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جميع  الـــتـــجـــارة  وزارة  تــكــمــل  ان  املــــؤمــــِل  مـــن 
ـــبـــطـــاقـــة  االجـــــــــــــــــراءات الـــــخـــــاصـــــة بـــــمـــــشـــــروع ال
الــتــمــويــنــيــة االلــكــتــرونــيــة نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
ــــــــذي ســيــســهــم بـــإيـــقـــاف هــــــدر املـــــــال الـــعـــام  وال
ويــكــشــف عــن حـــاالت الــتــحــايــل والــتــالعــب التي 
بينما بالبطاقة،  املشمولني  تحديد  مع   تحصل 

لــجــنــة االقــتــصــاد واالســتــثــمــار النيابية   اكــــدت 
ـــعـــراق ســيــصــل خــــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس  ان ال

 املــقــبــلــة الــــى االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي مـــن املــحــاصــيــل 
الستراتيجية.

وقـــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الـــــوزارة محمد 
لـــ"الــصــبــاح": إن "املـــشـــروع بـــدأ تجريبيا  حــنــون 
فــــي مــحــافــظــتــي بــــغــــداد ودهــــــــوك، اعــقــبــتــهــا 6 
محافظات اخرى منها االنبار وذي قار واملثنى، 
هذا  لتجربة  ناحية  او  قضاء  اختيار  تــم  حيث 
الــغــذاء العاملي  املــشــروع فيها، بــاشــراف برنامج 
او متعلقات الدولة اي مبالغ   من دون ان يكلف 

 مالية".
واضاف أن "الوزارة تعمل على االسراع بانجاز 

هـــذا املــشــروع ومـــن املــؤمــل االنــتــهــاء مــنــه نهاية 
والرقابة  املتابعة  والــذي سيحقق  الحالي،  العام 
وعـــمـــلـــيـــات تــجــهــيــز املـــواطـــنـــني بـــكـــل شــفــافــيــة، 
والقضاء على آليات الفساد املوجودة من خالل 
تسلمهم بطاقاتهم التموينية عبر بصمة العني".
وكــشــف عــن "جــهــود كــبــيــرة تــبــذل فــي الــــوزارة 
والـــــدوائـــــر املـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا واملــــســــؤولــــة عــــن هـــذا 
املـــــشـــــروع لــــتــــزويــــدهــــم بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــظـــام 
في  تحصل  الــتــي  التجريبية  البيئة  واســتــغــالل 
االجـــراءات  استكمال  بــهــدف  املحافظات  بعض 
وانــطــالقــه خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة". وكــــان وزيـــر 

الــتــجــارة الــدكــتــور محمد الــعــانــي، قــد افتتح في 
ـــعـــام املـــاضـــي املــــشــــروع الــتــجــريــبــي  ايـــــار مـــن ال
للبطاقة التموينية االلكترونية في بغداد ودهوك، 
مــؤكــدا ان هــذا املــشــروع سيسهم بإيقاف هدر 
ــــعــــام ويـــكـــشـــف عــــن حـــــــاالت الــتــحــايــل   املـــــــال ال

والتالعب. 
الغذاء  "املــشــروع يشرف عليه برنامج  وقــال إن 
العاملي وسيكون بلغة برمجية حديثة باستخدام 
التقنيات التكنولوجية املتطورة، ويأتي في اطار 
جهود الحكومة إليقاف هدر املال العام وتحديد 
التموينية، فضال عن  البطاقة  املشمولني بنظام 

كونه يسهم في تحديث نظام البطاقة التموينية 
خــالل  مــن  التكنولوجية  الــتــقــنــيــات  واســتــخــدام 

بصمة العني.
وأكــــد أن املـــشـــروع يــعــمــل عــلــى اضـــافـــة بصمة 
االصابع او الصورة لشبكية العني ضمن قاعدة 
التغلب  لغرض  للمواطنني  الشخصية  البيانات 
على السلبيات واملعوقات التي تواجه العمل في 
استخدام  خــالل  ومــن  التموينية  البطاقة  ملف 
والقضاء  الــنــظــام  هــذا  لتطوير  التقنيات  أحـــدث 

على جميع املعامالت الورقية. 

يـــزور الــعــراق قــريــبــا فــريــق طــبــي مــن الصني 
لنقل الخبرات في مواجهة فيروس "كورونا" 
وطرق الوقاية، بينما قدمت بكني مستلزمات 
مليون  نصف  من  واكثر  املختبري  الفحص 
ـــك، افــصــحــت صحة  كــمــامــة. بــالــتــزامــن مــع ذل
ــكــرخ عــن تــحــســن الــحــالــة الــصــحــيــة الربــعــة  ال
مصابني بالفيروس من ضمن 6 حاالت اعلن 
أنــهــم يستعدون  الـــى  عنها مــؤخــرا، مــشــيــرة 
الــعــام. وتحرص  الــفــرات  ملــغــادرة مستشفى 
االجــراءات  اتخاذ  والبيئة على  الصحة  وزارة 
املطلوبة كافة للتعامل مع الحاالت واملالمسني 

لهم وحسب اللوائح الصحية العاملية ملواجهة 
الــفــيــروس والــوقــايــة مــنــه. وضــمــن االجــــراءات 
الــوقــايــة الــجــديــدة، اغــلــقــت امــانــة بــغــداد امــس 
االثــنــني، املـــدن املــائــيــة واملــســابــح واملــتــنــزهــات، 
والبحث  العالي  التعليم  وزراة  باشرت  بينما 
العلمي، تعفير جميع الجامعات والكليات في 

عموم  البالد.
من جانبها، باشرت هيئة السياحة اجراءاتها 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية 
من خالل مراقبة املطاعم واملرافق السياحية 
الصادرة  بالتعليمات  التزامها  ومتابعة مدى 

عن الهيئة. 
تفاصيل اوسع في الصفحات الداخلية 

تــــــبــــــاشــــــُر قـــــريـــــبـــــا شــــركــــة 
ســيــمــنــس االملــــانــــيــــة نــصــب 
شـــبـــكـــات الــــتــــوزيــــع الـــذكـــيـــة 
فــــي عـــــدد مــــن املـــنـــاطـــق فــي 
ــلــتــقــلــيــل مــن  املــــحــــافــــظــــات ل
املــــهــــدورة، حسبما  الــطــاقــة 
في  الكهرباء،  وزارة  اعلنت 
وقـــت بــاشــرت فــيــه مــالكــات 
ملد  مــشــروع  تنفيذ  ـــــوزارة  ال

لــتــعــزيــز  36 خـــطـــا جــــديــــدا 
موثوقية شبكات النقل.

وقــــال الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء احـــمـــد الـــعـــبـــادي 
الــوزارة وبعد  لـ"الصباح": ان 
نجاحها بالتعامل مع قطاع 
االنــــتــــاج مـــن خــــالل اضــافــة 
طاقات جديدة، توجب عليها 
ان تقوم بالتوازي بالنهوض 
بــقــطــاعــي الــنــقــل والـــتـــوزيـــع 
بــالــتــزامــن مــع قــطــاع االنــتــاج 

بــاعــتــبــار ان هـــذه املــفــاصــل 
يكمل احدها االخر. اضاف 
ان قــطــاعــي الــنــقــل والــتــوزيــع 
عانيا االهمال الكبير لعقود 
ــــوزارة الى  طــويــلــة، مــا دفــع ال
تاهيلهما  بـــاعـــادة  الـــشـــروع 
بـــــجـــــهـــــود ذاتــــــــيــــــــة، بـــســـبـــب 
مــــــحــــــدوديــــــة تـــــمـــــويـــــل تـــلـــك 
الحكومة  قبل  من  املشاريع 
وقلة التخصيصات املالية. 

 
ـــدائـــم فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة  ـــعـــراق ال اســـتـــعـــرَض مـــنـــدوب ال
وســـفـــيـــرهـــا فـــــي مـــصـــر أحــــمــــد نــــايــــف الــــدلــــيــــمــــي، خـــالل 
تــســلــيــمــه ســلــطــنــة عـــمـــان رئـــاســـة املــجــلــس ملــــدة 6 اشــهــر 
مقبلة، جــهــود الــعــراق فــي رئــاســتــه العــمــال الــــدورة (152) 
ــــقــــرارات الــــصــــادرة عنه  لــلــمــجــلــس ومــــا بـــذلـــه فـــي تــنــفــيــذ ال

 في مختلف املجاالت.

وقــــال الــدلــيــمــي، فـــي كــلــمــة الــقــاهــا خـــالل تــســلــيــمــه رئــاســة 
(153) لــلــمــجــلــس الــــى ســلــطــنــة عــمــان  ــــــدورة الـــجـــديـــدة الـــــــــ ال
فــشــي ســـرًا إن قــلــت انـــه في 

ُ
وحــضــرتــه "الـــصـــبـــاح": قــد ال أ

بــعــض األحـــيـــان كــنــا نــخــتــلــف كــثــيــرًا فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، 
 ان اخــتــالفــنــا كــــان اخــتــالفــًا مــثــمــرًا لـــم يــصــل قـــط الــى 

ّ
إال

مــرحــلــة الــــخــــالف، إذ كــــان نـــكـــران الــــــذات حـــاضـــرا وبــقــوة 
 فـــي اجــتــمــاعــاتــنــا وكـــانـــت أواصـــــر املــحــبــة واألخـــــــّوة أقـــوى

 من أي شيء آخر". 

الــتــربــيــة فــي مجلس  اســتــبــعــدْت لجنة 
الـــــعـــــام  الـــــــغـــــــاء  او  تـــــأجـــــيـــــل  الــــــــنــــــــواب 
ـــي بـــســـبـــب فـــيـــروس ـــحـــال  الـــــدراســـــي ال

 "كــــورونــــا"، وأكــــدت اســتــئــنــاف الــــدوام 
فـــــي االســــــبــــــوع املـــقـــبـــل بـــعـــد الــعــطــلــة 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــلــجــنــة الــعــلــيــا ملــتــابــعــة 

ـــــفـــــيـــــروس، بـــيـــنـــمـــا أكـــــدت  انــــتــــشــــار ال
الـــــــوزارة أن اجـــراءاتـــهـــا مــرتــبــطــة بما   
ـــيـــة االزمـــــــــــة بـــخـــصـــوص  تــــتــــخــــذه خـــل
انـــتـــشـــار "كـــــورونـــــا" وتــعــطــيــل الـــــدوام 
 مــــــــن عـــــــدمـــــــه لـــــلـــــحـــــد مــــــــن خــــــطــــــورة

 انتشاره.
جبر  منتهى  اللجنة،  عضو  وطمأنت 
ــطــلــيــبــاوي، فـــي حـــديـــث لــــ"الـــصـــبـــاح":  ال
التالميذ بأن  امـــور  املــواطــنــني واولــيــاء 

"الـــجـــهـــات املــعــنــيــة اتــــخــــذت اجـــــــراءات 
وقــائــيــة كــثــيــرة ملــنــع اصـــابـــة الــتــالمــيــذ 
الــفــيــروس،  والطلبة فــي املــــدارس بــهــذا 
موضحة ان من بني االجــراءات تعقيم 
لــتــطــهــيــر  ادوات  وتــــوفــــيــــر  املـــــــــــدارس 
االيــــــدي بـــاالضـــافـــة إلــــى املــســتــلــزمــات 
ــــــتــــــي تــــمــــنــــع االصــــــابــــــة   الــــصــــحــــيــــة ال

بالفايروس.  
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تفتتُح اليوم الثالثاء منافسات 
الجولة الرابعة لدوري الكرة املمتاز 

باقامة مواجهتني، األولى يلتقي 
فيها أمانة بغداد وضيفه الزوراء، 
واألخرى تجمع الكهرباء والنجف 

في ملعب األخير.
وسيلعب الزوراء مباراة اليوم وعينه 

على حصد النقاط الثالث من اجل 
اعتالء صدارة جدول الترتيب ولو 

بصورة مؤقتة، السيما ان املتصدر 
الحالي القوة الجوية سيكون 

باالنتظار خالل هذه الجولة، وسبق 
للزوراء ان تغلب بصعوبة في 

مواجهتيه السابقتني على الطلبة 
بهدف نظيف وعلى الكهرباء بذات 

النتيجة، اال ان مهمته لن تكون 
يسيرة على االطالق بمواجهة أمانة 

بغداد الباحث عن طي صفحة 
املواجهات الثالث السابقة والشروع 

برحلة تحسني النتائج سعيا 
لالبتعاد عن مناطق قاع الترتيب.

