واالغــــــتــــــراب الــــتــــي تـــجـــســـدت فــــي األنــــســــاق 
بنية  مشكلة  ذكرها  مر  التي  السمعبصرية 
الـــوجـــود  ــفــنــاء ، أال أن بــنــيــة  قـــــارة تــشــي بــال
تـــمـــظـــهـــرت بـــشـــكـــل مــــائــــز مـــخـــلـــخـــلـــة بــنــيــة 
الــفــنــاء، وهـــذا مــا تجسد فــي مشاهد عديدة 
مــنــهــا فــي الــجــزء األول مــثــل مــشــهــد طــيــران 
ترمي  وهــي  البيت  أعــلــى  الهليكوبتر  طــائــرة 
الــقــصــاصــات الــورقــيــة ثــم االنــتــقــال مباشرة 
الــحــرب واملشهد  الــطــائــرات املقاتلة زمــن  إلــى 
بعد  للفتاة  البندقية  الصبي  فيه  أعطى  الــذي 
أن غــادرت أسرتها البيت وعــادت إلى بلدتها 
داللــة مرجئة  البندقية أصبحت  أن  نلحظ  إذ 
حسب (جــاك دريــدا) ثم تجلى أثرها الداللي 
فــي الــجــزء الــثــانــي حينما ذهـــب كــفــاح) إلــى 
مــعــســكــر الـــتـــدريـــب مـــن اجــــل االنــــخــــراط في 
املقاومة مما جعل من بنية الوجود متسيدة 
دون بنية العدم في نظام شكلي ضابط قوامه 
األثروتمظهر العالمة والحال ذاته في مشهد 
الـــذي كـــان يــشــي بــالــدور الكبير للعلم  الــقــلــم 
في  لـكفاح  أعطي  الصمود حينما  إدامــة  في 

املعسكر، فيما كان الرقص في مشاهد كفاح 
ســـواء تحت املــطــر فــي داللـــة على أن األرض 
املجدبة في داخله ستنمو وتتشح بالخصب 
والنماء أم وحده أعلى البيت متشحًا بالشال 
ـــة عــلــى االنــعــتــاق مــن الــقــيــود الــتــي تكبله  دالل
يـــشـــي بــتــســيــد بـــنـــيـــة الـــــوجـــــود مـــــرة أخــــرى 
الــجــزء  الــبــصــري فــي  فــي تشكيلية املــشــهــد 
الـــثـــانـــي، فـــي حـــني كــانــت األرديــــــة املــتــشــابــهــة 
داللـــــة عــلــى وحـــــدة املـــوقـــف وكـــذلـــك حـــــوارات 
إلى فجر جديد  املتزامنة تحيلنا  البطلة غير 
الـــذي وصف  ، أمــا املشهد  الثالث  الــجــزء  فــي 
يــردد  كــان  حينما  الصغيرة  أبنته  كفاح  فيه 
بصوت ال متزامن (طفلتنا الصغيرة إشارة 
الواقع  بشاعة  وجــه  في  الخجولة  االستفهام 
ملشهد  الــبــصــري  املــهــاد  هــو  معقوليته)  وال 
بقاء الطفلة على قيد الحياة املرتبط بالعودة 
الــذي  املــلــزم  املركزية واملشهد  الــبــؤرة  ، ويعد 
خلخل بنية العدم في الجزء الرابع للمخرجة 
مــــعــــراوي، فــالــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي هـــو حـــراك 
أنساق متداخلة ضمن ثنائيات متضادة في 
نظام دقيق جدًا كما يذهب دعاة البنيوية إلى 
 ذلك وهذا ما تجسد في الفيلم السوري حنني 

الذاكرة.

الشهير  الــفــرنــســي  املــمــثــل  تــوفــي 
املاضي   االثــنــني  بيكولي،  ميشال 
عــــن 94 عــــامــــا، عـــلـــى مــــا أعــلــنــت 
عائلته، اذ أسلم الــروح بني ذراعي  
زوجـــتـــه لـــوديـــفـــني وولــــديــــه إيــنــور 
وميسيا إثر جلطة دماغية . املمثل 
بمفهومية  املـــقـــدام  الـــرومـــانـــســـي  
الشباب  مــن  اجــيــال  ألهم  ستندال، 
بأفالم ملخرجني فرنسني وعامليني 
مــجــدديــن فــي االســـلـــوب واملــعــنــى، 
على شاكلة لويس بونويل وكلود 
ســـوتـــيـــه رنـــــــوار وريـــنـــيـــه وديـــمـــي 
ومـــلـــفـــيـــل وفـــــــــاردا وهــيــتــشــكــوك. 

رنــــــوار وريـــنـــيـــه وديـــمـــي ومــلــفــيــل 
وفاردا وهيتشكوك.  برز بيكولي  
بــفــضــل فــيــلــم "لــــو مــيــبــري" الــعــام 
ثــنــائــيــا  فـــيـــه  شـــكـــل  الـــــــذي   1963
بــاردو ورومــي  رائعا مع بريجيت 
شــــنــــايــــدر وشــــــــــارك بــــعــــدهــــا فــي 
مـــن دوره  فــيــلــمــا  مـــن 150  أكـــثـــر 
االستفزازي في "غراند بوف" إلى 
"ابــيــمــوس بــابــام" الـــذي يـــؤدي فيه 
الــشــكــوك في  بـــابـــا تـــســـاوره  دور 
العام 2011. وكان هذا آخر أدواره 
بطل  السينما  وظهر  في  الكبيرة 
فيلم " احتقار" في عملني للمخرج 
املصري يوسف شاهني، اذ جسد 
شخصية كافاريللي رئيس علماء 

الحملة الفرنسية على مصر في " 
وداعا بونابرت"، كما ادى دور ادم 
في " املهاجر" وتوج بيكولي املولود 
موسيقية،   لعائلة   1925 العام  في 
بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 
فيلم  عــن   1980 السينمائي  كــان 
" قــفــزة فــي الــظــالم  " كــمــا حصد 
جائزة الدب الفضي ألفضل ممثل 
في مهرجان برلني السينمائي عام 
1982 عن فيلم "  عالقة غريبة" .  
ورشـــح بيكولي املــولــود فــي الــعــام 
بجائزة  مـــرات  أربـــع  للفوز   ،1925
سيزار أعرق املكافآت السينمائية 
 الــفــرنــســيــة، لــكــنــه لـــم يــفــز فـــي أي 

مرة،

   

السينما  مــهــرجــانــات  أهــمــيــة  تــكــمــن 
السينما  ونــقــاد  الجمهور  بحضور 
فتنشأ  األفـــالم،  وممثلي  ومخرجي 
العالقة في أن يلمس صانعو األفالم 
الجمهور.  على  إبــداعــهــم  فعل  ردود 
السينما  مــهــرجــانــات  أغــلــب  وكــانــت 
وبلدياتها  الــبــلــدان  مــن  الــدعــم  تتلقى 
كي تسجل نشاطا ثقافيا تتميز به 

هذه البلدية أكثر من غيرها. 
ولكن في الفترة األخيرة التي سبقت 
ظهور فايروس الكورونا بدأت الكثير 
املهرجانات تقلل عدد ضيوفها  من 
مــن املــدعــويــن بسبب ضــعــف الــدعــم 
املــالــي الـــذي تــقــدمــه الــبــلــديــات بسبب 
أزمات اقتصادية بدأت بوادرها قبل 
ظــهــور فـــايـــروس الـــكـــورونـــا .. وهــي 
أزمة اقتصادية شبيهة باألزمة  التي 
سادت العالم بعد الحربني العامليتني 
ـــــــى والــــثــــانــــيــــة.  الـــــى حــــد الــتــجــأ   األول
مــنــظــمــو  املــهــرجــانــات  عــلــى شبكة  
اإلنــــتــــرنــــت كـــمـــنـــصـــة  لـــلـــمـــهـــرجـــان، 
السينما  نــجــوم  فــانــحــســر حــضــور 
باتت  حتى  واملمثلني  املخرجني  مــن 
الــســيــنــمــائــيــة عــلــى "أون  املـــشـــاهـــدة 
اليــــن" وبــشــكــل أكــثــر وضـــوحـــا بعد 
الــفــايــروس، حيث  يضع  انتشار  أن 
مــنــظــم املــهــرجــان األفـــــالم املــشــاركــة 
ـــنـــت مــــع " كـــــــود"  املـــشـــاهـــدة  عـــلـــى ال
ــيــضــع املــشــاهــد  مــــع رقـــــم حـــســـابـــه ل
دراهــم  أو  دوالرات  أو  لــيــرات  بضعة 
أو دنــانــيــر حــســب عــمــلــة هــــذا الــبــلــد 
ويستطيع  الــفــيــلــم  ويــشــاهــد  ذاك  أو 
أن يــبــدي مــالحــظــاتــه بــشــكــل  يشبه 
الحوار التفاعلي الذي كان يدور حيا 

فـــي الـــصـــالـــة.  وبــــذا هــجــر الــجــمــهــور  
صاالت العرض  وقاعات  االحتفاالت 
الــبــاذخــة،  وســـاد مــبــدأ الــتــوحــد الــذي 
املجتمعات  عــلــى  الــكــورونــا  فــرضــتــه 
الــــتــــي عــــرفــــت وتـــمـــتـــعـــت بــــعــــروض 
ــكــبــرى عــلــى شــاكــلــة:   املــهــرجــانــات ال
و"بــــرلــــني"  االوســــــكــــــار"،  و"  كـــــــان"،   " 

وغيرها.
 ولو افترضنا  جدال  أن الكورونا قد 
تم القضاء عليها سواء كانت مفتعلة 
تعود  فــهــل  طبيعية،  أو  ومــصــنــوعــة 
االمــور الــى نصابها؟  انــا شخصيا 
ــتــبــاعــد  ال اعـــتـــقـــد ذلـــــــك، فــســيــظــل ال
بذلك   واقــصــد  ضاغطا،  االجتماعي 
نــهــج الـــتـــوحـــد  والــــخــــوف االنــســانــي  
الـــــــــذي ســـبـــبـــتـــه الــــقــــيــــود الـــصـــحـــيـــة 

ولــدت رعبا وخوفا،  لتي  وتداعياتها 
سيستمر  ربما  لحقب من األزمان 
..فثمة   الخشية من عدو وهمي قد 

يدهمه في غفلة من الحياة .. 
إذن، هــل نــقــرأ ســـورة الــفــاتــحــة على 
مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا واحــتــفــاالتــهــا 
ســــواء بــســبــب الــشــعــور بــالــتــوحــد أو 
بــســبــب األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الــعــالــم بعد انــتــشــار فيروس  ســـادت 
الكورونا ؟ كنا سابقا نخشى على 
صاالت السينما من اإليديولوجيات 
السائدة التي تحرم الصورة وتحرم 
املـــوســـيـــقـــى وتــــحــــرم االخــــتــــالط بــني 
السينما  صــــاالت  اآلن   .. الــجــنــســني 
عــلــيــهــا أن تــكــون مــعــقــمــة واملــشــاهــد 
يـــدخـــل الــصــالــة بــســيــادة الــكــمــامــات 

والكفوف، ألن املجتمع يبقى خائفا، 
وتتحمل  مــرعــوبــة  ستبقى  والـــدولـــة 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى املــجــتــمــع 
كــــذبــــا مـــســـتـــغـــلـــة رعــــب  أو  صــــدقــــا 
الـــكـــورونـــا .. وقــــد نــــرى هــــذا الــرعــب 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة حـــيـــث ســـــوف تــنــتــج 
 .. للمشاهدة  مــوضــوعــات  الــكــورونــا 
الشاشة  املتفرج نفسه على  يشاهد 
وهــــو بــكــمــامــتــه وكــفــوفــه صــــورة ملا 
يــجــري أمـــامـــه عــلــى الــشــاشــة وســط 
ظالم الصالة الذي كان جميال فبات 
الــســيــنــمــا  مـــهـــرجـــانـــات   .. مـــرعـــوبـــا 
ــتــي لــهــا خــصــوصــيــتــهــا فـــي املتعة  ال
"أون  بــــاتــــت  ـــعـــاطـــفـــيـــة  وال ـــذهـــنـــيـــة   ال