وفي اللقاء اآلخر سيدخل النجف 
وضيفه الكهرباء املواجهة 

وطموحهما خطف الفوز، لكن 
األفضلية تميل نسبيا الصحاب 

األرض الذين قدموا مستويات جيدة 
في املباراتني السابقتني .

تعفير وقائي / أ ف ب
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مــأزٌق جديٌد وأزمــة أخــرى تخيم على أجــواء 
اعــتــذار  عقب  الــبــالد،  فــي  السياسية  العملية 
مـــحـــمـــد تــــوفــــيــــق عــــــــالوي وانــــســــحــــابــــه مــن 
الــتــكــلــيــف لــتــولــي مــهــمــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
االنتقادات  السياسية  األطــراف  تبادلت  حيث 
الــذي  البعض فــي اإلخــفــاق  الــحــادة لبعضها 

رافــق تكليف عــالوي ومــن ثم اعــتــذاره، حيث 
اختيار  مهمة  أن  وبرملانيون  أكد سياسيون 
بديل جديد لرئاسة الــوزراء -والتي ستنتهي 
ليل 17 آذار الحالي- ستكون صعبة وشاقة 
وأكثر تعقيدًا مما مضى. رئيس كتلة بيارق 
الخير النائب محمد الخالدي، أفاد بأن "الكتل 
مــأزق جديد عبر  اآلن في  السياسية دخلت 
عدم تمريرها كابينة محمد توفيق عالوي"، 
"البديل سيكون أصــعــب"، الفتًا  أن  وأضـــاف، 

إلى أن "وضع البالد لم يعد يتحمل املزيد".

أما كتلة تحالف سائرون النيابية فقد أكدت 
فـــي بـــيـــان تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، أن "االخـــتـــنـــاق 
ـــذي يــمــر بــه الــعــراق يــحــتــاج إلــى  الــســيــاســي ال
نـــوافـــذ صــــدق وإيـــثـــار تــنــعــش جــســد الــوطــن 
املجهول، وحينها  إلــى  األمــور  أن تذهب  قبل 
ســتــكــون الــخــســائــر كــبــيــرة والـــجـــراح عميقة 
الــذيــن تسببوا بكل هذا  لــن يــرحــم  والــتــأريــخ 
الخراب". بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح 
وليد السهالني لـ "الصباح": إن "املرحلة املقبلة 
(استثنائية) وتحتاج الى إدارة تتمتع بحكمة 

لتشخيص  اســتــشــرافــيــة صــحــيــحــة  ـــــة  ورؤي
أن  يجب  ذلــك؛   عن 

ً
املشكالت وحلها، فضال

تكون هناك حكومة تمثل العراق من أقصاه 
الى أقصاه، وال تقرب مكّونا دون آخر".

 "
ً
أوال "الوطن  تحالف  عن  النائب  لفتت  بينما 

انتصار الجبوري في حديث لـ "الصباح"، الى 
"لن يكون هناك تشكيل حكومة جديدة؛  أنه 
طــاملــا هــنــاك بــحــث عــن املــصــالــح الشخصية 
موضحة  واملحاصصية"،  الطائفية  والفئوية 
أنه "بهذه املواصفات سيأتي رئيس وزراء من 

وبالتالي سيدفع  املحاصصة،  عقبات  خالل 
املواطن واملتظاهر ثمن هذه املصالح".

املــوقــف الـــكـــردي، عــبــر عــنــه الــنــائــب عــن كتلة 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي ديــــار 
ــــــذي عـــــزا األســــبــــاب االســـاســـيـــة  بــــــــــرواري، ال
لــلــخــالف مــع رئــيــس الــــــوزراء املــكــلــف محمد 
الى "منهاجه الحكومي وعدم  توفيق عالوي 
وليس  الــقــرار"  في صنع  الحقيقية  املشاركة 

التمثيل الشكلي فقط.
3 التفاصيل�
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وفــيــمــا يــلــي نـــص الـــرســـالـــة الـــتـــي بــعــثــهــا رئــيــس 
الـــوزراء عــادل عبد املهدي أمــس االثنني،  مجلس 
الجمهورية ورئيس مجلس  مــن؛ رئيس  الــى كل 

النواب ونائبيه وأعضاء املجلس:
السيد رئيس الجمهورية املحترم

الــســيــد رئــيــس مجلس الــنــواب املــحــتــرم، الــســادة 
والــــســــيــــدات نــــــواب الـــرئـــيـــس وأعــــضــــاء املــجــلــس 

املحترمني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلنت في 19 شباط 2020 أن ”املهلة الدستورية 
املــــحــــددة بــــــ30 يـــومـــًا لــنــيــل ثــقــة مــجــلــس الـــنـــواب 
تنتهي  ـــوزاري  ال ومنهاجها  الجديدة  بالحكومة 
هــذه  بــانــتــهــاء  انــــه  وذكـــــرت  آذار 2020“   2 فـــي 
املــدة ”لــن أجــد أمــامــي ســوى اللجوء الــى الحلول 
املنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي 

ملجلس الوزراء“.

أعبر عن أسفي الشديد لعدم نجاح األخ االستاذ 
مــحــمــد تـــوفـــيـــق عــــــالوي فــــي مــهــمــتــه لــتــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة مما يتطلب منا اتخاذ املوقف 
املناسب، وأعلن اليوم أمام شعبنا الكريم وأمامكم 
بــأن أخطر ما يواجهنا حاليًا هو حصول فراغ 
دستوري واداري، وأفضل حل هو االلتزام باملواد 
الدستورية ذات العالقة، والقوانني السائدة وبمواد 
 25 في  الصادر  الـــوزراء  الداخلي ملجلس  النظام 
في  الرسمية  الجريدة  في  واملنشور   2019 آذار 
العدد 4533 والذي استند الى الدستور وفق املادة 

(85) منه. 
وعـــلـــيـــه أعـــلـــن -بـــعـــد الـــتـــشـــاور مــــع دســـتـــوريـــني 
وقـــانـــونـــيـــني مـــن أهــــل االخـــتـــصـــاص- عـــن قـــرار 
ــــى (الـــغـــيـــاب الــطــوعــي)  اتـــخـــذتـــه وهــــو الـــلـــجـــوء ال
كرئيس ملجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك 
من اجراءات وسياقات وسأوضح بعضها أدناه.

ال يــعــنــي هـــــذا املــــوقــــف عـــــدم احـــتـــمـــال الــلــجــوء 

الحقًا الى إعــالن خلو املنصب وفق املــادة (81) 
السياسية  الـــقـــوى  تــصــل  لـــم  إذا  الـــدســـتـــور،  مـــن 
سياقات  الــى  والتنفيذية  التشريعية  والسلطات 
تــخــرج الـــبـــالد مـــن أزمــتــهــا الـــراهـــنـــة، وفـــق املـــادة 
(76) من الدستور، وتنفيذا للقرار الذي اتخذته 
والقانونية  الدستورية  الصالحيات  وفق  سنبدأ 

والنظامية املمنوحة لنا باآلتي فورًا:
-1 دعــوة مجلس الــنــواب املــوقــر الــى عقد جلسة 
والــدوائــر  االنــتــخــابــات  قــانــون  لحسم  استثنائية 
االنتخابية ومفوضية االنتخابات بشكل نهائي، 
مـــوعـــدا   2020 االول  كــــانــــون   4 يـــــوم  ونـــقـــتـــرح 
لالنتخابات وأن يوفر للمفوضية كل املستلزمات 
ونزيهة  حــرة  انتخابات  اجــراء  من  تمكنها  التي 
في املوعد املقترح، وأن يحل مجلس النواب املوقر 
نفسه قــبــل 60 يــومــًا مــن الــتــاريــخ املـــذكـــور، وأن 
ينظم صندوق آخر بجانب صناديق االنتخابات 
أو على ظهر قسيمة االنتخابات إلجراء استفتاء 

حول تعديالت دستورية، يمكن أن يقرها مجلس 
النواب املوقر وفق آلياته قبل حل نفسه.

-2 تــكــلــيــف أحــــد نــــواب رئــيــس الـــــــوزراء أو أحــد 
الــوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء 
املــادة  بموجب  وذلـــك  اليومية  األمـــور  وتصريف 
(3) مــن الــنــظــام الــداخــلــي ملجلس الـــــوزراء، وهــو 
الذي بدأنا تطبيقه منذ تكليف االستاذ  االجــراء 
محمد توفيق عالوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي ملـــجـــلـــس الــــــــوزراء  -3 يــــحــــدد ال
خصوصًا املادتني (20) و(29) واالمــر رقم 68 
لسنة 2004 بأن املجلس الوزاري لألمن الوطني 
هــو املـــســـؤول عــن ”تــســهــيــل وتــنــســيــق سياسة 
الحكومة  الوطني بني وزارات ومؤسسات  االمن 
ويعمل  الوطني“  االمن  بقضايا  املكلفة  العراقية 
تحت أمرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد 
املــســلــحــة، وتــســتــمــر مستشارية  لــلــقــوات  الــعــام 
أمانة سر املجلس  الوطني بممارسة دور  االمــن 

أعماله  الــوطــنــي وتنظيم جـــدول  لــألمــن  الـــــوزاري 
وتــبــلــيــغ قـــراراتـــه وفـــق ســيــاقــات الــعــمــل املــعــمــول 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  مكتب  ويقوم  بها، 
في مكتب رئيس مجلس الــوزراء بالتنسيق بني 
رئاسة الوزراء واملجلس الوزاري لألمن الوطني، 
اجتماعات  بـــإدارة  املجلس  أعضاء  أحــد  ويكلف 
ـــــــوزاري لـــألمـــن الــوطــنــي خــــالل فــتــرة املــجــلــس ال

يعني  أن  دون  الــوزراء،مــن  رئيس مجلس  غياب 
ــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات  ذلــــك تــخــويــل صــالحــيــات ال

املسلحة.
-4 يــقــوم مــديــر مــكــتــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
واالمـــــــني الــــعــــام ملــجــلــس الــــــــــوزراء والــســكــرتــيــر 
مجلس  رئــيــس  بــابــالغ  الــعــام  للقائد  الشخصي 
ـــــوزراء الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات املــســلــحــة بــاألمــور  ال
الحصرية العاجلة والضرورية املالصقة لعنوانه 
صالحيات  مــع  يتوافق  بما  معها  التعامل  ليتم 
حكومة تصريف االمور اليومية، وذلك منعًا من 
التنفيذية  السلطة  حصول أي فــراغ في واجبات 

والقائد العام للقوات املسلحة.
-5 عدا ما ورد في (4) او النصوص الدستورية 
الــــوزراء عن  الــحــاكــمــة، سيتغيب رئــيــس مجلس 
توقيع الكتب الرسمية أو تلبية دعــوات أو إجراء 
لقاءات أو مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية 
موقعه  من  كل  املسؤولون  ويستمر  أجنبية،  أو 
بضمان إدارة وسير االعمال وإمضاء التعامالت 
التعامل مع  فــي  فــراغ رسمي  أي  ومنع حصول 
عنها  سيتغيب  التي  واالجنبية  املحلية  امللفات 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، وتــــقــــوم املـــؤســـســـات 
املعمول  السياقات  اليومية وفق  األمــور  بتسيير 
وقيادة  الحكومة  رأي  عــن  وسيعبر  حاليًا،  بها 
الــرســمــيــون كما هو  الــنــاطــقــون  الــقــوات املسلحة 

مرسوم لهم.
بأسرع  الجديدة  الحكومة  الــى تشكيل  ندعو   6-
وقت وفق املادة (76) من الدستور، فال حكومة 
تصريف األمور اليومية هي الحل املناسب الذي 
الحساسة هــذه، وال  الــعــراق في ظروفه  يحتاجه 
الغياب عن املنصب أو خلوه هي الحلول املثالية، 
املعنية  الدستورية  املؤسسات  أن تتحمل  وأملنا 
مسؤولياتها وفق املدد والسياقات التي رسمها 

الدستور.
نسأل الله التوفيق والسداد وعاش العراق وعاش 

شعبه العظيم.

« »

 ميساَن علي  دواي الزم،  تسلَم 
ُ
اعلَن محافظ

قيادة شرطة ميسان  امللف االمني من قيادة 
عمليات الرافدين التي  كانت تشرف مباشرة 
عــلــى املــلــف االمـــنـــي فـــي مــحــافــظــات ميسان 
والــنــاصــريــة وواســـــط واملــثــنــى، مـــؤكـــدا قـــدرة 
في  االمني  امللف  ادارة  على  ميسان   شرطة 

للجنة  اجتماعًا  املحافظ  وتـــراس   . املحافظة 
أعضائها،  جميع  وبــحــضــور  العليا  األمــنــيــة 
وجرت خالل اللقاء مناقشة أخر املستجدات 
قائد  بحضور  املحافظة،  في  األمني  بالواقع 
عمليات شرطة ميسان العميد عبد الخضر 
االمنية  االجــهــزة  وجميع صنوف  الساعدي، 

في املحافظة .
”املجتمعني  ان  لـــ“الــصــبــاح“،   ، املحافظ  واكــد 

بــحــثــوا مـــوضـــوع تــســلــيــم املـــلـــف األمـــنـــي من 
قيادة  شرطة  إلـــى  الــرافــديــن  عمليات  قــيــادة 
املواطنني  أمــن  تعزيز  على  والتأكيد  ميسان، 
ومتابعة إنجاز امللفات املهمة التي تحقق ذلك، 
املمتلكات  التأكيد على حماية  الى  باالضافة 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة ومـــنـــهـــا الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
للمحافظة واملشاريع الستراتيجية التي تقدم 
تعزيز حماية  عــن  ، فضال  العامة  الــخــدمــات 
املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني فـــي مــوقــع الــتــظــاهــر 
وديمومة  األمنية  الخطط  بتحديث  واإليــعــاز 
العمل واإلجــراءات من اجل الحفاظ على امن 

واستقرار املحافظة“.
لـ»الصباح»،  الشرطة،  قائد  اشــار  جانبه،  من 
الـــى ان «االجـــتـــمـــاع نــاقــش عـــدة قــضــايــا تهم 
املــلــف األمــنــي وأهـــم األحـــداث املستجدة على 
الــســاحــة األمــنــيــة بــالــتــزامــن مـــع تــســلــم املــلــف 
األمني وتعزيز العمل والتنسيق بني األجهزة 
والــــــدوائــــــر األمـــنـــيـــة فــــي املـــحـــافـــظـــة وتــــبــــادل 
القوات  بني  والتعاون  األمــن  لحفظ  املعلومات 
األمنية واألجهزة االستخباراتية واملعلوماتية 
بــهــدف تــوزيــع املــهــام والـــواجـــبـــات بــني جميع 
في  املــشــتــركــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  تــشــكــيــالت 
على  والــحــفــاظ  املــواطــنــني  أرواح  خطة حماية 

ممتلكاتهم من األخطار والحوادث «. 

النيابية  القانونية   
ُ
اللجنة انتهت 

الــوزراء  من إعــداد قانون مجلِس 
وتـــقـــديـــمـــه إلـــــى رئــــاســــة الـــبـــرملـــان 
لــلــقــراءة األولــى  وأكـــدت جهوزيته 
التشريعية،  الــعــطــلــة  انــتــهــاء  بــعــد 

مــبــيــنــة أن الـــقـــانـــون يـــهـــدف إلـــى 
التنفيذية  الــســلــطــة  عــمــل  تــنــظــيــم 
ــــوزراء). وقــالــت عضو  ال (مجلس 
الـــلـــجـــنـــة، املــــــــاس فــــاضــــل كـــمـــال 
ـــ»الــصــبــاح»،: ان  آغـــا، فــي حــديــث ل
رئاسة  هيئة  الــى  ارســلــت  اللجنة 
الــــنــــواب قـــانـــون مجلس  مــجــلــس 

ــــــــــوزراء إلدراجـــــــــه عـــلـــى جــــدول  ال
أعــمــال املــجــلــس وقـــراءتـــه الــقــراءة 
األولى والثانية بعد انتهاء العطلة 
التشريعية، مشيرة إلى أن القانون 
يــنــظــم عــمــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
التشريعية.  بالسلطة  وعالقتها 
وأضافت آغا ان «مشروع القانون 

عــمــل مجلس  النـــه سينظم  مــهــم 
التي  الــوزراء وهو من املقترحات 
الحكومة،  من  اللجنة  الى  وصلت 
ســيــنــظــم  ـــــقـــــانـــــون  ال ان  مـــبـــيـــنـــة 
الــعــمــل الــتــنــفــيــذي بــالــذات ملجلس 
مباشر  ويــرتــبــط بشكل  الـــــوزراء 

بالرئاسات الثالث.

 جناياِت محافظِة صالح الدين، 
ُ
قضْت محكمة

حـــكـــمـــِني بـــــاالعـــــدام شــنــقــا حـــتـــى املــــــوت بــحــق 
”ارهــــابــــي“ قــــام  بــخــطــف وقــتــل مــواطــنــني في 

قضاء الشرقاط.

االعلى  القضاء  االعالمي ملجلس  املركز  وقــال 
الثانية  الهيئة  ان  تــلــقــتــه“الــصــبــاح“:،  بــيــان  فــي 
دعويني  في  نظرت  املحافظة  جنايات  ملحكمة 
اثنتني ملــدان واحـــد، االولـــى عــن جريمة خطف 
االيسر  الــســاحــل  ناحية  مجلس  وقــتــل عضو 
في القضاء، والثانية عن جريمة خطف وقتل 

مسؤول الصحوة في القضاء.
املــدان اعترف باالنتماء  ان  الــى  البيان  واشـــار، 
الـــى مــايــســمــى عــصــابــات ”داعـــــش“ االرهــابــيــة 
واشــتــرك فــي عــدة عمليات اجــرامــيــة مــع افــراد 
مــجــمــوعــتــه فــــي مـــنـــاطـــق الــــكــــيــــارة ومــخــمــور 

ومصفى بيجي.

القبَض  بغداَد،   
َ
العاصمة في  الداخليِة  وزارة  القْت 

على ثالثة متهمني بجريمة قتل في العاصمة.
تلقت“الصباح“ نسخة  بــيــان  فــي  ــــوزارة  ال وقــالــت 
مـــنـــه، :ان قــــوة مـــن مــكــتــب حــســيــنــيــة املــعــامــل في 
وكالة  الــى  التابعة  بــغــداد  اجـــرام  مــديــريــة مكافحة 

الــوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض 
على ثالثة متهمني، لقيامهم بقتل شخص شرق 

العاصمة.
الــوزارة ان املتهمني اعترفوا بجريمتهم  واضافت، 
على  التحقيقية  اوراقـــهـــم  عـــرض  تــم  انـــه  مبينة   ،
احكام  وفــق  توقيفهم  قــرر  اذ  املختص،  القاضي 

املادة (406).

 

 نينوى نجم الجبوري، 
ُ
اعلَن محافظ

 مــوظــفــي 
َ

أمـــــس االثـــــنـــــني، تـــحـــويـــل
العراقية  للسمنِت  الــعــامــِة  الشركة 
في نينوى من األجور اليومية الى 
الـــعـــقـــود، فـــي حـــني اعـــلـــن مــســؤول 
الكاثوليكية والسريان في  الطائفة 
نينوى، الشروع باعمار اقدم مجمع 
كــاثــولــيــكــي فـــي املـــوصـــل الــقــديــمــة. 
ـــ“الــصــبــاح“،: ان  وقـــال الــجــبــوري، ل
”الحكومة املركزية ابدت موافقتها 
بالكامل على تحويل (1109 ) من 
األجور اليومية في الشركة العامة 
للسمنت العراقية الى عقود وزارية 
وجبة  لكل  يومني  تخصيص  وتــم 

يتم تحويلها بالكامل“. 

واضـــــاف الـــجـــبـــوري، ان“مــحــافــظــة 
نـــيـــنـــوى بـــصـــدد تـــحـــويـــل وجـــبـــات 
اخرى وعدت بها الحكومة املركزية 
لتحويل نــحــو(6000) من االجــور 
اليومية على مالك الصحة والنفط 
والكهرباء الى عقود وزاريــة ايضا 
بعد ان صادق على تحويل اصحاب 
االجور اليومية في مديرية البلدية 
ومجاري  مــاء  ومديرية  والبلديات 
ايـــضـــا ”. في  نــيــنــوى والــســمــنــت 
غضون ذلك، اعلن مسؤول الطائفة 
نينوى  في  والسريان  الكاثوليكية 
الــشــروع باعمار  األب رائـــد عـــادل، 
مدينة  فــي  كاثوليكي  مجمع  اقـــدم 
املـــوصـــل الــقــديــمــة . وقـــــال عــــادل، 
الهندسية  ان“الــفــرق  لـــ“الــصــبــاح“،: 
من  نينوى  في محافظة  التطوعية 

مديريتي البلدية والبلديات شرعت 
باعمار هذا املجمع السرياني بعد 
االنــقــاض منه بالكامل خالل  رفــع 
تــعــرضــه لــتــفــجــيــرات مــتــتــالــيــة من 
قبل عصابات داعش االرهابية في 

مدينة املوصل القديمة ”. 
واوضـــــح، ان“املــجــمــع يــضــم (اربـــع 
بـــالـــطـــائـــفـــة  تــــخــــتــــص  كــــنــــائــــس   (
الــكــاثــولــيــكــيــة الــســريــانــيــة ويــضــم 
لــلــمــطــرانــيــة في  ايــضــا دارا كــبــيــرة 
امليدان وســط مركز مدينة  منطقة 
ان“الـــــفـــــرق  وتـــــابـــــع،    .” املــــوصــــل 
اي مدة زمنية  لم تحدد  الهندسية 
النـــــجـــــاز االعــــــمــــــار وتــــاهــــيــــل هـــذا 
املــجــمــع، اذ تـــم تــخــصــيــص مــبــالــغ 
اعمار هذا املجمع من مبالغ االعمار 

املخصصة ملحافظة نينوى“. 
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رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد 
الــخــالــدي، أفـــاد بــأن ”الــكــتــل السياسية 
دخــلــت اآلن فــي مـــأزق جــديــد عبر عدم 
تمريرها كابينة محمد توفيق عالوي“، 
وأضــاف، أن ”البديل سيكون أصعب“، 
الفـــتـــًا إلـــــى أن ”وضــــــع الــــبــــالد لــــم يــعــد 

يتحمل املزيد“.