الين"
*كاتب وسينمائي   

أكــثــر من  فــهــو ينفتح عــلــى  الــنــســويــة اشــكــالــيــا،  السينما  يــبــدو مصطلح 
ســـؤال وداللــــة؛ منها على سبيل املــثــال ال الــحــصــر: هــل هــي تلك األفــالم 
التي تخرجها وتصورها وتنتجها النساء؟، ام تلك األفالم املتمردة على 
فيها محض  تــرى  والــتــي  هــولــيــوود،  بمفهومية  للمرأة  النمطية  الــصــورة 
جسد للفرجة والتحديق، و"انعكاس لخياالت الرجل بعيدا عن صورتها 

الواقعية ”؟،
مفهوم " السينما النسوية" من وجهة نظري املتواضعة، هي تلك األفالم 
الــتــي ينتجها صــنــاع ســيــنــمــا رجــــال او نـــســـاء، وتــتــنــاول أوضـــــاع املـــرأة 
االجتماعية والنفسية والسياسية، وتنظر لها وفق منظور واقعي، وهذا 
ال يعني تجاوزا على تنظيرات نساء ثائرات وجدن في السينما التقليدية، 
محض نظرة ذكورية محدقة " تعمل على تصوير الشخصيات النسائية 
الــذكــر"،  املشاهد  خــيــاالت  واشــبــاع  امــتــاع  بحتة، هدفها  كأشياء جنسية 
لذا فالسينما النسوية من وجهة نظرهن يجب" ان تتفكك بناء السينما 
التقليدية ويـــعـــادان الــنــظــر فــيــوضــع الــكــامــيــرا"، وهـــذه الـــثـــورة  بـــدأت منذ 
وتنظيرات  العنصري  التميز  الكفاح ضد  أيــام  املاضي،  القرن  ستينيات 
الشهير  كتابها  فــي  بــوفــوار  دي  ســيــمــون 
" الجنس االخــر" الــذي قالت فيه " ان املــرأة 
ال تــولــد امــــرأة وانــمــا تصبح امــــرأة بفضل 

املجتمع"  
احتدمت في سبعينيات  التي  األفكار  هذه 
املاضي، قطفت ثمارها  القرن  وثمانينيات 
فــي الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، اذ تعالت 
الـــصـــيـــحـــات بـــمـــشـــاركـــات نـــســـويـــة أكـــبـــر، 
وإلــــغــــاء الــكــثــيــر مـــن مــظــاهــر الــتــمــيــز على 
أساس العرق واللون والجنس، لكن الطريق 
ــثــائــرات على  مــــازال طــويــال وشــاقــا امـــام ال
التي  للمرأة،  النمطية  وصورتها  هوليوود 
انصفت  أفــالمــا  فثمة  قــيــاســا،  ليست  هــي 
بكامل  وقدمتها  الحلو  اإلنــســانــيــة  نصف 
إنــســانــيــتــهــا، الـــتـــي ال تــخــتــلــف كــثــيــرا عن 
الرجل، منها على سبيل املثال ال الحصر، 
فيلم " الشخصيات املخفية" الذي أنتج في 
الــعــام 2016،   واخـــراج األمــيــركــي ثيودور 
لــنــســاء عــاملــات(  ملفي عــن قــصــة حقيقية 
كـــاتـــريـــن جـــونـــســـون، ومــــــاري جــاكــســون، 
ودورثــي فوغر ) عملن في وكالة " ناسا" 
العنصري  التميز  أيـــام  الستينيات  أوائــــل 
الفضائي  والسباق  الباردة  والحرب  الحاد 
بــني امــيــركــا واالتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي للفوز 
بسبق انزال أول انسان على سطح القمر، 
وكانت هذه املهمة تحتاج الى عقول رياضية 
خـــارقـــة، فــنــحــجــن فـــي عــمــلــهــن واســتــطــعــن 
تــحــديــد مــســار الـــصـــاروخ الــفــضــائــي األول 
دقيق  تحديد  عــن  متناهية، فضال  بــدقــة  مــأهــولــة  مركبة  هــبــوط  ومــوقــع 
لــهــبــوط ارمــســتــرونــغ عــلــى الــقــمــر، وســـط اعــجــاب عــلــمــاء نــاســا والشعب 
األميركي، لكن االمر ليس بهذه الرومانسية، اذ تعرضت العاملات السود 
الى االضطهاد والتميز العنصري من قبل موظفي الوكالة، فالواحدة منهن 
الــى دورة مياه خاصة بالسود  الــى (30 40-) دقيقة لكي تذهب  تحتاج 
للعاملة السمراء  ان تشرب من ابرق  من اجل قضاء حاجتها، وال يحق 
القهوة الخاص بالبيض، ومع ذلك نجحن  في اقناع مدير ”ناسا"  (كيفن 
في العنصري  التميز  مظاهر  كــل  فــأنــهــى   قضيتهن  بــعــدالــة   كوستنر) 

 وكالته . 
قدم املخرج وفريق عمله، السيما املمثلون حكاية سلسلة وشيقة، على 
الرغم من كون املوضوع علميا، اذ أعتمد  احداثا نصفها حقيقي والنصف 
عــلــى ســيــر حياة  الــضــوء  الفيلم وتسليطه  نــجــاح  وبــعــد  االخـــر متخيل، 
نساء عظيمات، بادر مدير وكالة " ناسا" الى إطالق اسم " الشخصيات 
املخفية" على الشارع الذي تقع عليه بناية الوكالة، تكريما وعرفانا لعلمهن 

وشجاعتهن. 
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تجاوزات  خاللها  شروعات،  توالي  الحياة 
حــــــــدود ومـــــغـــــامـــــرات صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة، 
مع  الحياة  مــا نسميه ممارسة  هــذه  وهــي 
االعتيادي اليومي كاألكل والشرب والنوم ..
ونــفــوز على  أننا نكسب حينا  هــذا  معنى 
الخصوم  على  نتغلب  أو  حينًا  املنافسني 
وأننا نسقط في أحيان ونخيب في اكمال 

اعمالنا أو تحقيق نوايانا.
املــــتــــضــــادات ونـــعـــايـــش  نــــواجــــه  إذًا  نـــحـــن 
والــعــيــاء وحق  الــنــجــاح واألخــفــاق والعافية 
يسند ويــعــني ومــن يــخــون ويــخــذل، ونحن 
نــعــايــش هــــذه وســــواهــــا، وال جـــديـــد، وإذا 
كــان مــن اســتــيــاء، فسببه أنــنــا نــعــول على 
غــيــرنــا ونــنــتــظــر املــفــرح أكــثــر مــن الــصــادم 
يعلمه  مــا  وهـــذا  لكنها جميعًا  املــخــيــب،  أو 
الجميع، مفردات الحياة وما يتوجب علينا 

هـــو تقبلها جــمــيــعــًا مـــا دمــنــا عــرضــة لها 
ونعمل  الحياة  نعيش  دمنا  مــا  أو  جميعًا، 
ونرى ونخوض وندور فيها وبني أحيائها 

وتفاصيلها..
هل من خطأ في التربية، في استخالصنا 
ملـــا ورثـــنـــا فــانــتــفــاعــنــا بــبــعــض مــنــه كــانــنــا 
املــمــيــزون بــالــخــيــر وحــــده وبــالــجــيــد وحــده 
وباملبهج املفرح وحــده؟ ال سبيل ملثل هذا 
عـــطـــَي مــثــل هــذا 

ُ
االنـــتـــقـــاء وال أحــــد يـــومـــًا أ

االمتياز، ال ملك وال عبد، ال عاقل وحكيم 
وال أحــمــق وال مــن هــو بــنــصــف عــافــيــة أو 
بنصف بصيرة، الحياة حياة بمختلفاتها 

وهي كلها حياتنا ...
وألنـــنـــا نــعــيــش، نــحــتــاج إذًا إلـــى اســتــعــداد 
لتقبل الناس حولنا، وهم بأمزجة مختلفة 
وقدرات عقلية وبدنية مختلفة ومستويات 

وعي متفاوتة، وأوالء نصطحبهم أو نعمل 
معهم أو نشاركهم في تخصص أو سفر 

أو سكن ..
اإلنساني  بالروح  البشري  املخلوق  جمال 
فيه، واإلنسان هو الكائن الوحيد الذي تمتد 
عواطفه إلى ما حوله من جنسه ونوعه أو 
من سوى ذلك، ومن شجر وحجارة وماء 
وحيوان، وكم أسبغ من محبة على شجيرة 
تــرعــرعــت أو عــلــى حـــيـــوان دّجـــنـــُه أو جــاء 

غريبا، فنال عطفًا ومحبة ..
لــكــن بــعــض الـــنـــاس ال يــحــبــون أحـــــدًا من 
حــولــهــم وال أحـــدًا مــمــن يــعــمــلــون معهم أو 
يــشــاركــونــهــم فـــي اهـــتـــمـــام، هـــو مــســكــون 
أو  لــســواهــا ومــا يهمها  مــكــان  بنفسه وال 
ما تنتفع به. مدائحهم وكراهاتهم من تلك 
النفس. كل سبب أو مسوغ عدا ذلك عاطل. 

وأوالء ال يعنيهم أنهم يرون آخر جوارهم 
البعيدين  واللطف حتى على  املحبة  يسبغ 
مما  متأملًا  آسفًا  معهم  ويتعاطف  الغرباء 
مع  ويتعاطف حتى  يــحــدث،  أو  لهم  حــدث 
أبطال الروايات واألفــالم أو ما تذكره كتب 
وسعة  هناك  إنساني  ثمة ضيق  الــتــاريــخ. 

ورجاحة إنسانية هنا.
ومــــن الـــنـــمـــاذج الــخــيــرة الــخــصــيــبــة، مـــن ال 
لوا 

َ
يريدون أن يهان من اســاؤوا لهم، أو ُيذ

الشماتة، بل قد يصل  الــرأفــة هنا تسبق   ،
أو  انقاذهم  على  الــقــدرة  تمني  العطف حد 
وُيــعــفــى عنهم!  ُيــرحــمــوا  أن  إيــقــاف األذى، 
إنـــســـانـــيـــة اإلنـــــســـــان تـــقـــاس بـــمـــدى عــمــق 
وشمول عواطفه. فيا لعمق وسعة عواطف 
ذلك الرجل الذي قال عن الكلب الذي افترس 
ببغاءه الجميلة العزيزة عليه : مسكني كان 
جائعا وهــو ال يـــدرك أنــهــا جميلة، وهــو ال 
يـــدري أنـــي أحــبــهــا وأنــهــا تــريــد أن تعيش، 
له من يطعمه  ... هو ليس  ال تتألم وتموت 
اإلنــســان محظوظ، تقدم وارتقى  إذا جــاع. 
ــــصــــواب،  وال الـــخـــطـــا  يـــعـــرف  هــــو   . وإدرك 
الــحــيــوانــات الــبــريــة تــجــوع وتــمــرض وتهرم 
بــهــا وإذا درى ال  يــــدري  احــــد  وتـــمـــوت، ال 