موقف {سائرون}
النيابية فقد  أما كتلة تحالف سائرون 
أكـــدت فــي بــيــان تلقته ”الــصــبــاح“، أنــه 
ـــــــوزراء املــكــلــف  ”بـــعـــد اعـــتـــذار رئـــيـــس ال
مــحــمــد تـــوفـــيـــق عــــــالوي عــــن تــشــكــيــل 
السياسية  الــضــغــوط  بسبب  الحكومة 
التي مورست عليه من أجل تنفيذ أجندة 
معينة ال تتناسب مع الوعد الذي قطعه 
على نفسه (بتشكيل حكومة مستقلة 
بعيدة عن االلتزامات الحزبية لكي تنفذ 
مطالب الشعب وتنقذ البالد من االنزالق 
األحـــداث  هــذه  وفــي خضم  للمجهول)، 
الشعب  ارتــفــاع صــوت  املتسارعة ومــع 
مقدمًا  املشروعة  بحقوقه  يطالب  الــذي 
وجــريــح،  شهيد  بــني  التضحيات  آالف 
الــنــواب عــن عــقــد جلسة  عــجــز مجلس 
الحكومة  عــلــى  لــلــتــصــويــت  اســتــثــنــائــيــة 
التي  السياسية  االصــطــفــافــات  بسبب 

عرقلت انعقاد الجلسة“.
وأعـــربـــت الــكــتــلــة عـــن ”مــوقــفــهــا الــثــابــت 
وواقعية  وطنية  معطيات  على  واملبني 
بـــضـــرورة اخــتــيــار شخصية  املــتــمــثــل 
وطنية مستقلة وأن يمنح الحرية الكاملة 
من دون تدخل من أي طرف داخلي أو 
خارجي لتشكيل حكومة جديدة تلبي 
مطالب الشعب العراقي، وتقوم بمهامها 
مقدمتها  وفــي  والــضــروريــة  األساسية 
إعــــادة الــهــيــبــة إلـــى مــؤســســات الـــدولـــة - 
وخـــصـــوصـــًا األمـــنـــيـــة مــنــهــا- وكــشــف 
قتلة  ومحاسبة  الفساد  ملفات  جميع 
السالح  السلميني، وحصر  املتظاهرين 
بيد الدولة والتهيؤ إلى انتخابات مبكرة 
السلطة  بعيدًا عن هيمنة  ونزيهة  حــرة 
إرادة  عــن  لتكون معبرة  والــقــوة  واملـــال 

جميع أبناء الشعب العراقي“.
النيابية، ”جميع  كتلة ســائــرون  ودعــت 
الــكــتــل الــســيــاســيــة إلـــى الــتــعــامــل بـــروح 
التأريخية  اللحظات  هذه  مع  املسؤولية 
وأن تكون مصداقًا لشعاراتها اإلعالمية 
الــحــني واآلخـــر والتي  الــتــي ترفعها بــني 
تدعي فيها وقوفها مع الشعب العراقي 
واملــكــاســب  املــحــاصــصــة  عــن  وتخليها 
التغانم  رهــيــنــة  تبقى  وأال  الــســيــاســيــة، 
الــســيــاســي مـــن خـــالل إصـــرارهـــا على 
بما  األحــاديــة  فــرض قناعتها ورؤيتها 

ينسجم مع مصالحها الحزبية“.
وأشـــارت إلــى أن ”االخــتــنــاق السياسي 
الــعــراق يحتاج إلــى نوافذ  الـــذي يمر بــه 
صدق وإيثار تنعش جسد الوطن قبل 
أن تذهب األمــور إلى املجهول، وحينها 
ســـتـــكـــون الـــخـــســـائـــر كـــبـــيـــرة والــــجــــراح 
عميقة والتأريخ لن يرحم الذين تسببوا 

بكل هذا الخراب“.
بــــدوره، قــال عضو مجلس الــنــواب عن 
تــحــالــف ســـائـــرون بـــدر الـــزيـــادي: ”بما 
باملرشح  تقبل  لــم  السياسية  الكتل  أن 
من  فإنه  املحاصصة،  وتريد  املستقل، 
املؤكد أن االيــام املقبلة ستكون صعبة 
جدًا، على اعتبار أنه سيتم الرجوع الى 
الكتلة  هــي  مــن  وتــحــديــد  األول،  املــربــع 
لــه حــق الترشيح، وستتم  األكــبــر، ومــن 
 مخاطبة املحكمة االتحادية لتحديدها“.
”رئــــيــــس  أن  الــــــــى  الـــــــــزيـــــــــادي،  ـــــفـــــت  ول
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــن يــتــمــكــن مــــن تــرشــيــح 
شــخــصــيــة مــســتــقــلــة تـــأتـــي مـــن طــرفــه، 
مــســدود وألن  الــى طريق  ألننا وصلنا 
الى   اآلن  نحتاج  لــذا  فشلت،  الــتــوافــقــات 
اثــبــات قــانــونــي مــن هــي الــكــتــلــة األكــبــر، 
هــل هــي الــتــي حصلت عــلــى أكــثــر عــدد 
التي  الكتلة  أو  البرملان  فــي  املقاعد  مــن 
تــشــكــلــت بـــعـــد االنــــتــــخــــابــــات، وســتــتــم 
مفاتحة املحكمة االتحادية للفصل في 
هــذا االمـــر، وسيحتاج االمــر الــى أشهر 

لحسم هذه املسألة“.
وأكد النائب الزيادي، أن ”حسم ترشيح 
بـــديـــل ملــحــمــد عـــــالوي مـــن قــبــل رئــيــس 
يـــومـــا بحسب  الــجــمــهــوريــة خــــالل 15 
لــــن يـــتـــم، وأي اســـــم ســيــتــم  الــــدســــتــــور 
املكلف  ملنصب  كمرشح  حاليًا  طــرحــه 
السياسية  الكتل  أغــلــب  ألن  سيسقط، 
الـــــوزارات، حسب  تــريــد حصصها مــن 
اســتــحــقــاقــهــا الــســيــاســي -كــمــا تــدعــي- 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون هـــنـــاك تــقــاطــع في 
املصالح، ولن يحسم هذا املنصب حاليًا 
حــتــى بــالــتــوافــقــات الــســيــاســيــة، مـــا لم 
تحدد من هي الكتلة االكبر التي ترشح 

شخصية بشكل رسمي“.

 {بدر} و{الفتح}
من جانبها  النيابية، كشفت  بــدر  كتلة 
عــــن وجـــــــود تــــوّجــــه الخـــتـــيـــار مــرشــح 
لرئاسة  السياسية  العملية  خـــارج  مــن 
عــالوي،  اعــتــذار  بعد  الجديدة  الحكومة 
إن  الــغــبــان:  الكتلة محمد  رئــيــس  وقـــال 
لــم تــعــقــد اجتماعًا  ”الــكــتــل الــســيــاســيــة 
ــــبــــديــــل“، مــــؤكــــدًا أن  بـــشـــأن املــــرشــــح ال
ــــى اخـــتـــيـــار مــرشــح  ”االتــــجــــاه ذاهـــــب إل
اعتذار  بعد  الجديدة  الحكومة  لرئاسة 
محمد توفيق عالوي من خارج الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة“، وأضــــــــاف، أن ”الـــخـــيـــار 
األفضل بقاء حكومة تصريف األعمال 
ــبــرملــان نــفــســه وإجــــراء  عــلــى أن يــحــل ال

االنتخابات املبكرة خالل 6 أشهر“.
بــــدوره، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف الفتح 
وليد السهالني لـ ”الصباح“: إن ”رئيس 
الوزراء الذي اعتذر عن التكليف (محمد 
توفيق عالوي) أدى ما عليه بكل جهد، 
ولـــكـــن لـــم يــســتــطــع أن يــحــقــق املـــواءمـــة 
السياسية“، مشيرًا الى أن ”عالوي بني 
في خطابه االعالمي التعقيد في الجانب 
 عن القوى السياسية 

ً
املكوناتي، فضال

التي تسعى بشكل أو آخر أن يكون لها 

وجود على مستوى صناعة القرار في 
الحكومة العراقية“.

املـــقـــبـــلـــة  ”املـــــــرحـــــــلـــــــة  ان  وأضـــــــــــــــــاف، 
تتمتع  إدارة  الــى  وتحتاج  (استثنائية) 
اســتــشــرافــيــة صحيحة  ورؤيــــة  بحكمة 
 
ً
فضال وحــلــهــا،  املــشــكــالت  لتشخيص 

أن تكون حكومة تمثل  ذلــك؛ يجب  عن 
العراق من أقصاه الى أقصاه، وال تقرب 

مكّونا دون آخر“.
التمثيل  ”عــمــلــيــة  أن  الــســهــالنــي،  وأكــــد 
املــكــونــاتــي فـــي الــحــكــومــة؛ تــحــتــاج الــى 
مــعــايــيــر بـــشـــأن مـــا إذا كــــان الــتــمــثــيــل 
يأتي من اختيار شخص من املكون أم 
اختيار  أم  مــا،  لشخص  املكون  اختيار 
وبالتالي  لشخص!!،  السياسية  القوى 
الــى أن يطرح على  هــذا الــســؤال يحتاج 
طـــاولـــة الــنــقــاش، ونــتــمــكــن مـــن اخــتــيــار 
الــوســط  عــلــى  مقبولة  تــكــون  شخصية 
ـــى أن ”كــل  ــنــيــابــي“. ولــفــت الــنــائــب، إل ال
ـــتـــي تـــأتـــي مــــن خــــارج  الــشــخــصــيــات ال
عملية  فــإن  والحكومة،  النيابي  الوسط 
الوضع  فــي  األزمـــة  إدارة  فــي  إقحامها 
الـــراهـــن تــحــتــاج الـــى حــالــة مــن الضغط 
والــتــســويــق والـــتـــرويـــج االعـــالمـــي لتلك 
الشخصية، وهذا يحتاج الى جهد كبير 
جدًا“، موضحًا أن ”املرحلة تحتاج الى 
شــخــصــيــة وطــنــيــة شــابــة ومـــن املحيط 
ــــقــــدرة عــلــى  ـــهـــا ال الـــعـــراقـــي املـــحـــلـــي، ول

التشخيص واملعالجة بشكل بّناء“.
”رئــــيــــس  أن  الـــــســـــهـــــالنـــــي،  وأوضــــــــــــح 
الجمهورية سيختار شخصية ضمن الـ 
15 يومًا بالتوافق مع الكتل السياسية، 
ويــجــري طــرحــهــا عــلــى مجلس الــنــواب 
واملصادقة عليها وإدارة األزمة وتمرير 
املــوجــودة  املشكالت  لتجاوز  الحكومة 

على أرض الواقع“.
النائب عن تحالف ”الوطن  بينما لفتت 
”لـــن  أنــــــه  ــــجــــبــــوري،  ال انـــتـــصـــار   “