تعنيه..
للجماعات  أو  لــلــفــرد  االجــتــمــاعــي،  الــتــقــدم 
على اختالفاتها، هو تقدم الوعي اإلنساني 
فيهم، وهو هذا الوعي، أو توسعه وشموله 
بــالــحــيــوان وحماية  الــرفــق  جــمــعــيــات  وراء 
واللقطاء  االيتام  رعاية  ومؤسسات  البيئة 
النفس  الــحــب حــب  هـــذا  مــن   .. واملنقطعني 
اإلنسانية وغناها الروحي وتجاوز حدود 
الذات بالخير إلى ما حولها وما هو بحاجة 
إلى عونها. ال ُيعنى بهذا كله، كاره أو أناني 
مغلق مسموم، لكنه إذا ارتقى وأزداد نقاء 
ومحبة، فــاض لطفًا ورضـــا، أمــا قبل هــذا، 
فــهــو كــمــا يــقــال، لــيــس جــاهــزًا بــعــد لسماع 

املوسيقى العابرة في الزمان..
سالمًا ملن اغتسلوا بعذوبة الحياة وحظيت 
نــفــوســهــم بــدفــق املــحــبــة فــتــمــتــعــوا بعافية 
أفكارهم  وغــادر  وغادرهم  الربيعي  التفتح 
التوحش والشر والكذب واتوا الله واإلنسان 

بقلب سليم ..
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أجــد فــي وضـــوح األهــــداف الــتــي حددها 
لبيت   ١٩٩٥ لــســنــة   (١١) رقــــم  الـــقـــانـــون 
الــحــكــمــة الــعــراقــي، مــا يــبــرر الــعــديــد من 
لهذه  املــتــصــدي  الــتــي يطرحها  األســئــلــة 
التجربة، وهو يتتبع عوامل نجاحها، أو 
عام  وبعد  قبل  مرحلتني،  في  إخفاقها، 
االحتالل ٢٠٠٣.  وأول تلك األسئلة يتعلق 

بمعنى التأسيس.
فهل ورد في عقل املؤسسني ما يتطلب 
تــجــديــده فــي الثقافة وغــايــاتــهــا وطــرائــق 
نـــشـــرهـــا؟ ومـــــا مـــحـــرك هـــــذا الـــتـــحـــول؟ 
الـــوعـــي  الـــحـــســـبـــان  فــــي  واردًا  كـــــان  إذا 
التخطيطي الثقافي، املدعم باإلحصاءات 
ومــردودهــا  النتائج  حساب  فــي  الدقيقة 

الفعلي على هذا الواقع.
باإلمكان  املسلمات، هل  هــذه  على وفــق 
الحكمة  بيت  تأسيس  (فــكــرة)  ان  القول 
الــــعــــراقــــي جــــــــاءت مـــنـــســـجـــمـــة مـــــع تــلــك 
ان هناك نوايا ومتبنيات  أم  األغـــراض.؟ 
أخرى (غير الثقافية)، كانت هي األرجح 

في األسباب املوجبة للتأسيس؟
املعنى  فــي  تكمن  الحكمة  بيت  قيمة  إنَّ 
الـــــــذي يـــحـــمـــلـــه تـــاريـــخـــيـــًا وحــــضــــاريــــا، 
الغاية من تأسيسه،  الى  فالقانون أشار 
أو  الــعــبــاســي،  الحكمة  وهــي إحــيــاء بيت 
كــمــا يــســمــى فـــي حــيــنــهــا، خـــزانـــة بيت 
العباسي  الخليفة  أسسه  الــذي  الحكمة 
أبــو جعفر املــنــصــور فــي بــغــداد، وأكمل 
رعايته حفيده هارون الرشيد، ومن بني 
والــدراســات  بالبحوث  العناية  األهــــداف، 
املهتمة بتاريخ العراق والحضارة العربية 
واإلسالمية، وحسب موقع بيت الحكمة 
االلــكــتــرونــي، انـــه يــعــنــى بـــإرســـاء منهج 
الثقافات واألديـــان، وإشاعة  الــحــوار بني 
التسامح  والــحــوار، وقــيــم  الــســالم  ثقافة 
الديني والتعايش بني األفراد والجماعات.
بتقديري ان ما تمتع به بيت الحكمة من 
إمتيازات إستثنائية، ودعم حكومي بال 
حدود، يفوق بكثير ما توفر ملؤسسات 
املرحلتني  في  مماثلة،  وعلمية  أكاديمية 
العلمي  كاملجمع  الــيــهــمــا،  أشــرنــا  الــلــتــني 
ــــتــــي كــــانــــت تـــعـــانـــي مــــن شــح  ، وال

ً
مــــثــــال

املــالــيــة، بسبب ظـــروف الحصار  املــــوارد 
االقــــتــــصــــادي املــــفــــروض عـــلـــى الــــعــــراق، 
فتراجعت تلك املؤسسات عن أداء دورها 

وتحقيق مهماتها العلمية والفكرية.
ــتــبــايــن فـــي الـــدعـــم الــحــكــومــي،  إنَّ هـــذ ال
هــــو مــــا يـــدعـــونـــا لـــلـــســـؤال عــــن مــغــزى 
احــتــضــان مــؤســســة دون أخـــــرى، وفــي 
ذاكـــرتـــنـــا أمــثــلــة كــثــيــرة لـــإلجـــابـــة، وفــي 
العهدين تعددت أقسام بيت الحكمة في 
مختلف االختصاصات، وتضخم كادره 
الوظيفي، ومن اإلنصاف القول انه أصدر 
ــــات  ــــدوري عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن املـــجـــالت وال
م حلقات دراسية نقاشية، 

ّ
والكتب، ونظ

ـــدعـــم  ونــــــــــدوات ومـــــؤتـــــمـــــرات بـــفـــضـــل ال
الــحــكــومــي، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــعــرضــه 
موجوداته  بكل  والعبث  والــحــرق  للنهب 
ان  إال   ،٢٠٠٣ نيسان  فــي  االحــتــالل  بعد 
بيت الحكمة إستطاع النهوض من جديد 
الحياة  له  أعــادت  وترميم،  إعمار  بحملة 

واالستمرار بذات النهج واألهداف.
ركــودًا  األولــى  التأسيس  شهدت مرحلة 
املؤسسات  فــي  مريعًا  وخــرابــًا  ثقافيًا، 
ال  حقيقة  وهــي  والتعليمية،  األكاديمية 
تغيب عن األنظار، وأسهمت الدكتاتورية 
بـــــدرجـــــات مـــتـــفـــاوتـــة بــصــنــع مــاكــنــتــهــا 
الثقافة  نمط  وإشــاعــة  للثقافة،  القمعية 
الــشــمــولــيــة، جــــرت بــاســم الــحــفــاظ على 
الوصاية  وفرض  والخصوصية،  التراث 
عــلــى الــقــيــم الــثــقــافــيــة، ومـــصـــادرة حرية 
يقتصر  الـــحـــقـــوق، وال  وانـــتـــهـــاك  ـــــرأي  ال
اإلنتاج  املتردي على حركة  الوضع  هــذا 
األثــر على  في  امتد  بل  الفكري عمومًا، 
بعض  فتحول  وأدواتـــه،  الثقافي  الجسم 
املثقفني الى وجه آخر للسلطة أو صنيعة 

لها.
وفــي ضــوء ذلـــك، يمكننا الــقــول ان بيت 
وفق  ثقافيًا،  مشروعًا  يكن  لــم  الحكمة 
املــعــلــنــة واملــنــصــوص عليها في  أهـــدافـــه 
أو  دعائيًا،  مشروعًا  كــان  إنما  القانون، 
واجــهــة ســيــاســيــة عــبــر الــفــعــل الــثــقــافــي، 
وأجادت السلطة بمهارة فائقة وسط تيه 
من التناقضات وتضخم املشكالت، من 
إسناد الدور لقيادات حزبية في املؤسسة 
الــثــقــافــيــة، وهـــي أســـمـــاء لــهــا حــضــورهــا 

املــمــيــز واملـــهـــم فـــي الــســاحــة االبـــداعـــيـــة. 
فــهــو ال يــخــتــلــف بـــالـــغـــايـــات املــضــمــرة، 
عـــن مــشــاريــع بـــنـــاء أكـــبـــر الـــجـــوامـــع في 
بغداد، وأضخم القصور فيها في فترة 
العراقي  املثقف  ظل  حني  في  الحصار، 
وجع  من  يعاني  الخافت،  يمتلك صوته 
الـــحـــروب واملـــــوت والـــحـــصـــار، والــخــوف 
مــن زنــازيــن االعــتــقــال، يعاني اإلحــبــاط 
أغلبهم  وراح  والــجــوع،  األحـــالم  وتكسر 
عن  والبحث  للبيع  مكتباتهم  يعرضون 
مـــصـــدر لــلــعــيــش عــلــى دكـــــات وأرصـــفـــة 
لهم صوتهم  كــان  هــؤالء  الغريبة.  املــدن 
الــخــافــت، رغــم أحقية وجــودهــم وصحة 
مــنــطــلــقــاتــهــم، ويــتــســق مـــع هــــذا الــوضــع 
حالة االستياء العام من استبداد الدولة، 
خــصــوصــًا عــنــدمــا تـــتـــراكـــم أخــطــاؤهــا 
الـــفـــادحـــة وخــســاراتــهــا املــتــالحــقــة، بما 
جعل منها هدفًا لسخط شعبي مكتوم.

الــــســــؤال األهــــــم، هـــل اســتــطــاعــت إدارة 
بيت الحكمة الــجــديــدة، مــن تــجــاوز آثــار 
الى  املشروع  وتحويل  الثقافي؟  الخراب 
بنية تابعة للثقافة ما بعد ٢٠٠٣؟ ، بنمٍط 
والسلوك،  التفكير  مستوى  مــن  جــديــد 

وأســالــيــب جــديــدة لــثــقــافــة تــحــافــظ على 
مسافة بينها وبني الحكومة، وتبتعد عن 
تمارسها  مــا  غالبًا  التي  التدجني  آلــيــات 
لم  بــــرح  مـــا  ــنــهــج  ال ذاك  أن  أم  الــســلــطــة. 
القاتمة  يغادر واقع األداء؟ ويترك ظالله 
موالية  أو  عناصر حزبية  بفرض  عليه، 
التجاه حزبي محدد، غير مؤهلة علميًا 
الــدور، إنما تعمل وفق  لالضطالع بهذا 
ة،  أوالطائفيَّ ة  الدينيَّ وانتماءتها  والءاتها 
تدخالتها  لتمارس  ة،  الثقافيَّ وتابواتها 
فــي املــيــدان املــعــرفــي، واحــتــكــار النشاط 
الـــثـــقـــافـــي، وتــغــلــق األبـــــــواب أمـــــام والدة 

مشاريع ثقافية برؤى مختلفة.
واقــــع الـــحـــال يــشــيــر الـــى أنَّ بــعــض هــذه 
كان  بينما  بالفعل!   حصلت  املــخــاوف 
جديد  كيان  الــى  يتطلع  الثقافي  الوسط 
ــة ونـــبـــض الــضــمــيــر  يــتــلــمــس فــيــه حــيــويَّ
والظواهر  التحوالت  رصــد  فــي  العراقي 
الحكمة من  الثقافية، فهل استطاع بيت 
ـــــدرب املــعــرفــي األصــيــل  أْن يــتــجــه فـــي ال
املـــتـــنـــور؟ وبــصــيــغــة أخــــــرى، هـــل تمكن 
ثقافيًا وفــكــريــًا في  فــراغــًا  أْن يسد  مــن 
مــنــبــرًا  يـــكـــون  وأْن  الــثــقــافــيــة،  الـــســـاحـــة 

لـــآلراء واألفــكــار الــحــرة؟ الــوقــائــع تشير 
خـــالف ذلــــك! فـــــــاإلدارات لـــم تــتــجــرد من 
االستئثار،  نــزعــات  مــن  وتتحرر  الــهــوى 
 ومـــؤثـــرًا، لم 

ً
مــا زال ذات اإليـــقـــاع فــاعــال

يـــتـــجـــاوز عـــوامـــل الـــنـــكـــوص واالنـــكـــفـــاء. 
التأسيس، لم يخلق  وبعد ربــع قــرن من 
بــيــت الــحــكــمــة خــطــابــه الــثــقــافــي الــجــديــد 
القائم على أخالقيات جديدة من الحوار 
الــنــقــدي، أو صــيــاغــة أســئــلــة جــديــدة في 
الفكر والثقافة. وإختالف الرؤى يدعونا 
الــحــلــول،  الـــى نــحــذر التعميم فــي وضـــع 
العبء  نلقي  أال  الــحــرص على  ويــدعــونــا 
على طرف دون ذاك، ألنَّ توسيع القاعدة 
الــثــقــافــيــة يــســتــلــزم إتـــاحـــة الــفــرصــة ملن 
يمثل األجــيــال الــجــديــدة، فــي البحث عن 
بديل جديد يأخذ بهذه املهمات، ولنا في 
األعلى  واملجلس  الثقافية  مصر  تجربة 
 متقدمًا كنموذج في 

ً
للثقافة فيها، مثال

الــثــقــافــي، وال سيما فــي فترة  الــنــهــوض 
الستينيات والسبعينيات.

ــــحــــاجــــة لـــلـــمـــراجـــعـــة  مـــــن هــــنــــا تـــــبـــــدو ال
ان تكون  بــشــرط  بــقــوة وبــإلــحــاح،  ماثلة 
مخلصة وواعية، من دون تردد في نقد 
من  انطالقا  كــافــة،  بمستوياته  املــاضــي 
غــنــى األفـــكـــار وتــنــوع األســالــيــب وتــعــدد 
الــجــهــد،  املــنــطــلــقــات، وأول شـــــروط هــــذا 
الى  واإلحصائيات  بــاألرقــام  العودة  هي 
املتحقق واملنجز، ال الكمي، إنما النوعي، 
بصفتها  املــؤســســة  تـــكـــون  أْن  بــمــعــنــى 
ــفــاعــلــة شــريــكــًا فـــي الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة  ال
بصفتها  للثقافة  يسمح  وأن  والــعــامــة، 
ـــتـــدفـــق الـــــحـــــر، وتـــأصـــيـــل  املـــعـــرفـــيـــة بـــال
املــؤســســات  دور  إنَّ  الــجــمــالــيــة.  الــقــيــم 
ومــراكــز الــبــحــوث فــي الــعــالــم يــقــوم على 
ستراتيجيات بعيدة املدى، تقاوم ما هو 
سائد مهيمن وجامد متخلف، وتسعى 
والــتــجــاوز  والــتــنــويــر  والــتــجــديــد  للتغيير 
فــي غنى عن  تكون  مــا  وغالبًا  املتصل. 
لحريتها  املكبلة  الحكومية  السياسات 
تابعة  تــكــون  أْن  لــنــشــاطــهــا، ال  واملــقــيــدة 
لها، محصورة خلف هيمنة أيديولوجيا 
باالمتيازات  تكتفي  وأحــزابــهــا،  السلطة 

الخاصة على حساب املشروع الثقافي.
ـــك مــراجــعــة  والـــــضـــــرورة تــقــتــضــي كـــذل

إصــــــــــــــــدارات بــــيــــت الــــحــــكــــمــــة (الــــكــــتــــب 
واملــــجــــالت)، واإلفــــــادة مـــن تـــجـــارب دور 
الــنــشــر الــعــربــيــة فـــي اخــتــيــار الــعــنــاويــن 
الــتــحــوالت  بــآخــر  املهتمة  واملــوضــوعــات 
واملـــتـــغـــيـــرات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة في 
الـــعـــالـــم، بــمــخــتــلــف االتـــجـــاهـــات والـــــرؤى 
ــة، واالنـــفـــتـــاح عــلــى تــجــلــيــات  املــســتــقــبــلــيَّ

اإلبداع والكتابة على أنواعها.
الثقافة ال تتحدث في العادة بصوت  إنَّ 
واحـــــد، هـــنـــاك خـــالفـــات وتـــعـــدديـــة حــول 
أغــلــب الــقــضــايــا اإلنــســانــيــة، وتــهــتــم دور 
النشر عادة بالشكل في صناعة الكتاب، 
وتعتني باإلخراج الفني(التصميم، اللون، 
الـــحـــرف) وغــالــبــًا مــا تبتعد عــن الــرتــابــة 
والجمود لتحقق نقلة نوعية في الشكل 
واملـــضـــمـــون وهــــي أحــــد أهــــم مــتــطــلــبــات 
تسويق الكتاب ونجاحه، بإمكانات فنية 
ال تحتاج الــى قـــدرات ومــهــارات خــارقــة، 
الحكمة ظــل عــاجــزًا لألسف  أن بيت  إال 
الشديد من تحقيق الشرط الجمالي في 
أجنحة  في  ملطبوعه  واملتابع  إصــداراتــه، 
معارض الكتب يشعر بالحزن حقًا أمام 
املستوى الفقير فنيًا وذوقيًا، وهو يقارن 
تــفــوق إنـــتـــاج دور الــنــشــر فـــي اإلخـــــراج، 
واملالية،  البشرية  ومــواردهــا  بإمكاناتها 
التي ال ترقى الى إمكانات مؤسسة بيت 

الحكمة الضخمة.
ال هـــويـــة فــنــيــة تــمــيــز مـــطـــبـــوعـــات بــيــت 
الحكمة، وال وحدة وانسجام في عناصر 
ــــوان  الــتــشــكــيــل، فــوضــى عـــارمـــة فـــي األل
واألحــجــام والــقــيــاســات، أكــاد أقــول انني 
لــم أجــد مطبوعًا يشبه آخـــر، ومــن دون 
اســتــثــنــاء، فــي كــل إصـــــدارات املــؤســســة. 
لـــــذا أدعــــــو املــكــلــفــني بـــهـــذا الـــــواجـــــب، أْن 
على  الــنــشــر،  دور  تــجــارب  على  يطلعوا 
ويطوروا  ويتعلموا،  منها،  العربية  األقل 
ـــدراســـة، واالنـــفـــتـــاح على  مــهــاراتــهــم بـــال
مــنــجــزات صــنــاعــة الــكــتــاب الــحــديــثــة في 

العالم.
إن تــســاؤالتــنــا املــشــروعــة عـــن حــاضــر 
ومــســتــقــبــل بــيــت الــحــكــمــة هـــي مــحــاولــة، 
لــدور أفــضــل، ال  أو بـــادرة تمهد الطريق 
أْن تكون مجرد رمــي حــجــارة فــي مياه 

راكدة.
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العالم  لبطولة  املنظمة  للجنة  التنفيذي  املــديــر  طاهر  صــالح  اعلن 
وذلك  اخــر  الــى شعار  انطالقها  تاجيل  للجامعات  البدنية  بالقوة 
بسبب تفشي مـــرض كــورنــا فــي الــعــالــم وتــاثــيــره عــلــى تــدريــبــات 
الالعبني وكان من املقرر انطالق املنافسات منتصف تموز املقبل.
وقال العراقي صالح طاهر املقيم في االمارات في اتصال هاتفي 
الذي  االجتماع  بعد  التاجيل  قــرار  جــاء  لقد  الرياضي":  الصباح   "
ضم غاستون باراش رئيس االتحاد الدولي للقوة البدنية وفرشيد 
سلطاني رئيس االتحاد االسيوي وفيصل الغيص الزعابي رئيس 
لجنة القوة البدنية في االمــارات مبينا انه كان من املنتظر ترحيل 
الدولي للجامعات كان  البطولة الى السنة املقبلة اال ان االتحاد 

قد حدد اقامة نسخة عام 2021 في ليتوانيا ونسخة عام 2022 
في روسيا ومن املؤمل اقامة البطولة في عام 2023 ولكن االتحاد 

الدولي للعبة لم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الشان حتى االن.
الــدولــي يحرص على سالمة الالعبني  واضــاف طاهر ان االتــحــاد 
واملدربني في الدرجة االولى فضال عن عدم جاهزية اغلب الالعبني 
الــريــاضــة تعتمد عــلــى كــســر االوزان مــن خــالل  الســيــمــا ان هـــذه 
االندية  غلق  بسبب  متوقفة  التدريبات  واغلب  املتواصل  التمرين 
املنزل  تــجــري فــي  الــتــي  التمارين  ان  الــتــدريــب موضحا  وصـــاالت 
لالعبني  التسمح  ولكن  واملــرونــة  اللياقة  على  الحفاظ  فــي  تسهم 
التنافس في رفع اوزان عالية وكسر االرقام ونتمنى االنتهاء من 
هــذا املــرض فــي اقــرب وقــت مــن اجــل عــودة الحياة الطبيعية ومن 

ضمنها الرياضة.

في محيط متنوع ومتغير 
ـــتـــنـــافـــســـيـــة  وشـــــــديـــــــد ال
اختارت فرانس فوتبول 
بــــقــــدر غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
ـــــجـــــرأة الئــــحــــة ألبــــرز  ال
خــــمــــســــني شــخــصــيــة 
مــــــــؤثــــــــرة فــــــــي كــــــرة 
الـــقـــدم حــالــيــا. ووقـــع 
اخـــــتـــــيـــــار املــــطــــبــــوع 
الـــفـــرنـــســـي األشـــهـــر 
اسما  خمسني  على 
مـــن بـــني أهــــم رؤســــاء 
األنــــــديــــــة واملــــؤســــســــات 
الكروية وبعض من أشرس وكالء األعمال 
ومتابعة  األكثر شعبية  النجوم  والالعبني 
واملـــدربـــني ذوي الــنــفــوذ والـــدرايـــة ثــم رجــال 
األعـــمـــال وأهــــل الــســيــاســة الـــذيـــن مـــا فتئت 
أصـــواتـــهـــم تــتــعــالــى وأضـــحـــى حــضــورهــم 
الذين يصنعون  باديا أكثر للعيان. هؤالء 

كرة القدم وأحيانا يهزمونها في 2020. 

الخليفي املتحفظ
فــــي هـــــذه الــلــعــبــة الـــصـــغـــيـــرة –ألنــــهــــا كـــذلـــك- 
يتصدر ناصر الخليفي القائمة بفضل املدى 
(باريس سان  ناد  إنه رئيس  لتأثيره.  الفريد 
جيرمان) ورئيس شبكة تلفزيونية (مجموعة  

beIn اإلعالمية).
تسعة  قبل  جيرمان  بسان  الخليفي  التحق 
التأقلم مــع قــوانــني املجال  أعـــوام، وتمكن مــن 
وطقوسه ليلتحق بصفوة مسيري كرة القدم 
الــدولــيــة. لقد كــان الخليفي مــن دشــن عملية 
تــحــويــل ســـان جــيــرمــان إلـــى عــالمــة تــجــاريــة 
ارتفاع  دولية مميزة، تجسدها إحصائيتان: 
مبيعات قمصان النادي من 44 ألفا إلى أكثر 
مــن مــلــيــون، كــمــا انــتــقــل عـــدد مــتــابــعــيــه على 
املنصات الرقمية من 500 ألف إلى 87 مليونا 

حاليا.
لـــم يــتــوقــف الــخــلــيــفــي – املــتــحــفــظ كــعــادتــه - 
الفخرية في حديثه  الجائزة  طويال عند هذه 
مع فرانس فوتبول: "النفوذ من أجل النفوذ –
البحث املهووس عن األضواء- مجرد غرور". 
تحدث عن السير أليكس فيرغسون –مدرب 
مانشستر يونايتد األسبق- "إنه ال يقارن في 

معرفته وشغفه بكرة القدم". 
وضمت القائمة الى جانب الخليفي أهم وكالء 
أو زاهافي) وعدة  الالعبني (مينديش، رايــوال 
نيمار، ستيرلينغ) ومدربني  العبني (ميسي، 