ً
أوال

يــكــون هــنــاك تشكيل حــكــومــة جــديــدة؛ 
طاملا هناك بحث عن املصالح الشخصية 
والــفــئــويــة الــطــائــفــيــة واملــحــاصــصــيــة“، 
مــــوضــــحــــة أنــــــــه ”بــــــهــــــذه املـــــواصـــــفـــــات 
سيأتي رئيس وزراء من خالل عقبات 
املواطن  سيدفع  وبالتالي  املحاصصة، 

واملتظاهر ثمن هذه املصالح“.
وأضــــــافــــــت الـــــجـــــبـــــوري فـــــي حــــديــــث لـــ 
الـــتـــي  ”املـــــواصـــــفـــــات  أن  ـــــصـــــبـــــاح“،  ”ال
يـــجـــب أن تـــتـــوفـــر فــــي رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مطالب  وتلبية  واملــهــنــيــة  (االســتــقــاللــيــة 
انتخابات  مــوعــد  وتــحــديــد  املتظاهرين 
مــبــكــرة وإكـــمـــال قـــانـــون االنــتــخــابــات)، 
الـــشـــارع عــبــر تشكيلة  وكـــذلـــك طــمــأنــة 
حــكــومــيــة واضـــحـــة ورصــيــنــة ووطــنــيــة 

وإعادة االعمار وإعادة النازحني“.
وأضافت، أن ”هذه املواصفات موجودة 
فـــي الــــعــــراق، وعـــلـــى الــكــتــل الــســيــاســيــة 
أن تــســعــى لــتــحــقــيــق هــــذه الــشــخــصــيــة 
الـــى االبــتــعــاد  والــتــوافــق عليها، إضــافــة 
عن كل العقبات التي ذكرناها كأساس 
لـــبـــدايـــة حـــكـــومـــة وطـــنـــيـــة تــلــبــي طــمــوح 

املواطنني“.

أحاديث برملانية
الــــنــــائــــب ريــــــــاض املـــــســـــعـــــودي، أكـــــــد لـــ 
”الصباح“، أن ”رئيس الحكومة املكلف 
وإنما  اخــتــيــار حكومته،  فــي  يخفق  لــم 
البرملان أخفق بتحقيق النصاب املطلوب 
للتصويت عليها، وبالتالي قدم عالوي 
اعــــتــــذارًا رســمــيــًا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
 بــــتــــكــــلــــيــــفــــه، وأوضـــــــــــــح أســـــــبـــــــاب ذلـــــك 

بشكل دقيق“.
وأضـــــــاف، ان ”الـــدســـتـــور مــنــح رئــيــس 
الجمهورية مهلة 15 يومًا للتكليف بعد 
فــشــل عـــرض الــحــكــومــة الــســابــقــة على 
بأنه ”في حال  النواب“، منوهًا  مجلس 
عدم التصويت املرة املقبلة على الكابينة 
الــنــواب  الــحــكــومــيــة، سيتم حــل مجلس 
هذه  لتكون  مبكرة،  انتخابات  وإجـــراء 
الخطوة كآخر فرصة للبرملان الحالي“.

املـــــســـــعـــــودي: ان ”هــــــــذا األمـــــر  وتـــــابـــــع 
سيؤدي الى وصول العملية السياسية 
البرملان  لنفق مسدود يتضمن تعطيل 
حكومة  الحالية  الحكومة  ألن  والــدولــة، 
تصريف أعمال“، مشيرا الى أن الظرف 
الـــحـــالـــي ال يــســمــح بـــإطـــالـــة أمــــد األزمــــة 

وإبقاء البلد من دون حكومة“.
أما عضو مجلس النواب حسن فدعم، 
فبني ان ”تشكيلة حكومة عالوي خيبت 
الــتــي منحته  الشيعية  الكتل  أغــلــب  ظــن 
الــحــريــة فــي اخــتــيــار وزرائـــــه، وبــالــتــالــي 
مبينا  الــثــقــة“،  على  فــي حصوله  فشل 
عدم وجود أسماء جديدة مطروحة الى 

اآلن ملنصب رئاسة الوزراء“.
لـ ”الصباح“: إن ”ما حدث  وقــال فدعم 
االستثنائية  الــجــلــســة  فــي  االول  أمـــس 
للتصويت على حكومة محمد عالوي، 
أمــــر طــبــيــعــي جـــــدًا، ويـــحـــدث فـــي أغــلــب 
ـــوزراء  ال الــعــالــم أال يحصل رئــيــس  دول 

الثقة، رغم وجــود أسباب إلخفاق  على 
الــجــلــســة مــنــهــا مــقــاطــعــة الـــنـــواب الــكــرد 
والسنة للجلسة ملرتني مما أدى الى عدم 

حصول النصاب“.
للفشل،  اآلخــــر  ”الــســبــب  ان  وأضــــــاف، 
هو أن الكتل الشيعية التي كانت داعمة 
دائـــمـــة لــحــكــومــة عــــالوي والـــتـــي خولته 
اخــتــيــار الــكــابــيــنــة الــحــكــومــة بــعــيــدًا عن 
غير  املرشحني  أن  فوجئت  الــتــدخــالت، 
الى  منوها  مهنيني“،  وغــيــر  مستقلني 
”وجــود 5 وزراء مقيمني خــارج العراق 
الــبــلــد، كــمــا أن  ال يعلمون أي شــي عــن 

هناك منهم كبار جدًا في السن“.
ودعا فدعم الكتل السياسية أن ”تتعظ 
الــتــي أخـــذت فترة  مــن املــرحــلــة السابقة 
طــويــلــة ولــــم يــنــجــح عــــالوي فـــي عــرض 
ـــعـــراق في  وزرائــــــه“، مــشــيــرا الـــى أن ”ال
أزمة حقيقية، خاصة وأن هناك تقريرا 
بــشــأن الــبــالد ســوف يــقــدم الــى مجلس 
األمـــن فــي أواســـط شهر آذار الــحــالــي“، 
منوهًا بأن ”األسماء السابقة قد تطرح 
من جديد في املرحلة املقبلة، ألن الكتل 
انـــه ”مــن  الــســيــاســيــة ال تــتــعــظ“، مبينا 
املحتمل أن تسفر الـ 15 يومًا املقبلة عن 

تكليف لرئيس وزراء جديد“.  

رؤية كردية
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــدكــتــور 
بشير خليل حداد، دعا في بيان تلقته 
”الــصــبــاح“، إلـــى ”حــــوار وطــنــي شامل 
بـــني جــمــيــع الـــقـــوى والــكــتــل الــســيــاســيــة 
التظاهر  ســاحــات  ممثلي  وبــمــشــاركــة 
لــلــخــروج مـــن أزمـــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، وتـــجـــاوز الــخــالفــات وتــعــزيــز 
الــلــحــمــة الــوطــنــيــة بــمــا يــحــقــق الــشــراكــة 
املشترك  والــتــعــاون  الحقيقية،  الوطنية 
بــــني الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــســلــطــة 
ــتــنــفــيــذيــة، واســـتـــمـــرار عــمــل مجلس  ال
الــــنــــواب لــــإلســــراع فـــي إقــــــرار الــقــوانــني 
مــن شأنها  الــتــي  الــالزمــة  والتشريعات 
الــنــهــوض بــالــواقــع الــخــدمــي والــصــحــي 

وتفادي األزمات واملشكالت“.

املوقف الكردي، عبر عنه النائب عن كتلة 
ديار  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بـــرواري، الــذي عــزا األسباب االساسية 
للخالف مع رئيس الوزراء املكلف محمد 
الحكومي  الى ”منهاجه  توفيق عالوي 
القرار“  في صنع  الحقيقية  واملشاركة 

وليس التمثيل الشكلي فقط.
وقـــــال بــــــــرواري: إن ”أســــــاس الــخــالف 
الـــجـــوهـــري مـــع الـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف، كــان 
بــشــأن املــنــهــاج الــحــكــومــي واملــشــاركــة 
الحقيقية في صنع القرار وليس التمثيل 
الشكلي فقط للمكون، خاصة أن إقليم 
كــردســتــان واملـــكـــون الـــكـــردي هــو جــزء 
السياسية  العملية  مــن  وفــعــال  أســـاس 
والنسيج املجتمعي العراقي“، الفتًا الى 
أن ”رغبتنا بأن يكون التواجد الكردي 
فــعــاال مــنــذ الــبــدايــة وفـــي كــتــابــة املنهاج 
الحكومة  من  مخرجات  وأي  الحكومي 
وليس  فيها  الجميع  يتعاون  أن  ينبغي 

فقط طرفا واحدا“، على حد قوله.

مسار قانوني
القانوني  الخبير  أكــد  آخـــر،  مــن جــانــب 
طــــارق حــــرب، أن ”الــحــديــث عــن تسنم 
رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة 
الـــحـــكـــومـــة خــــــالل الــــســــاعــــات املــقــبــلــة 
مــســتــحــيــل الــتــطــبــيــق بــســبــب نــصــوص 
الدستور“، وأضاف ان ”النظام الداخلي 
ملجلس الوزراء ينص على تسنم النائب 
األول لرئاسة الحكومة ومن بعده النائب 
الــثــانــي مــهــام إدارة الــحــكــومــة فــي حــال 
غــيــاب أو اعـــتـــذار رئــيــس الــحــكــومــة من 

إكمال مشواره ألي سبب كان“.
”الـــــنـــــصـــــوص  ان  حــــــــــــرب،  وأوضــــــــــــــح 
رئاسة  تسنم  لصالح  تتيح  الدستورية 
الــنــائــب االول  الحكومة فــي حــال غــيــاب 
والـــثـــانـــي لــرئــيــس الــــــــوزراء، فــضــال عن 
ــــــــــوزراء“، مــبــيــنــا إن ”رئــيــس  رئـــيـــس ال
ما  للقانون-  -ووفــقــا  املستقيل  الـــوزراء 
من  الحكومة  فــي  الفعلي  الــرئــيــس  زال 
دون أي خالف قانوني اال بعد اعتذاره 

ومغادرته املنصب“.

الــوضــع اآلن فــي الــعــراق خطير. وتكمن خــطــورتــه فــي احــتــمــال انــزالق 
العراق الى الحالة الصومالية، او «الصوملة». فما يحصل هو  «انحالل 

امر الدولة»، بعبارة ابن خلدون.
املواطنني  املــواطــنــة مــن دون وجــود دولـــة، وال تتحقق مطالب  ال توجد 
بغياب الدولة، اعادة بناء الدولة  هي املهمة العاجلة  اليوم، والدولة تنهار 
تدريجيا في مجلس النواب، والحكومة، كما في املحافظات،  والصراع 
بني الكتل السياسية املتنافسة واملتصارعة على مكاسب املحاصصة 

وصل حده االقصى املنذر باالنزالق نحو تفكك الدولة والصوملة.
من  الــدولــة  تحفظ  التي  االفــكــار  بسرعة  يطرحوا  ان  البلد  عقالء  على 
االنــهــيــار وســـط الــظــروف الصعبة الــتــي يعيشها الـــعـــراق  والــعــالــم من 

انخفاض أسعار النفط الى الوباء املتفشي الى غياب  سلطة القانون.
ما اطرحه ادنــاه هو الطريق الوحيد لحفظ العراق، من ال يعجبهم هذا 
ليأتوا بأفضل منه، من دون االكتفاء بمعارضته، ولهذا أقول:  الطريق 
هذا او الطوفان املساوي للحالة الصومالية.