(كلوب). 
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اللقاء الذي اجراه رئيس لجنة الشباب والرياضة البرملانية عباس 
عليوي مع نخبة من االعالميني واملعنيني بالشأن الرياضي عبر 
احدى منصات التواصل االجتماعي كان ناجحا الى مدى بعيد 
، وفيه اجــاب املسؤول عــن  مايدور بخلد سائليه بكل شفافية 
وصراحة فتح من خاللها  ملفات مهمة وحساسة طاملا شغلت 
الــوزارة  املستقبلية مابني  العالقة   بينها   الرياضي من  الشارع 
بــاالوملــبــيــة ، وقــانــون االنــديــة والــقــرار 140 الــخــاص بــاالتــحــادات 
عليوي  خاللها  مــن  فتح  كثيرة  قضايا  عــن  فضال   ، الرياضية 
ــم تــكــن  استضافة الــنــائــب عبر  صـــدره لجميع الــتــســاؤالت  ، ول
حيث سبقتها  االخــيــرة  تــكــون  ولــن  االولـــى  االجتماعية  املنصة 
مبادرات مماثلة تم من خاللها استضافة عدد من الشخصيات 
الكرة  اتــحــاد  فــي  التطبيعية  اللجنة  رئيس  بينها  مــن  الرياضية 
بنيان  ايــاد  الرياضة  لشؤون  السابق  واملستشار 
، الــذي هو االخــر اثلج صــدور متابعية  باجابات 
وافـــيـــة اســتــقــرأ مـــن خــاللــهــا  املــســتــقــبــل وطــمــأن 
الجميع  لعمل لجنته  من خالل خطوات مدروسة  
لو سارت  بينما   ، ثمارها  بعدها كرتنا  ستجني 
الخيرين  يــرام وتضافرت جهود  ما  االمــور على 
النزعة الشخصية ووضــع مصلحة  لالبتعاد عن 

البلد فوق كل االعتبارات  .
ان واحدا من اهم القضايا التي تطرق لها عليوي 
لجنته  اعــتــراف  هــو  االجتماعية  املنصة  لــقــاء  فــي 
بالغنب الذي تعرض له عدد من الشرائح الرياضية 
الــــرواد ، واكـــد عــزمــه تصحيح  فــي قــانــون منحة 
املسار من خالل التعاون والعمل مع وزارة الشباب 
، كما وعقد عدة  الــقــانــون)   لهذا  الراعية  الجهة   )
مدير  الــى  توجيهاته  من خاللها  منح  اجتماعات 
عـــام الــتــربــيــة الــبــدنــيــة الــدكــتــور عـــالء عــبــد الــقــادر 
اجــراء تعديل على هذا  الــذي سياخذ على عاتقه 
القانون و زج فئات جديدة  من بينها االعالميون 
واالداريون والحكام املستحقون مع بقية الشرائح املشمولة ، ومن 

ثم اعادته  للبرملان بغية التصويت عليه بعد التعديالت .
 وبالرغم من ان االجراءات الوزارية في مسالة تعديل قانون الرواد 
(اتــحــاد  املــعــادلــة  طـــرف  انــجــز  ان  بــعــد  تسير بخطى سلحفاتية 
الصحافة الرياضية)  قوائم باسماء املشمولني بهذه املنحة ممن 
العشرات  تجاوزت اعمارهم الخمسني عاما ( اليتجاوز عددهم 
) ولديه خدمة صحفية تضاهي او تزيد عن الـ 15 عاما ، اال ان 
الــضــوء بــدأ يظهر نهاية النفق ، واالمـــل قــد عــاد مــن جديد لهذه 
الفئة التي افنت زهرة شبابها  في خدمة الرياضة والرياضيني ، 
وقد حان الوقت لتحريك املياه  الراكدة  خاصة بعد ان استبشر 
الرياضيون باستيزار عدنان درجال وزيرا للشباب وهو العارف 
بكل صغيرة وكبيرة وباهمية االعالم اكثر من غيره بعد ان صال 

وجال في املالعب العربية والدولية  ، ولنا عودة .

{ }

هنأ عدد من الرياضيني أسرة الصباح بمناسبة عيد 
تأسيسها الـ17 وتمنوا للعاملني فيها املزيد من التألق 

واالبداع في بالط صاحبة الجاللة. 
وبـــارك املـــدرب حــمــزة داود الســـرة الــصــبــاح بمناسبة 
عيد تأسيسها الـ17 قائال : تهنئة من القلب للعاملني 
في الصحيفة، ال سيما مالك القسم الرياضي املبدع، 
متمنيا لهم النجاح والتوفيق في عملهم وان تحافظ 
(الصباح) على موقعها في مقدمة الصحف العراقية. 
وقــــال الــالعــب الـــدولـــي الــســابــق هــيــثــم كــاظــم طــاهــر : 
إعالمية  كــقــوة  نفسها  فـــرض  مــن  الــصــبــاح  تمكنت 
املحلية  األحــــداث  ملختلف  تغطيتها  بفضل  مــمــيــزة، 
والعربية والعاملية السياسية والرياضية واالقتصادية 
والــفــنــيــة، فــضــال عـــن ضــمــهــا لــلــعــديــد مـــن األســـمـــاء 

الصحفية الجيدة. 
وتـــقـــّدم طــاهــر بالتهنئة ألســــرة الــصــبــاح فــي ذكــرى 

التأسيس، مؤكدا انها حافظت على عراقتها ومكانتها 
بـــني الــصــحــف املــحــلــيــة واســـتـــمـــرت بــالــعــمــل واملــثــابــرة 
ومتابعة جميع االخبار ورقيا والكترونيا، بالرغم من 
البلد  يعيشها  التي  والصعوبات  ازمــة جائحة كورونا 

حاليا.          
ازهـــر طاهر  الــوطــنــيــة ســابــقــا  وهــنــأ العـــب منتخباتنا 
فــي ذكـــرى الــتــأســيــس الــســابــعــة عــشــرة قــائــال : ُابـــارك 
بعيدها،  املــبــدع  ومــالكــهــا  املــمــيــزة  الــصــبــاح  لصحيفة 
اإلعــالمــيــة  رحلتها  فــي  نجاحاتها  اســتــمــرار  متمنيا 
باألعوام املقبلة، مضيفا انها وصلت الى موقع الريادة 
بمجهودات وتفاني جميع العاملني وبالكلمات الصادقة 
واملهنية الكبيرة واالبداع املتواصل للمحررين والكتاب. 
أكد  بالجودو موسى حسني  الوطني  منتخبنا  مــدرب 
ان مسيرة الـ17 عاما من التميز وبجهود اقل ما نقول 
الصحف  مقدمة  في  الصباح  جعلت  استثنائية  عنها 
يعملون  الــذيــن  فيها  العاملني  جهود  بفضل  العراقية 
جميعهم كخاليا نحل من اجل نقل الحقيقة الى الناس. 

ان شــمــول منح  والـــريـــاضـــة،  الــشــبــاب  وزارة  اكــــدت 
الضريبي،  باالستقطاع  والــرواد  االبطال  الرياضيني 
جاء في ضوء التعليمات الصادرة من وزارة املالية، 
مستغربة تصريحات عدد من املسؤولني في وزارة 
االجتماعي  التواصل  االعالم ومواقع  لوسائل  املالية 
عدم مسؤوليتها عن االستقطاعات الضريبية كونها 

جهة تنفيذية.
ـــقـــانـــونـــيـــة  وقـــــــــال مـــــديـــــر عـــــــام دائـــــــــــرة الـــــــشـــــــؤون ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة شـــــــــــاكـــــــــــر مـــــحـــــمـــــد   واالداريـــ
والـــرواد  االبــطــال  الرياضيني  ان شمول منح   : عــودة 
بــاالســتــقــطــاع الــضــريــبــي جـــاء فـــي ضـــوء تعليمات 

املباشر  االستقطاع  بطريقة  الضريبي  االستقطاع 
اســـتـــنـــادا الــــى الــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة لــســنــة 2005 
واملــكــافــآت  واالجــــور  الــرواتــب  ان تخضع  املتضمنة، 
واملخصصات للضريبة بطريقة االستقطاع املباشر، 
وكما ورد بكتاب الهيئة العامة للضرائب، والوارد الى 
التفتيش  قسم  طريق  عن  والرياضة  الشباب  وزارة 
والــتــدقــيــق / شــعــبــة الــضــرائــب خـــالل شــهــر نيسان 
ـــوزارة  2019.واضــــــاف عـــودة، ان القسم املــالــي فــي ال
ارسل، كتابا الى دائرة املحاسبة في وزارة املالية يدعو 
االبطال  الرياضيني  بشأن شمول  الـــرأي  البـــداء  فيه 
والــرواد باالستقطاع الضريبي من عدمه، وذلــك في  
ضوء استقطاع مبلغ الضريبة لالشهر املاضية عن 

املنح املمنوحة للرياضيني االبطال والرواد.

التن املــديــر  طاهر  صـالالالح  الالالالــالاعلن 
تاجي للجامعات  البدنية  بالقوة 
بسبب تفشي مـــرض كــورنــا ف

الالعبني وكان من املقرر انطالق الالالال
ححالح طاهر املق الالوقال العراقي ص
لقد جــاء الرياضي":  الصباح   "
ضم غاستون باراش رئيس اال
سلطاني رئيس االتحاد االسيو
لجنة القوة البدنية في االمــارات
البطولة الى السنة املقبلة اال

في محيط مت
وشـــــــديـــــــد ال
اختارت فر
بــــقــــدر غـــيــ
ـــــجـــــرأة ال ال
ـــنينيـني ــخــــمــــســ
مــــــــؤثــــــــر
الـــقـــدم ح
اخـــــتـــــيــــ

الـــفـــرنـــس
خ على 
ـــنينيـني ــمـــن بـ
األنــــــديــــــة وا
الكروية وبعض من أشرس و
األكثر شع النجوم  الالوالالعبني 
ــــــواملـــدربـــنينيـني ذوي الــنــفــوذ والـــدراي
األعـــمـــال وأهــــل الــســيــاســة الـــذي

ي

أصـــواتـــهـــم تــتــعــالــى وأضـــحـــى
الذي باديا أكثر للعيان. هؤالء 
وأحيانا يهزمونها كرة القدم

}

كــشــف نــجــم منتخبنا الــوطــنــي ونــــادي الــنــفــط عــن نــيــة اتــحــاد اللعبة 
اقامة بطولة ( واحــد × واحــد ) في اطــار التمهيد العــادة الحياة لكرة 
السلة،مطالبا في الوقت ذاته دعم االندية املحلية خالل الظرف الراهن.

وقـــال علي عبد الــلــه فــي تصريح خــص بــه " الــصــبــاح الــريــاضــي" ان 
مشروع اقامة بطولة ( واحد × واحد ) جاء في ضوء لقاء جرى بني 
املنافسات  السلة وتضمن ضرورة استئناف  االندية املحلية واتحاد 
اللعبة خاطب  اتــحــاد  بــان  ـــدوري، موضحا  ال تمهيدًا العـــادة مسابقة 

وزارة الشباب والرياضة بشأن هذا املشروع .
اللعبة بضرورة تقديم الدعم املناسب لالندية  الله اتحاد  وطالب عبد 
املحلية املنضوية تحت لوائه السيما ان الوقت الراهن الذي يمر به البلد 

والعالم يتطلب املزيد من تضافر الجهود من اجل ديمومة اللعبة .
وبشأن تحضيرات االندية والالعبني اشار الى ان هناك تواصال بني 
ادارة النادي واملالك التدريبي والالعبني وتم عقد اجتماعات بصورة 

مستمرة عن طريق االنترنت او التواجد في مقر النادي .
وشدد على ان عودة االمور الى سابق عهدها مرتبطة بقرارات خلية 
االزمة فضال عن وجود بعض عناصر الفريق في محافظات اخرى 
وهذا االمر يصعب عليهم التواجد في النادي النه يتطلب توفير الدعم 

املادي والسكن العضاء الفريق . 
ولفت عبدالله الى انه يتمنى استئناف منافسات الدوري السلوي وفق 
شروط وانظمة صحية تسمح بممارسة الرياضة  لالندية والالعبني 
البلد والعالم  التي يمر بها  الراهنة  الظروف  وبدعم االتحاد في ظل 
ــــدوري عــن طــريــق االتــحــاد  حــيــث تــم تــقــديــم طــلــب عـــودة مسابقة ال

املركزي الى وزير الشباب والرياضة وهو في طور الدراسة حاليًا.
النفط  الوطني ونــادي  اعمدة منتخبنا  احــد  الله يعد  ان عبد  يذكر 

وهو خريج كلية التربية الرياضية ويعمل حاليا بصفة مدرس.