اليكم ما ينبغي القيام به:
عــبــد  عــــــادل  حـــكـــومـــة  اســـتـــقـــالـــة  رد  اوال، 
واعتبارها حكومة  قبولها،  وعدم  املهدي، 
البعض على  اعمال. سيعترض  تصريف 
هــذه الخطوة ويــأتــون بــمــبــررات قــد تكون 
صــحــيــحــة، لــكــن الــصــحــيــح فــي املــقــابــل ان 
حكومة عادل عبد املهدي قائمة وستبقى 
فـــــي الـــســـلـــطـــة حــــتــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
دستورية، الله وحده يعلم متى ترى النور،  
الــى تصحيح  الحالة نحتاج  هــذه  ولتجنب 
الــوضــع الــدســتــوري لــحــكــومــة عــــادل عبد 
املهدي من اجل االنتقال الى  النقطة التالية.
ثــانــيــا، الــتــحــرك بــســرعــة مــن اجـــل اصــالح 
قــانــون االنــتــخــابــات الـــفـــردي، ونــشــره في 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، مـــن عـــيـــوب الــقــانــون 
اعتبار القضاء دائرة انتخابية، والصحيح 
اعتبار كل 100 الف نسمة دائرة انتخابية 
بعدد النواب نفسه، ووضــع حد ادنــى من 

االصوات للفوز باملقعد النيابي.
ثـــالـــثـــا، الــــشــــروع بـــــاجـــــراءات حـــل مجلس 
الــنــواب وفـــق املــــادة 64، وهــنــا عــلــى الكتل 
التي تعلن تأييدها للحركة االصالحية (ان وجدت) ان تتبنى   النيابية 
املزعوم لهذه  الدعم  املــادة 64.  الى تطبيق  الدعوة  النواب  داخــل مجلس 
الكتل للتظاهرات السلمية ال قيمة له اذا لم يقترن بالتحرك داخل مجلس 

النواب لتطبيق املادة 64.
رابعا، الشروع بخطوات اجراء االنتخابات العامة املبكرة خالل 60 يوما 
من تاريخ حل مجلس النواب. ستقول املفوضية العليا لالنتخابات انها 
ال تستطيع اجراء االنتخابات في هذا الوقت، ال تصدقوها،  ماذا يفعل 

موظفو املفوضية بني انتخابني؟!
في  وتوحيدها  االصالحيني  صفوف  تنظيم  الــى   املسارعة  خامسا، 
تنظيم انتخابي واحد على مستوى العراق كله، للدخول في االنتخابات 
بخطة واحدة موحدة ومرشحني متفق عليهم لكل دائرة  وعدم االنزالق 
الى اغــراء تشكيل احــزاب كثيرة صغيرة غير قــادرة على تكوين كتلة 

االغلبية املطلقة في البرملان الجديد.
تعلن  بفترة،  قبلها  امكن  واذا  االنتخابات،  نتائج  اعــالن  بعد  سادسا، 
الــحــركــة االصــالحــيــة اســـم مــرشــحــهــا لــتــولــي مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء، 
الدوائر االنتخابية.  ويفضل ان يرشح هذا الشخص نفسه في احــدى 

(تحتاج هذه الفقرة الى دراسة اعمق ونقاش اوسع).
الــجــديــدة بتنفيذ البرنامج  الــجــديــد والــحــكــومــة  الــبــرملــان  ســابــعــا، يــقــوم 

االصالحي للدولة على ثالث مراحل: القريبة، واملتوسطة، والبعيدة.
ايقاع  يضبطوا  ان  واالصالحيني  السلميني   املتظاهرين  على  ثامنا،  
التي تشكل جــدول اعمال  النقاط  الشارع في ضوء هذه  حركتهم في 
وال  الحديثة.  الحضارية  الــدولــة  اقــامــة  بفكرة  بــوضــوح  ومرتبط  منتج 
معنى للتظاهرات اذا لم  يكن هدفها تطبيق هذه الخطوات . يكفي هدر 

الوقت  والطاقات بال طائل.
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اتخاذ  على  والبيئة  الصحة  وزارة  وتــحــرص 
الحاالت  مع  للتعامل  كافة  املطلوبة  االجـــراءات 
واملـــالمـــســـني لــهــم وحـــســـب الـــلـــوائـــح الــصــحــيــة 

العاملية ملواجهة الفايروس والوقاية منه.
وضــمــن االجـــــراءات الــوقــائــيــة الــجــديــدة، اغلقت 
امانة بغداد امس االثنني، املدن املائية واملسابح 
واملتنزهات، بينما باشرت وزراة التعليم العالي 
ــعــلــمــي، تــعــفــيــر جــمــيــع الــجــامــعــات  والـــبـــحـــث ال

والكليات في عموم العراق البالد.

نتائج الفحوصات املختبرية
وافاد مدير صحة الكرخ في تصريح صحفي 
بإن "آخر تحديث من مستشفى الفرات العام، 
هــي اربـــع مــن الـــحـــاالت فــي صــحــة جــيــدة جــدا 
بعد ظهور  لكن  املستشفى  ملــغــادرة  ومهيئني 

نتائج الفحوصات املختبرية".
واضــــاف أن "الــحــالــتــني الــخــامــســة والــســادســة 
المــرأتــني بعمر 72 ســنــة واالخــــرى بعمر 65 
ســنــة تــعــانــيــان مـــن امـــــراض مــزمــنــة وامــــراض 
وتتحسنان  جيدة  بحالة  ايضا  وهما  سابقة 

تدريجيًا".
الـــفـــرات محمد  افــــاد مــديــر مستشفى  بــــدوره 
املولى في تصريح "واع"، بإن "الحاالت التي يتم 
استقبالها في املستشفى لالشتباه بإصابتها 
بــفــايــروس كـــورونـــا، يــتــم إجــــراء الــفــحــوصــات 
عليها عن طريق سحب عينات الدم، ومسحات 
من األنف والفم، ثم ترسل إلى املختبر املركزي 
الذي خصصته وزارة الصحة لتحليل حاالت 

فايروس كورونا".
واضـــــاف "عــنــدمــا تــثــبــت نــتــائــج الــتــحــلــيــل، أن 
املريض مصاب بفايروس كورونا، تبدأ عملية 
معالجة األعراض وليس املرض لكونه ال يوجد 
حــتــى اآلن عــــالج لــلــمــرض نــفــســه"، مــبــيــنــًا أن 
"أعـــراض املـــرض تشمل ارتــفــاع درجـــة حــرارة 
املريض والسعال الشديد، وأحيانًا قد يصاب 

املريض بإسهال وآالم في البطن".
وأشــــار إلـــى أن "نــحــو %98 مــن هـــذه الــحــاالت 
تتماثل للشفاء، بينما تحدث مضاعفات لـ2% 
األخــــرى، وعــــادة مــا يــكــونــون مــن كــبــار السن 

أما  للمناعة،  املضعفة  األدويــة  يتناولون  الذين 
األطـــفـــال الســيــمــا مـــن هـــم دون الــعــاشــرة من 

عمرهم، ال يتعرضون للفيروس".
ودعـــا مــديــر مستشفى الــفــرات املــواطــنــني إلى 
املعلومات من  وأخــذ  الشائعات  عــن  "االبــتــعــاد 
أو منظمة  الصحة  كـــوزارة  الرسمية  املــصــادر 

الصحة العاملية".

تعاون عراقي ـ صيني 
وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية، تلقت 
الصيني  "السفير  ان  مــنــه،  نسخة  "الــصــبــاح"، 
لــدى الــعــراق تشانغ تــاو التقى الــوكــيــل األقــدم 
لتبادل  مصطفى  هاشم  الكريم  عبد  لــلــوزارة 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الـــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة 

فيروس كورونا الجديد".
وافاد السفير انه "بعد ظهور فيروس كورونا 
الـــجـــديـــد فــــي الــــصــــني، ظــــل الــــعــــراق الــصــديــق 
حكومة وشعبا يتضامن مع الصني وقدم لنا 
فتشكر  الثمينة،  واملعنوية  املــاديــة  املــســاعــدات 

الصني من صميم قلبها على هذا الدعم".
الــذي يقدر على  الحقيقي  "كالصديق  أنــه  أكــد 
املشاركة في السراء والضراء مع العراق، ومن 
تصمد  التي  التقليدية  الصداقة  ترسيخ  أجــل 
أمام اختبار الزمان ومساعدة العراق ملكافحة 
تــفــشــي فــــايــــروس كــــورونــــا الــــجــــديــــد، قــــررت 
العراقية  للحكومة  التبرع  الصينية  الحكومة 
الــفــايــروس"،  أجــهــزة تشخيص  بمجموعة مــن 
مبينا ان "كميتها تتوفر لتشخيص ألف حالة 

االصابة املشتبه بها".
مـــن جــانــبــه، اوضـــــح املــتــحــدث بـــاســـم الـــــوزارة 
احــمــد الــصــحــاف فــي تــغــريــدة لـــه، ان "الــوكــيــل 
الــــوزارة األقـــدم اعــرب عــن حــرص الــعــراق على 
 
ً
ــّيــة- الــصــيــنــّيــة ُوُصــــوال دعـــم الــعــالقــات الــعــراقـــ
الذي  بالنحو  تحقيق شراكة ستراتيجّية  إلــى 
ُيلّبي طموحات، وتطلعات الشعبني الصديقني، 
الــتــقــّدم،  فــي  ــشــتــَركــة 

ُ
امل ــق مصالحهما 

ّ
وُيــحــق

"الـــوزارة  ان  الــى  والتنمية"، مشيرا  واالزدهــــار، 
الوزارية  اللجنة  التنسيق مع  من جهتها بدأت 
املــواّد  فايروس كورونا إليصال هذه  ملكافحة 

إلى بغداد".
واضاف ان "الجانبني بحثا اإلفادة من الخبرة 
ُمواَجهة  فــي مجال  الصني  لــدى  تــوافــرت  التي 
هذا الفايروس، والوقاية منه، كما جرى االتفاق 

على استقبال فريق طّبي من الصني". 
ملا وصلت  "انعكاسًا  انــه  الــى  الصحاف  ولفت 
إلــيــه آفــــاق الـــتـــعـــاون بـــني الــبــلــديــن مـــن مــراحــل 
الحكومة  قــّدمــت  فــقــد  غــيــر مسبوقة  ُمــتــقــّدمــة 
ـــعـــراق ُمــســتــلــزمــات الــفــحــص  الــصــيــنــّيــة إلــــى ال
ــفــايــروس كـــورونـــا وذلــــك بتوفير  املــخــتــبــرّي ل
(1000) شريط للفحص الطّبي لهذا الفايروس 

كما خّصصت (500000) كمامة".

اجراء وقائي جديد 
وضمن اجراءات الوقاية، ذكرت امانة في بيان 
تلقت "الصباح"، نسخة منه إنه "تّمت املباشرة 
بغلق املدن املائية واملسابح املغلقة واملتنزهات 
التابعة  األلعاب  بالناس ومدن  املكتظة  الكبيرة 
كـــإجـــراء وقـــائـــي لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــايــروس 

كورونا املستجد وحتى يوم السبت املقبل".
بتنفيذ  البلدية  دوائــرهــا  "وجــهــت  أنها  وبينت 
التوجيهات الصادرة من خلية األزمة في وزارة 
الصحة حفاظًا على سالمة املواطنني وللوقاية 

من هذا املرض".
مــــن جـــانـــبـــه، اوضــــــح املـــتـــحـــدث بـــإســـم وزارة 
التعليم العالي عدنان العربي لـ"واع"، ان "الوزارة 
الدفاع  ومديرية  الصحة  وزارة  مع  وبالتعاون 
املدني، باشرت تعفير جميع جامعات وكليات 
العراق الحكومية واألهلية للوقاية من فايروس 

كورونا".
وأضــاف أن "الـــوزارة قامت بتمديد العطلة من 
والتعفير  التطهير  إجــراء جميع عمليات  أجــل 
للجامعات حفاظًا على سالمة الطلبة والحد من 
احترازيًا  إجــراء  يعد  وهــذا  الفايروس  انتشار 

قامت به الوزارة ملنع انتشار الفايروس".

البلدان املصابة وبائيا 
الدولي، امس  ادارة مطار بغداد  اكــدت  بدورها 
املــســافــريــن  الــتــزامــهــا بفحص جميع  االثـــنـــني، 

وبائيًا  املصابة  البلدان  من  القادمني  العراقيني 
واملحظورة من دخول رعاياها إلى العراق.

وقالت االدارة في بيان تلقت،"الصباح"، نسخة 
مـــنـــه، إنـــهـــا "تــــــود إحــــاطــــة جــمــيــع املــســافــريــن 
العراقيني علما بأن ادارة املطار ملزمة بتنفيذ 
جميع األوامر والتعليمات الصادرة من اللجنة 
املركزية العليا ملكافحة فايروس كورونا، وذلك 
العراقيني  املسافرين  من خالل فحص جميع 
القادمني من البلدان املصابة وبائيًا واملحظورة 

من دخول رعاياها إلى العراق".
وشددت ادارة املطار على "جميع الفرق الطبية 
املــتــواجــدة هــنــاك بـــإجـــراء جــمــيــع الــفــحــوصــات 
املباشرة على العراقيني القادمني ونقل الحاالت 

املشكوك بإصابتها إلى الحجر الصحي".
"التعاون  العراقيني  املسافرين  بجميع  واهابت 
مـــع املـــفـــارز الــصــحــيــة املـــتـــواجـــدة فـــي صـــاالت 
الفحص  بإجراء  وااللــتــزام  الدولي  بغداد  مطار 

حفاظًا على االمن الصحي لبلدنا العزيز".
وكانت خلية االزمة الحكومية قد شددت على 
خضوع جميع الوافدين من دول (الصني، ايران، 
سنغافورة،  تايلند،  الجنوبية،  كوريا  اليابان، 
ايطاليا ، الكويت، البحرين ) الجراءات الفحص 

الطبي االلزامي في املنافذ الحدودية.

رفع دعاوى قضائية 
الــــى ديــــالــــى، حــيــث ذكــــر مـــديـــر اعـــــالم صحة 
املحافظة فارس العزاوي، في تصريح صحفي 
ان "دائرة الصحة بدأت التحرك فعليا وفق اطار 
القانون في رفع دعــاوى قضائية بحق مواقع 
ومنصات التواصل التي تروج الخبار مضللة 
حيال وجود اصابات مؤكدة في املحافظة ما 

اثار مخاوف االهالي في االيام املاضية". 
واضاف العزاوي، ان "صحة ديالى لن تتهاون 
فـــي تــعــقــب مــطــلــقــي تــلــك الــشــائــعــات نــظــرا ملا 
هــواجــس  مــن  وتــزيــد  نفسي  اذى  مــن  تسببه 
األهالي"، مبينا أن "الصحة شكلت خلية ازمة 
وهــــي تــنــشــر بــيــانــات رســمــيــة حــيــال الــوضــع 
الــصــحــي الــعــام ولـــن تخفي اي مــعــلــومــات عن 
الراي العام لكن اشاعة اخبار مضللة امر غير 

القانوني  االطــار  مقبول وسنتعامل معه وفق 
ــــوضــــع الـــنـــفـــســـي الـــعـــام  حــــرصــــا مـــنـــا عـــلـــى ال
وضــرورة تجنب خلق االخبار املضللة وغير 

الصحيحة التي تؤدي الى حالة ارباك عام".
وفي اربيل، اوضح مدير الصحة العامة دلوفان 
مــحــمــد فــي مــؤتــمــر صــحــفــي انـــه "الــــى االن تم 
االداريــة  الحدود  حجز 1095 شخصا ضمن 
ملــحــافــظــة اربـــيـــل اذ ســيــمــكــثــون فـــي الــحــجــر 
الصحي ملــدة 14 يــومــا"، مبينا ان "بعضا من 
مدة  بالفايروس ستنتهي  باصابتهم  املشتبه 

حجرهم يوم الخميس املقبل".
واضـــــاف انــــه "تــــم تــحــديــد امـــاكـــن خــاصــة في 
اية حالة ُيشتبه بها، ومن  لعزل  املستشفيات 
الخاصة إلخضاعم  املــراكــز  الــى  ثم يتم نقلها 
"تهيئة  الى  مشيرا  والعالج"،  الصحية  للرقابة 

12 مركزا للحجز في اربيل".
امــام فــي كــركــوك، فقد اوضــح املحافظ راكــان 
وبعثة  الدولية  "املنظمات  ان  الجبوري،  سعيد 
االمــــم املــتــحــدة كــــان لــهــا دور فـــي ايــــام املــحــن 
ـــنـــزوح ومـــســـاعـــدة الـــنـــازحـــني واعــــادة  وازمـــــة ال
اعــمــار املــنــاطــق املـــحـــررة ومــواجــهــة كـــورونـــا"، 
مؤكدا "اهمية مساندتهم لجهود دائرة الصحة 
في  عملهم  متطلبات  وتــأمــني  املــدنــي  والـــدفـــاع 
مــســتــلــزمــات الــوقــايــة والــتــعــقــيــم والــتــجــهــيــزات 

للكوادر الصحية".
واشـــار الــى ان "اتــخــاذ اجـــراءات تعطيل بعض 
الــدوائــر وابــقــاء اخــرى ملمارسة عملها بنسبة 
لـــضـــمـــان ســـالمـــة املـــــواطـــــن ومــنــع  %50 هــــو 
االحـــتـــكـــاك والــتــجــمــعــات ومــنــهــا اجــــــراء غلق 

املقاهي والكافتيرات".

مراجعة اقرب مستشفى 
وســــط ذلـــــك، دعــــت املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
االنسان في العراق، املواطنني العائدين من اي 
الى اتخاذ  دولة تفشى فيها فايروس كورونا 

االجراءات الصحية املناسبة.
وذكــــر بــيــان لــلــمــفــوضــيــة تــســلــمــت "الــصــبــاح"، 
نــســخــة مـــنـــه، ان "املـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
االنـــســـان فــي الـــعـــراق اشـــرت تــكــرار اكتشاف 
حـــــــاالت  ملـــواطـــنـــني عـــراقـــيـــني ظـــهـــرت عــلــيــهــم 
أعراض االصابة بفايروس كورونا بعد انتهاء 
في  الدراسية  او  العالجية  او  الدينية  زيارتهم 

دول تفشى فيها املرض".
لحقوق  العليا  "املفوضية  ان  الــبــيــان  وأضـــاف 
هذه  مــن  العائدين  باملواطنني  تهيب  االنــســان 
الــــــدول مـــراجـــعـــة أقـــــرب مــســتــشــفــى او مــركــز 
صــحــي الجــــــراء الــفــحــوصــات املــخــتــبــريــة في 
حــــال ظـــهـــور األعـــــــراض او الـــبـــقـــاء فـــي املــنــزل 
التواصل  ذاتــي وتجنب  كإجراء حجر صحي 
والتماس مع االخرين لحني إنهاء فترة حضانة 
الفيروس وهي 14 ًيوما في حال عدم وجود 
أعراض املرض وهي الحمى والسعال والعطاس 

والضيق في التنفس".
وتابع انه "يجب اتخاذ هذا االجراء للمساهمة 
في الجهود الوطنية للحد من انتشار الفايروس 
أو االتــــصــــال بــــاالرقــــام الـــتـــي حـــددتـــهـــا غــرفــة 
عمليات وزارة الصحة في بغداد واملحافظات ، 
والتقيد بالتوجيهات والتوصيات التي تصدر 
عن خلية االزمة الوزارية ولجنة األمر الديواني 
فــايــروس  مـــرض  ملــواجــهــة  لسنة 2020)   55)

كورونا املستجد ومنع انتقال العدوى".
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استبعدْت لجنة التربية في مجلس النواب تأجيل 
الــحــالــي بسبب فيروس  الــدراســي  الــعــام  الــغــاء  او 
الـــدوام فــي االسبوع  "كــورونــا"، وأكـــدت استئناف 
املقبل بعد العطلة التي اقرتها اللجنة العليا ملتابعة 
انتشار الفيروس، بينما أكدت الوزارة أن اجراءاتها 
مــرتــبــطــة بــمــا تــتــخــذه خــلــيــة االزمــــــة بــخــصــوص 
الــدوام من عدمه للحد  انتشار "كورونا" وتعطيل 

من خطورة انتشاره.
الطليباوي،  جبر  منتهى  اللجنة،  عضو  وطمأنت 
فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح": املــواطــنــني واولـــيـــاء امــور 
الــتــالمــيــذ بـــأن "الــجــهــات املعنية اتــخــذت اجــــراءات 
في  والطلبة  التالميذ  اصــابــة  ملنع  كثيرة  وقــائــيــة 
املــــــدارس بــهــذا الـــفـــيـــروس، مــوضــحــة ان مـــن بني 
االجــراءات تعقيم املــدارس وتوفير ادوات لتطهير 
التي  الصحية  املستلزمات  إلى  باالضافة  االيــدي 

تمنع االصابة بالفيروس.

وأضافت الطليباوي ان العام الدراسي ال يمكن ان 
يتوقف او يــؤجــل اكــثــر مــن ذلــك على الــرغــم مما 
 الــى ان الــدوام 

ً
مــر بــه مــن ظــروف صعبة، مشيرة

سيستأنف بعد العطلة التي منحتها اللجنة العليا 
الــتــي اعقبت  "كـــورونـــا"  فــيــروس  انــتــشــار  ملتابعة 
للتالميذ  الــتــعــويــض  الــربــيــعــيــة، وســيــتــم  الــعــطــلــة 
والــطــلــبــة خــــالل االيـــــام املــقــبــلــة وتــقــلــيــص العطلة 

الصيفية والغاء عطلة يوم السبت  االسبوعية.
حيدر  التربية  وزارة  باسم  املتحدث  قــال  بـــدوره، 

الــقــرارات  "كــل  فــــاروق، فــي تصريح صحفي: إن 
املـــتـــخـــذة ســـتـــكـــون مــــن قـــبـــل خــلــيــة االزمـــــــة الــتــي 
التعليم  ومــعــيــة  الــصــحــة  وزارة  بــرئــاســة  شــكــلــت 
العالي والتربية وامانة بغداد"، مبينًا أنه "اذا كانت 
بايقاف  او  الربيعية  العطلة  قــرارات بتمديد  هناك 
الدوام الرسمي او باستئنافه االسبوع املقبل فانه 

سيكون من قبل خلية االزمة".
وأضاف فاروق أن "الوزارة ارسلت اعمامًا لجميع 
للدوام  تقليص  هناك  يكون  بأن  العامة  املديريات 

املـــدراء  منه  يستثنى  باملئة   50 بنسبة  الــرســمــي 
ــعــب"، 

ُ
الــعــامــون والــوكــالء ورؤســــاء االقــســام والــش

ملنع  املوظفني  على  سيكون  "التقليص  أن  مبينا 
الــتــجــمــعــات ومــــن اجــــل أن تـــكـــون هـــنـــاك فــرصــة 
سانحة لوزارة الصحة الداء عملها بشكل جيد".