الــذي  التطبيعية  اللجنة  اجتماع  يفض  لــم 
الكرة إلى  عقد ظهر أمــس في مقر اتحاد 
حلول ملعضلة استئناف أو إلغاء مسابقة 
الدوري املمتاز، ال سيما ان االجتماع شهد 
وحضورا  األنــديــة  الدارات  جماعيا  غيابا 
فقيرا للمدربني اقتصر على باسم قاسم 

وحسن أحمد وراضي شنيشل.
بنيان  ايــاد  التطبيعية  اللجنة  وأكــد رئيس 
خـــالل االجــتــمــاع ان تــحــديــد مــطــلــع تموز 
املسابقة مجددا  املقبل موعدا الستئناف 
اآلسيوي  االتحاد  بناء على مخاطبة  جاء 
لـــالتـــحـــادات الــوطــنــيــة بـــضـــرورة اعــالمــهــم 
بعودة املنافسات، مبينا ان إقامة الدوري 
في موعده املفترض البد ان يكون مدعوما 
بـــمـــوافـــقـــة حــكــومــيــة وتـــوفـــيـــر االجــــــــراءات 
تطبيقها  على  العمل  سيتم  التي  الوقائية 
بالتنسيق مع خلية األزمة ووزارة الصحة.
وطــــالــــب املـــــدربـــــون لــجــنــة الــتــطــبــيــع بــعــدم 
ملا  املسابقة،  استئناف  قــرار  عــن  التراجع 
لــهــذا الــقــرار مــن فــوائــد جمة على مسيرة 
اللعبة واملنتخب الوطني الذي تنتظره مهمة 

املؤهلة  املـــزدوجـــة  التصفيات  فــي  صعبة 
إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم 

آسيا الصني 2023.
على صعيد آخر ارسلت ادارة نادي نفط 
الـــوســـط كــتــاب اســـتـــدعـــاء ملــــدرب فريقها 
الــــكــــروي راضـــــي شــنــيــشــل عــلــى خلفية 

ما  بحسب  التطبيعية  اجــتــمــاع  حــضــوره 
نقله املكتب االعالمي للنادي.

وقال أمني سر النادي سعد كاظم ان اإلدارة 
طلبت استدعاء شنيشل لالستفسار عن 
رغــم  التطبيعية  اجــتــمــاع  ســبــب حــضــوره 
باملقاطعة  سابقا  قــرارا  اتخذت  االدارة  ان 

باالتفاق مع بقية أندية الدوري املمتاز.
واشــار الى ان االدارة سبق لها ان اخبرت 
املـــــــدرب بـــعـــدم مــوافــقــتــهــا عـــلـــى حــضــور 
االجتماع كونه لم يندرج ضمن السياقات 
املــهــنــيــة ويـــعـــد تـــدخـــال مــبــاشــرا فـــي عمل 

االدارة.
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فقــــــــط حــــــــاالت وفــــــــاة قليلــــــــة أخرى 
بالطاعــــــــون تم اإلبــــــــالغ عنها خالل 
الشهور القليلة الالحقة. لكن بحلول 
نيســــــــان/ أبريــــــــل، أخــــــــذت األرقــــــــام 
فــــــــي التصاعــــــــد بشــــــــكل ملحــــــــوظ. 
عندمــــــــا أقبــــــــل الصيــــــــف، كان املوت 
في كل مــــــــكان. أظهرت الســــــــجالت 
مــــــــن منتصــــــــف تمــــــــوز/ يوليو نحو 
2,010 حاالت وفاة منتشــــــــرة على 
برشّية في لندن. وقفزت أعداد 

َ
كل أ

القتلى بعد ذلك بأسبوع إلى 7496. 
علــــــــى مــــــــدى 18 شــــــــهًرا، ســــــــُيؤدي 
طاعــــــــون لنــــــــدن العظيم، كمــــــــا أطلق 
عليه، بحيــــــــاة أكثر مــــــــن 100,000 
شــــــــخص، أي ما يقارب ربع سكان 

املدينة.
فــــــــي ذلك الحــــــــني، وكما هــــــــي الحال 
عليــــــــه اآلن، كان التباعد االجتماعي 
ي القاتل. فّر 

ّ
استجابة مهمة للتفش

ســــــــكان الحواضر الذين استطاعوا 
القيــــــــام بذلك إلــــــــى الريــــــــف. من بني 
املؤسســــــــات التي أغلقت خالل هذه 
الفترة جامعــــــــة كامبريدج، ومن بني 
الطالب الذيــــــــن توجهوا إلى منازلهم 
للقيــــــــام بما نســــــــميه اليــــــــوم الحجر 
الذاتي طالــــــــُب رياضّيــــــــات يبلغ من 
العمــــــــر 23 عاًمــــــــا اســــــــمه إســــــــحاق 

نيوتن.
ملدة عام ونصف الحقة، مكث نيوتن 
في مزرعة أسرته في لينكولنشاير، 
يقرأ، يــــــــدرس، ويفكر لوحده. وفيما 
بلــــــــي يحتــــــــدم في  كان الطاعــــــــون الدَّ
أماكــــــــن أخرى، شــــــــرع نيوتــــــــن بما 
ا بأنه أكبر حقبة إنتاج 

ً
وصفه الحق

فكري في حياته.
طاملــــــــا  التــــــــي  املوضوعــــــــات  أحــــــــد   
اهتمــــــــام نيوتن  اســــــــتحوذت علــــــــى 
هــــــــي الضــــــــوء واللون. قبــــــــل عامني، 
وخالل زيارته ملعرض ستوربريدج 
السنوي بالقرب من الجامعة، ابتاع 
موشــــــــورًا زجاجًيــــــــا صغيــــــــًرا. كان 

مفتوًنــــــــا بالطريقــــــــة التي بــــــــدا فيها 
املوشــــــــور يغير الضوء األبيض إلى 
طيف مــــــــن األلوان الشــــــــبيهة بألوان 
قوس قزح. لم يفهم أحد من أين أتت 
هذه األلــــــــوان؛ كانت إحدى النظريات 
أن الزجاج يضيف اللون بطريقة ما 

إلى الضوء عديم اللون.
قرر نيوتن استغالل غيابه القسري 
من كامبريــــــــدج ملحاولة فــــــــك اللغز. 
نصب موشوره في مواضع مختلفة 
أثنــــــــاء تدفق ضــــــــوء الشــــــــمس عبر 
نافذتــــــــه املواجهة للجنــــــــوب، والحظ 
بعناية أين تظهر األلوان على الحائط 
عبر فضاء الغرفة. وضع مالحظات 
وقياسات تفصيلية، وفهم تدريجيًا 
أن املوشور كان يكسر (أي يحني) 
ضوء الشمس، وخالل هذه العملية 
يكشــــــــف عن ألوانه املكونة. اكتشف 
نيوتن أن الضوء األبيض هو مزيج 
من كل لون في قوس قزح، لكن تلك 
األلــــــــوان تصبح مرئيــــــــة فقط عندما 
تنكســــــــر أشــــــــعة الضوء فــــــــي زوايا 

مختلفة.
تعتمــــــــد جميع الَبَصرّيــــــــات الحديثة 
نيوتــــــــن. ســــــــتمر  اكتشــــــــاف  علــــــــى 
ســــــــبع ســــــــنوات أخرى قبل أن ُيبِلغ 
نتائــــــــج أبحاثــــــــه إلــــــــى أي شــــــــخص 
آخــــــــر، وانقضــــــــاء 40 ســــــــنة تقريبًا 
قبل أن ينشــــــــر النتائج التي توّصل 
إليها على شــــــــكل كتاب. لكن الرؤى 
املبتكــــــــرة يعــــــــود تاريخهــــــــا إلى تلك 
األشــــــــهر مــــــــن الحجــــــــر الذاتــــــــي في 

مزرعة لينكولنشاير.
لــــــــم يكــــــــن هــــــــذا كل ما كان يشــــــــغل 
ذهــــــــن نيوتن. لقــــــــد حــــــــّول اهتمامه 
إلــــــــى الحركــــــــة والجمــــــــود (القصور 
الذاتــــــــي)، وإلى املســــــــائل التي كانت 
ة قياس  حل آنذاك بشــــــــأن كيفيَّ

ُ
لم ت

الســــــــرعة املتغيــــــــرة واتجاه جســــــــم 
ما أثنــــــــاء الطيران. أطِلْق ســــــــهمًا أو 
 من مدفــــــــع: ســــــــتراها تندفع 

ً
قنبلــــــــة

إلــــــــى األعلى، ثــــــــم تتباطــــــــأ تدريجًيا، 

بعدها ســــــــتغير اتجاهها وتنتكس 
مرة أخــــــــرى إلى األســــــــفل. ولكن ما 
الذي يحــــــــدد ســــــــرعتها واتجاهها؟ 
ــــــــه أحد، حتى 

ّ
كان هــــــــذا لغزا لم يحل

ركز نيوتــــــــن اهتمامه على مســــــــألة 
م بها. 

ّ
الحركــــــــة والقانون الذي يتحك

القوانني  قــــــــام بوضــــــــع  وبالتدريــــــــج 
األساســــــــية الثالثة التــــــــي تجعل من 

الحركة مفهومة:
 ساكنًا، 

ّ
* الجسم الساكن ســــــــيظل

 متحّركًا، ما 
ّ

والجسم املتحرك يظل
لم تؤثر عليه قوة خارجية.

ــــــــرة 
ّ
املؤث القــــــــوة   *
على جســــــــم ما 

كتلة  تساوي 
الجســــــــم  ذلــــــــك 

مضروبة في سرعته، 
التدوين الرياضي:  أو حسب 

.F = ma
* لــــــــكل فعل ثمة ردة فعل تســــــــاويه 

في املقدار وتعاكسه في االتجاه.
 

امليكانيكا الكالسيكية
وضعــــــــت قوانــــــــني نيوتن األســــــــاس 
للميكانيــــــــكا الكالســــــــيكية، وعليها 
الفيزيائيــــــــني  مــــــــن  أجيــــــــال  قامــــــــت 
ببناء صروح شــــــــاهقة. الرياضيات 
املطلوبــــــــة الشــــــــتقاق هــــــــذه القوانني، 

والتــــــــي تقتضي متغيــــــــرات متعددة 
مع الكميات املتغيرة باســــــــتمرار، لم 
تكن موجــــــــودة في أيام نيوتن. لذلك 
ابتكر نظامًا رياضّيًا جديدًا تماًما. 
أطلق عليــــــــه "طريقة التدفقات"، على 
الرغم من أنه ســــــــُيعرف فــــــــي نهاية 
املطاف باسم "التفاضل والتكامل". 
(بشكل مستقل، قام العالم األملاني 
ا 

ً
الحق بتطويره  اليبنتس  غوتفريد 

أيًضــــــــا). بــــــــدون حســــــــاب التفاضل 
والتكامــــــــل، ســــــــتكون الرياضيــــــــات 
والهندسة،  الحديثة، 
واإلحصاءات، 
عداد  فــــــــي 

املستحيالت.
 من هذه اإلنجازات 

ٌّ
كل

كان ســــــــيكفل شــــــــهرة نيوتن، لكن 
القمم التي ارتقى إليها خالل شهور 

عزلته لم تزل أكبر.
فــــــــي حديقتــــــــه ذات يــــــــوم، ســــــــقطت 
 (أو هكــــــــذا كان يتذكر 

ً
تفاحــــــــة فعال

كرجــــــــل عجــــــــوز بعد ذلــــــــك بعقود). 
ر الطالب الجامعي الشــــــــاب في 

ّ
تفك

القــــــــوة التي ســــــــحبت تلــــــــك التفاحة 
إلــــــــى األرض. كانت قوة بدت وكأنها 
تعمــــــــل حتى على مســــــــافات بعيدة: 

تفاحــــــــة تســــــــقط من أعلى شــــــــجرة 
يمكن تصور أنها ستظل تصطدم 
بــــــــاألرض. إلى أي مــــــــدى تصل هذه 
القوة؟ ربما علــــــــى طول الطريق إلى 
القمر. ومــــــــع ذلك، لم يســــــــقط القمر 
 من 

ً
على األرض، بل دار حولها بدال

ذلك. ملاذا؟

الحركة السماوية
لقد حّيرت مسألة الحركة السماوية 
رين في عصــــــــر نيوتن. يمكن 

ّ
املفك

لهــــــــم أن يتصوروا الكــــــــرة األرضية 
تتأرجح من سلســــــــلة، تدور وتدور 
حولهــــــــا، قــــــــوة مركزية تمســــــــك بها 
فــــــــي مدار ثابــــــــت. ولكــــــــن إذا قطعت 
الدوران، ستطير  السلسلة، وتوقف 
الكــــــــرة األرضيــــــــة بعيــــــــدًا فــــــــي خط 
مســــــــتقيم. لكنَّ األجسام السماوية 
ال تطيــــــــر في خطــــــــوط مســــــــتقيمة 
علــــــــى الرغم مــــــــن أنها غيــــــــر مقيدة 
بالسالســــــــل، بل تتحرك في مدارات 

ثابتة. كيف يمكن لذلك أن يحدث؟
وحيدًا في لينكولنشاير، حل نيوتن 
ذلــــــــك اللغز: بشــــــــكل يثير الدهشــــــــة، 
اكتشــــــــف قانــــــــون الجاذبيــــــــة. نفس 
القــــــــوة التي تســــــــحب التفاحــــــــة إلى 
األرض تمســــــــك بالكواكــــــــب البعيدة 
فــــــــي مســــــــاراتها. كانت تلــــــــك القوة 
هي السلســــــــلة التي تربط القمر إلى 
األرض والكواكــــــــب إلــــــــى الشــــــــمس. 
الجاذبية ال يمكن رؤيتها أو ملسها، 
لكن يمكــــــــن إثباتهــــــــا بالرياضيات. 
لقد مأل صفحة بعد صفحة مكتظة 
بحســــــــاباته، واســــــــتنتج في النهاية 
الصيغة التي، كما قال، "تســــــــمح لي 

بشرح نظام العالم".
ملــــــــا يقرب مــــــــن 20 عاًما، لــــــــم يخبر 
نيوتن أحًدا عن اكتشــــــــافه. وعندما 
نشــــــــر أخيرًا أطروحته العظيمة عن 
والجاذبيــــــــة، كان عنوانها  الحركــــــــة 
للفلســــــــفة  الرياضيــــــــة  (املبــــــــادئ 
الطبيعيــــــــة)، كان التأثيــــــــر زلزالًيــــــــا. 

كانت اكتشــــــــافات نيوتن، على حد 
تعبير آالن تشــــــــارلز كورس، أستاذ 
فــــــــي جامعة بنســــــــلفانيا،  التاريــــــــخ 
بمثابة "واحدة مــــــــن أكثر التوليفات 
 في تاريخ العقل 

ً
العلمية اســــــــتثنائية

البشري".

سنة املعجزات
ُيعّد كتاب "املبادئ" بشكل عام أهم 
كتاب فــــــــي تاريخ العلــــــــم. لقد زعزع 
الحضــــــــارة الغربية فــــــــي صميمها، 
ألنــــــــه أثبــــــــت، كما لم يفعلــــــــه أي عمل 
ن،  نَّ

َ
سابق على اإلطالق، أن الكون ُمق

ومنطقي، وقابل للمعرفة. بالنســــــــبة 
ألوروبــــــــا املتدينــــــــة بشــــــــّدة، كان هذا 
يعني أن البشــــــــر املجّردين يمكنهم 
ط الخلق نفسه. دراسة 

َّ
إدراك مخط

العالم بشكل تجريبّي، وفهم طريقة 
عمله، تمكن مــــــــن االقتراب من عقل 
اللــــــــه أكثر ممــــــــا كان ُيعتقــــــــد في أي 
وقت مضى. فرضــــــــت رؤى نيوتن 
خالل أشــــــــهر الطاعون الــــــــذي أبقاه 
في املنــــــــزل نظاًمــــــــا رياضًيا للكون 
أوصد الباب بشكل دائم على عصر 
السحر والشعوذة، وفتح الباب على 
شــــــــيء أكثر إعجازًا: انتصار العلم 
الحديــــــــث. لقد أضحت تلــــــــك الحقبة 
املثمرة بشــــــــكل مدهش من "التباعد 
عرف باســــــــم ســــــــنة 

ُ
االجتماعــــــــي" ت

نيوتــــــــن "أنوس ميرابيليس" ـ ســــــــنة 
املعجزات.

بخالف الكثيرين الذين لقوا حتفهم 
خــــــــالل الطاعون العظيم فــــــــي لندن، 
عــــــــاش نيوتن حياة طويلة جًدا. كان 
عمره 84 عامًا عندما توفي في عام 
1727، وُدِفن مع كل التشريفات في 

دير وستمنستر.
لكــــــــن أشــــــــهر مرثــــــــاة لــــــــه كان البيت 
الذي نظمه ألكســــــــندر بوب، الشاعر 

اإلنجليزي الشهير:
"الطبيعــــــــة وقانون الطبيعة يختبئان 

في عتمة الليل،
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ابتكر املخــــــــرج العراقي املغترب 
شــــــــخصية  العمــــــــري  عــــــــادل 
(زغلول)؛ وهــــــــي دمية معروفة 
املــــــــدارس مــــــــن خالل  ألطفــــــــال 
على  قدمها  التي  املســــــــرحيات 

خشبة املسرح األردني.
لـ"الصبــــــــاح"، قال  وفي حديثــــــــه 
عــــــــن اختياره لالســــــــم: "وجدته 
قريبــــــــًا ومحببــــــــًا لألطفــــــــال في 
ملرض  االستثنائي  الظرف  هذا 
كورونا ففكرت أْن تكون هناك 
مختلفة  ــــــــة  تعليميَّ ة  شــــــــخصيَّ
بعــــــــد  عــــــــن  تجذبهــــــــم  للطلبــــــــة 
مــــــــن خــــــــالل منصــــــــات التعليم 
في  املســــــــتخدمة  ــــــــة  اإللكترونيَّ
األردن، لهذا استخدمت طريقة 
عمــــــــل فيديــــــــو قصير أقــــــــدُم به 
والنصائح  ة  الدراسيَّ املعلومات 
للطالب بشــــــــكٍل كوميدي يحبه 

الطفل ويتفاعل معه".
قدم "زغلول" عددًا من النصائح 
الصحــــــــة  عــــــــن  واإلرشــــــــادات 
العامــــــــة وطريقــــــــة الحفاظ على 
الوقــــــــت  واســــــــتغالل  الــــــــدروس 
ــــــــة  املنزليَّ والدراســــــــة  بالعمــــــــل 

والرياضــــــــة، وكذلــــــــك التعليمات 
ة ملنع العدوى من  ة الوقائيَّ الطبيَّ
كورونا. وكانت هناك استجابة 
كبيرة من قبل الطلبة وتفاعلهم 
من خالل التســــــــجيل الصوتي 
واملســــــــجات التــــــــي نتلقاها من 

قبل الطالب.
وأضاف العمري إنَّ "شخصية 
جــــــــزءًا  أصبحــــــــت  (زغلــــــــول) 
مهمــــــــًا فــــــــي التعليــــــــم عــــــــن بعد 
انتظار  للترفيــــــــه وكذلك  للطلبة 
التــــــــي  الجديــــــــدة  النصيحــــــــة 

يتسابقون في تنفيذها".
 كما ذكر أنَّ "هناك اهتمامًا من 
ة  قبل منظمة اليونيسيف العامليَّ

بمشروعه املبتكر".
 

ُ
يذكــــــــر أنَّ مســــــــرح الدمى يعمل

على تنميــــــــة مهــــــــارات األطفال 
وينمــــــــي  ــــــــة  والفكريَّ ــــــــة  اإلبداعيَّ
ــــــــة لديهــــــــم مبكرًا،  الذائقــــــــة الفنيَّ
إيصــــــــال  فــــــــي  يســــــــاعد  كمــــــــا 
ة  واألخالقيَّ ة  التربويَّ الرســــــــائل 
ــــــــة، وتقديمهــــــــا بطريقة  والعمليَّ
تحاكي خيال  وبسيطة  ممتعة 

األطفال.
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لسُت متشــــــــائمًا، لكني خائف حد الرعب، ال سيما بعد إعالن الحجر 
علــــــــى عدة مناطق في بغداد، منها محل ســــــــكناي فــــــــي "العامرية" في 
 بهذا 

ً
وقــــــــت كان يعدها الجميــــــــع على أنها، منطقة "راقيــــــــة" وهي فعال

الوصف ســــــــكانًا وبناًء، لكنَّ "كورونــــــــا" ال تعترف بهذا الوصف، فهي 
تبحث عما يخرج عن طاعتها وال يعير أهمية لإلرشادات الطبية حول 
الفيــــــــروس اللعني التي توضحها وزارة الصحة، فالبعض من األســــــــر 
يضربون عرض الحائط تلك اإلرشــــــــادات، بل إنَّ فيهم من يســــــــتهزئ 
باملرض اللعني، وهناك من يصف الحالة على أنها (مؤامرة) من الدول 

الكبرى ناسني أنَّ جل الذين حصدهم الفيروس هم من تلك الدول!.
حــــــــني أرى مــــــــا تنقله عدســــــــات التلفزيــــــــون في مختلــــــــف القنوات وما 
تنشــــــــره الصحف من صور لحالة الالمبــــــــاالة والتجمعات والتالصق 
البشــــــــري في الطرقات وتزاحم الشراء في األســــــــواق الكبيرة، أتضرع 
الى الله طالبًا مغفرته من هذه التصرفات غير املســــــــؤولة لشعب ُعرف 

بتاريخه وعراقة حضارته.
منذ أســــــــبوع وأرقام اإلصابات بـ "كورونا" بارتفــــــــاع في العراق، وهي 
أرقــــــــام خطيرة بــــــــني الذيــــــــن خضعوا للفحــــــــص فقط، وليــــــــس لجميع 
املواطنني. وحني يعلن مدير أحد املستشــــــــفيات أنَّ مستشــــــــفاه وصل 
الــــــــى حالة االمتــــــــالء باملصابني 
ة  وال توجــــــــد قــــــــدرة اســــــــتيعابيَّ
الســــــــتقبال مرضــــــــى آخريــــــــن، 
فهــــــــذا يعنــــــــي أنَّ األمــــــــور باتت 
إجــــــــراءات  وتتطلــــــــب  ســــــــيئة، 
صارمة، فحيــــــــاة املواطنني أهم 

من أية ضرورات أخرى.
وحســــــــنًا فعــــــــل وزيــــــــر الصحة 
حســــــــن التميمي حني حذر من 
ارتفاع أعداد اإلصابات، مؤكدًا 
والفــــــــرق  األمنيــــــــة  "القــــــــوات  أنَّ 
ــــــــة ســــــــتتخذ إجــــــــراءات  الصحيَّ
صارمة ضد األنشطة التجارية 
تلتــــــــزم  ال  التــــــــي  املزدحمــــــــة 

بتوصيات الوقاية".
أعزائــــــــي القــــــــراء، اخوتــــــــي فــــــــي 
الوطن: ال تكثروا من األســــــــئلة 
داخل أنفســــــــكم مثــــــــل: (ما هذا 
عنه  يتحدث  الــــــــذي  "الفيروس" 
الجميع؟ ما هــــــــذا الكائن املثير 
ــــــــل نقطة 

ِّ
لالنتبــــــــاه والــــــــذي ُيمث

فاصلة بني الحياة واملوت، ملاذا ينتشر بيننا بهذه السرعة؟ ما أنواعه؟ 
وملــــــــاذا هــــــــو خطير إلى هذه الدرجــــــــة؟ وملاذا ال نجد لــــــــه عالجًا؟ وملاذا 
أخاف عالم الفيروسات الشهير جورج كالين البشرية بقوله إنَّ "أغبى 

الفيروسات يفوق ذكاؤه أذكى عالم فيروسات"؟ ) ملاذا.. وملاذا!
اتركوا أسئلتكم رغم كونكم محقني بطرحها، فاألمر اآلن هو الوقاية، 
قبل أْن يقع الفأس على الرأس.. اتركوا التجول، فالفيروس يعرف املكان 
الذي تتجولون فيه.. ال أريد إخافتكم، لكنَّ علماء األمراض يؤكدون أنَّ 
البقاء في البيــــــــوت هو الحل الوحيد ملخادعة الفيروس "خليك بالبيت" 
، رغم أنَّ 

ً
هو شــــــــعار املرحلــــــــة، مع الرجاء أْن تعيشــــــــوا فرحًا متخيــــــــال

شــــــــعورنا بالفرح بوجود جائحة كورونا أصبح شحيحًا، وسط عالم 
ينفض األفراح، لكن ينبغي علينا بكل إصرار استحضاره وإخراجه 

من تحت عباءة األحزان، فحضوره هو األقوى..
إنَّ الدعوة للفرح بوجود الوباء اللعني ليســــــــت دعوة أفالطونية املعنى، 
وإنما هي تعبيــــــــر عن منهج حياة متعدد الجوانــــــــب، ففي قناعتي إنَّ 
القدرة على الفرح لدى اإلنســــــــان تعكس القدرة ذاتها على الخروج من 
األزمات وإدارة تجاوزهــــــــا.. فلنفرح في بيوتنا ونأمل من فضائياتنا 

أْن تسعدنا ببرامج وأفالم تسر القلب وتسعد العني!.

تحــــــــت شــــــــعار "غدًا أجمــــــــل" يشــــــــارك الفنان 
علي املندالوي في معرض تشــــــــكيلي ضمن 
فعاليــــــــات ملتقى "دير عال" الدولي الســــــــادس 
ة "ثقافة  للفن التشــــــــكيلي الذي تنظمــــــــه مديريَّ
البلقاء" وجمعية "نحاتي الخشب" في األردن 

بمشاركة نخبة من الفنانني العرب.
ة  املعــــــــرض يتضمــــــــن تقديم أعماٍل تشــــــــكيليَّ
تجســــــــُد الحياة في زمن كورونــــــــا وما حدث 
 عن رســــــــم الحياة 

ً
فــــــــي العالم أجمــــــــع، فضال

ما بعد جائحة هــــــــذا الوباء من خالل لوحات 
تبني الحدائق وورش العمل والناس يتجولون 
بكامــــــــل صحتهــــــــم متمتعــــــــني بالحريــــــــة التي 

فقدوها في زمن كورونا.

عادت مراكب الجندول الشهيرة 
وإن بخجــــــــل إلى القنــــــــاة الكبرى 
فــــــــي البندقية ناقلة عــــــــددا قليال 
جــــــــدا مــــــــن الــــــــركاب لعبــــــــور هذا 
عودة  بانتظــــــــار  املائــــــــي  املجرى 

السياح الغائبني راهنا.
وقــــــــد نقل ســــــــائقا مركب بعدما 
وضعــــــــا قناعــــــــني وقفــــــــازات في 
وحيدا  راكبا  األســــــــود  الجندول 

لعبور القناة الكبرى.
ويعتمــــــــد التباعــــــــد االجتماعــــــــي 

على منت املركب مع مسافة متر 
فاصلة بني املقعد واآلخر رسمت 
حدودها بواسطة شريط الصق 

على ارضية الجندول.
ويحق لهذه املراكب التي تشتهر 
بهــــــــا البندقية نظريا اســــــــتئناف 
نشــــــــاطاتها لكــــــــن الحركة تبقى 
بطيئة جدا مع غياب السياح عن 
املدينة. ويبقى عدد املراكب قليال 

جدا في املياه.
أن تستأنف نشاطها  ويفترض 
فعال بعد إعادة فتح الحدود أمام 
السياح األوروبيني في الثالث من 

حزيران.

وبعــــــــد شــــــــهرين مــــــــن اإلغــــــــالق 
التام للجم الوبــــــــاء القاتل، دخلت 
إيطاليــــــــا في مرحلــــــــة جديدة من 
تخفيــــــــف القيود مــــــــع إعادة فتح 
املتاجــــــــر واســــــــتئناف القداديس 

في الكنائس.
وفي مؤشــــــــر إلى عــــــــودة الوضع 
نســــــــبيا إلــــــــى طبيعتــــــــه، أعــــــــادت 
كاتدرائيــــــــة القديس بطرس فتح 
أبوابهــــــــا أمام الــــــــزوار الذين كان 
عددهــــــــم قليــــــــال صبــــــــاح االثنني 
بعدمــــــــا خلت شــــــــوارع العاصمة 
اإليطاليــــــــة منــــــــذ شــــــــهرين مــــــــن 

السياح.

ة للترميم  أعلن مدير الشــــــــؤون التنفيذيَّ
ونقل اآلثار إلى املتحف املصري الكبير 
عيســــــــى زيدان أنَّ حجم األعمال التي تم 

االنتهاء منها في املتحف بلغت 96 %.
وأشار إلى أنه تم نقل أكثر من 51 قطعة 
ة إلى املتحف من مختلف محافظات  أثريَّ
ــــــــة، تــــــــم ترميــــــــم 49 ألف قطعة  الجمهوريَّ

منهم وأصبحت جاهزة للعرض.
وقــــــــال زيــــــــدان إنــــــــه بالرغم مــــــــن تأجيل 
افتتــــــــاح املتحــــــــف الذي كان مقــــــــررًا هذا 
العام بســــــــبب ظروف انتشــــــــار فيروس 
كورونا، فإنَّ العمل بداخله مســــــــتمر مع 

أخذ كل االحتياطات وسبل الوقاية.
وأوضح أن األعمال اإلنشائية وتشطيب 
القاعــــــــات ووضعها على الــــــــدرج العظيم 
وتجهيز واجهات العرض قد تم االنتهاء 

منها بنسبة 80 باملئة.
وأضــــــــاف أنه حتــــــــى اآلن تم نقــــــــل أكثر 
مــــــــن 51 ألف قطعــــــــة أثرية إلــــــــى املتحف 
من مختلف محافظــــــــات الجمهورية، تم 
ترميــــــــم 49 ألف قطعــــــــة منها وأصبحت 

جاهزة للعرض.

ويقــــــــع املتحــــــــف املصــــــــري الكبيــــــــر في 
محافظة الجيــــــــزة أكبر متحف أثري في 
العالــــــــم، ويقع علــــــــى بعد مســــــــافة قليلة 
من أهراماتها الشــــــــهيرة، وتطمح مصر 
بعــــــــد افتتاحه إلى تحويل هــــــــذه املنطقة 

بالكامل إلى منطقة سياحية.

وتزيد مســــــــاحة املبنى علــــــــى 165 ألف 
متــــــــر، وســــــــيعرض بداخلــــــــه اآلالف من 
القطع األثرية الشــــــــهيرة، أبرزها التمثال 
الثانــــــــي،  رمســــــــيس  للملــــــــك  الضخــــــــم 
ومجموعــــــــة من مقتنيات امللك توت عنخ 

آمون التي ستعرض ألول مرة.

خالل فترة حكمهــــــــا، حققت امللكــــــــة اليزابيث الثانية، 
ملكة بريطانيا، ستة أرقام قياسية بموسوعة غينيس 
العامليــــــــة منهــــــــا امللكــــــــة األطــــــــول حكمًا فــــــــي بريطانيا 

واألغنى في العالم.
بعــــــــد احتفالها بعيد ميالدها الـ94 بشــــــــهر نيســــــــان 
املاضــــــــي، أصبحــــــــت امللكــــــــة هــــــــي األطــــــــول حكمًا في 
بريطانيــــــــا، إذ وصل عهدها الــــــــى 68 عامًا و75 يومًا، 
بعد أْن ورثت العرش بشــــــــهر شباط من العام 1952، 
إثر وفــــــــاة والدها امللك جورج الســــــــادس، وقد تخطت 
بذلك الرقــــــــم الذي حققته امللكة فيكتوريا، بفترة حكم 
امتدت 63 عامًا و216 يومًا والتي بدأت بشهر حزيران 
من العام 1837 الى 22 كانون الثاني من العام 1901.
في العــــــــام 2007، تم تصنيف امللكــــــــة اليزابيث الثانية 
بامللكة األكبر ســــــــنًا في بريطانيا، بعد تخطيها جدة 
جدتهــــــــا، امللكــــــــة فيكتوريا التي بلــــــــغ عمرها 81 عامًا 
و244 يومــــــــًا. وفي العــــــــام 2008، تفوقــــــــت على الرقم 

القياسي املسجل للملك جورج الثالث بـ82 عامًا.

وفي شــــــــهر كانون الثاني من العام 2015، نالت امللكة 
اليزابيث لقب امللكة األكبر سنًا في العالم التي ال تزال 
على قيد الحياة، بعد وفاة امللك عبدالله بن عبدالعزيز، 

ملك السعودية عن عمر ناهز 90 عامًا.
رقم قياســــــــي آخــــــــر يضاف الى سلســــــــلة ألقاب امللكة 
وهو أطول ملكة على قيد الحياة في العالم في شــــــــهر 
تشرين األول من العام 2016، وقد حصلت عليه بعد 
وفاة بوميبــــــــول أدولياديج، ملك تايالند، بعد حكم دام 

70 عامًا.
حققت امللكــــــــة اليزابيث الثانية رقمًا قياســــــــيًا جديدًا 
كونهــــــــا امللكة التي يظهر وجههــــــــا على عمالت تعود، 
علــــــــى أقل تقدير، لـ35 دولة فــــــــي العالم، فبعد اعتالئها 
العرش في العام 1952، بدأ وجهها يظهر على عمالت 
ة،  دول عــــــــدة، باســــــــتثناء دول القارة القطبيــــــــة الجنوبيَّ

بينما كانت كندا الدولة األولى.
على قائمة مجلة "فوربس" ألقوى مئة امرأة في العالم 
للعــــــــام 2019، حلت امللكة اليزابيث فــــــــي املرتبة الـ 40، 
ويأتــــــــي ذلك بعــــــــد تصنيفها في العــــــــام 2016، "امللكة 
األغنى في العالم" بعد تقدير إجمالي صافي ثروتها 

بنحو 530 مليون دوالر أميركي.
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