واشــار الــى ان "التربية من خــالل مالكاتها تقوم 
املـــــدارس وتــتــواصــل مع  ايــضــًا بتعفير وتــعــقــيــم 
وزارة الصحة والوزارات املعنية االخرى للحد من 

انتشار فيروس كورونا".

اجراءات احترازية الحتواء فايروس كورونا

صف مدرسي
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واضــاف أن "الــوزارة تعمل على االســراع بانجاز 
هذا املشروع والذي من املؤمل االنتهاء منه نهاية 
والرقابة  املتابعة  سيحقق  والـــذي  الحالي،  الــعــام 
وعـــمـــلـــيـــات تــجــهــيــز املــــواطــــنــــني بـــكـــل شــفــافــيــة، 
والقضاء على اليات الفساد املوجودة من خالل 
تسلمهم لبطاقاتهم التموينية عبر بصمة العني".
وكــشــف عـــن "جـــهـــود كــبــيــرة تــبــذل فـــي الـــــوزارة 
والدوائر املرتبطة بها واملسؤولة عن هذا املشروع 
البيئة  واستغالل  بالنظام  يتعلق  بما  لتزويدهم 
املحافظات  بعض  فــي  تحصل  الــتــي  التجريبية 
بـــهـــدف اســتــكــمــال االجــــــــراءات وانـــطـــالقـــه خــالل 

الفترة املقبلة".

وكــــان وزيــــر الــتــجــارة الــدكــتــور مــحــمــد الــعــانــي، 
ــعــام املــاضــي املــشــروع  قــد افــتــتــح فــي ايــــار مــن ال
في  االلــكــتــرونــيــة  التموينية  للبطاقة  الــتــجــريــبــي 
بغداد ودهــوك، مؤكدا ان هذا املشروع سيسهم 
بــإيــقــاف هـــدر املــــال الــعــام ويــكــشــف عــن حــاالت 

التحايل والتالعب.
الغذاء  برنامج  عليه  "املــشــروع يشرف  ان  وقـــال: 
ـــعـــاملـــي وبـــلـــغـــة بـــرمـــجـــيـــة حـــديـــثـــة بـــاســـتـــخـــدام  ال
التكنولوجية املتطورة، ويأتي في اطار  التقنيات 
جهود الحكومة إليقاف هدر املال العام وتحديد 
عن  فضال  التموينية،  البطاقة  بنظام  املشمولني 
كونه يسهم في تحديث نظام البطاقة التموينية 

واســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة مـــن خــالل 
بصمة العني.

وأكـــــد أن املـــشـــروع يــعــمــل عــلــى اضـــافـــة بصمة 
االصابع او الصورة لشبكية العني ضمن قاعدة 
التغلب  لغرض  للمواطنني  الشخصية  البيانات 
العمل في  التي تواجه  السلبيات واملعوقات  على 
التموينية ومـــن خـــالل اســتــخــدام  الــبــطــاقــة  مــلــف 
والــقــضــاء  الــنــظــام  هـــذا  لتطوير  التقنيات  أحـــدث 
عـــلـــى جــمــيــع املــــعــــامــــالت الــــورقــــيــــة والـــتـــكـــراريـــة 
وتـــبـــســـيـــط االجــــــــــــراءات عـــلـــى املــــواطــــنــــني خـــالل 
تــنــفــيــذ املـــعـــامـــالت الــخــاصــة كــعــمــلــيــات الــشــطــر 
الى  الحاجة  دون  والحذف من  واالضافة  والنقل 

وسطاء لتنفيذ املعامالت التي قد تكلف املواطن 
ماديا".

الذكية  البطاقة  "مــشــروع  ان  الــى  الــعــانــي  وأشـــار 
ســيــســهــم بـــإيـــقـــاف هــــدر املـــــال الـــعـــام ويــكــشــف 
عـــن حــــاالت الــتــحــايــل والـــتـــالعـــب"، الفــتــا إلـــى أن 
"املشروع هو جزء من تنفيذ البرنامج الحكومي 

الذي اعلنته الحكومة وصادق عليه البرملان".
بني  الـــذاتـــي،  االكــتــفــاء  بتحقيق  يتعلق  مــا  وفـــي 
مجلس  في  واالستثمار  االقتصاد  لجنة  رئيس 
النواب احمد الكناني في تصريح لـ "الصباح"، ان 
"الــعــراق كــان يستورد شهريًا اكثر من مليوني 
طــن مــن مــحــصــول الــحــنــطــة، والـــيـــوم اصــبــح اقــل 

بــكــثــيــر بــســبــب اعـــــادة تــفــعــيــل الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
وتـــشـــجـــيـــع الـــــــــــوزارة عـــلـــى زراعــــتــــهــــا ودعـــمـــهـــا 
الحكومة"، مؤكدًا  التي تطرح من قبل  باالسعار 
ان "الــعــراق يمكن ان يصل الــى االكــتــفــاء الــذاتــي  
املحاصيل  مــن  املقبلة  الخمس  الــســنــوات  خــالل 

الستراتيجية كالحنطة والرز والسكر".
وبني الكناني ان "الزيت هو املادة الوحيدة املنتجة 
وطــنــيــا وال يــســتــوردهــا الــعــراق ولــديــنــا مصانع 
خــاصــة بــانــتــاج هـــذا الــنــوع مــن املـــــواد"، مبينًا ان 
الحاجة  بــســد  تــقــريــرًا  اصــــدرت  الـــزراعـــة  "وزارة 
املقبل  الــعــام  الـــذرة خــالل  مــن محصول  املحلية 

بانتاج اكثر من 500 الف طن سنويًا".

اســتــعــرض مـــنـــدوب الـــعـــراق الـــدائـــم في 
لدى مصر  العربية وسفيرها  الجامعة 
أحــمــد نــايــف الــدلــيــمــي، خـــالل تسليمه 
سلطنة عــمــان رئــاســة املــجــلــس ملـــدة 6 
اشهر مقبلة، جهود العراق في رئاسته 
ومــا  للمجلس   (152) الـــــدورة  العـــمـــال 
الــقــرارات الــصــادرة عنه  بذله في تنفيذ 
الدليمي،  وقـــال  املـــجـــاالت.  مختلف  فــي 
رئاسة  القاها خــالل تسليمه  كلمة  في 
الى  للمجلس   (153) الــــ الجديدة  الـــدورة 
قد  "الصباح":  عمان وحضرته  سلطنة 
فـــشـــي ســـرًا إن قــلــت انـــه فـــي بعض 

ُ
ال أ

األحيان كنا نختلف كثيرًا في وجهات 

 ان اخــتــالفــنــا كـــان اخــتــالفــًا 
ّ

الــنــظــر، إال
مثمرًا لم يصل قط الى مرحلة الخالف، 
إذ كـــان نـــكـــران الـــــذات حـــاضـــرا وبــقــوة 
املحبة  أواصـــر  وكــانــت  اجتماعاتنا  فــي 
واألخـــــــــّوة أقــــــوى مــــن أي شـــــيء آخـــــر". 
وأضــــاف الــدلــيــمــي ان "هـــذا مــا أدى في 
املحصلة النهائية الى أن نتوحد جميعًا 
الــدول  الكبير جامعة  بيتنا  مظلة  تحت 
ـــق فــي الـــوصـــول الــى 

ّ
الــعــربــيــة، وان نـــَوف

نأمل  والتي  املهمة  الــقــرارات  العديد من 
انــهــا كــانــت تعبر عــن مــواقــف شعوبنا 
العربية وتطلعاتها وآمالها"، معربًا عن 
امله في ان "تكلل اعمال الدورة الجديدة 
الى  الشكر  ووجــه  والتوفيق".  بالنجاح 
بذلته  مــا  على  للجامعة  العامة  "االمــانــة 

مـــن جـــهـــود مــخــلــصــة ومــتــفــانــيــة طيلة 
األشــهــر الــســتــة املــاضــيــة، الــتــي شهدت 
لت في انعقاد 

ّ
ظروفًا غير اعتيادية تمث

سبعة اجتماعات ملجلس جامعة الدول 
الــعــربــيــة، خــمــســة مــنــهــا عــلــى املــســتــوى 
الوزاري، واثنان على مستوى املندوبني 

الدائمني". 
ــــنــــني" بــمــقــر األمـــانـــة  ــــــدأت امــــس "االث وب
الــعــامــة لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أعــمــال 
العربية  الجامعة  الــدورة (153) ملجلس 
عــــلــــى مــــســــتــــوى املـــــنـــــدوبـــــني الــــدائــــمــــني 
تعقد  أن  على  ُعــمــان،  بــرئــاســة سلطنة 
الخارجية  وزراء  مستوى  على  الـــدورة 
الوزير  برئاسة  املقبل  "األربعاء"  العرب 
املــــــســــــؤول عـــــن الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 

بسلطنة عمان يوسف بن علوي.
ويناقش املندوبون الدائمون، على مدى 
يــومــني، مــشــروع جـــدول أعــمــال الـــدورة 
ـــــذي يــتــضــمــن ثــمــانــيــة بـــنـــود رئــيــســة  ال
العربي  العمل  مجاالت  مختلف  تغطي 
املــــشــــتــــرك فـــــي املـــــجـــــاالت الــســيــاســيــة 
والقانونية  واالجتماعية  واالقتصادية 
وحــقــوق اإلنــســان واإلعــــالم واالتــصــال 
والـــــشـــــؤون املـــالـــيـــة واإلداريـــــــــــة. ويـــرفـــع 
املـــنـــدوبـــون الـــدائـــمـــون مـــشـــروع جـــدول 
األعـــمـــال ومــشــاريــع الــــقــــرارات الــتــي تم 
االنتهاء من مناقشة بنودها إلى الوزراء 
ورفـــــع عــــدد مـــحـــدود مـــن املــوضــوعــات 
التي تحتاج  الى قرار وزاري إلى وزراء 

الخارجية العرب للبت فيها.

انطلقْت  امس االثنني عمليتان أمنيتان 
فـــــي ثـــــــالث مــــحــــافــــظــــات، هـــــي نـــيـــنـــوى 
وصــالح الدين واألنــبــار، وبينما اطلقت 
ـــــــى تــســمــيــة (عــلــي  ــعــمــلــيــة االول عـــلـــى ال
الصحراء  تطهير  وتستهدف  الــهــادي) 
الرابطة بني هذه املحافظات من عناصر 
الثانية،  االمنية  العملية  حملت  داعـــش، 
والتي انطلقت في نينوى، اسم (السيف 
"داعــش"  فلول عصابات  لطرد  الــبــتــار) 

املنهزمة، خارج الحدود.
وذكـــــر بـــيـــان لـــقـــيـــادة عــمــلــيــات نــيــنــوى 
ـــشـــعـــبـــي وقــــــــــوات الـــجـــيـــش  لـــلـــحـــشـــد ال
تلقت  "الصباح" نسخة منه، أن "قيادة 
(علي  عملية  تنفيذ  بــاشــرت  العمليات 
الـــهـــادي) فــي الــجــزيــرة الــكــبــرى املمتدة 
بـــني املـــوصـــل وصــــالح الـــديـــن واألنـــبـــار 

لتطهيرها من املجاميع اإلجرامية".

الــبــيــان، أن، "األلــويــة (15، 25،  وأضـــاف 
للحشد  الــخــاصــة  الـــقـــوات  وفـــــوج   (44
الــشــعــبــي وقــــيــــادة الــعــمــلــيــات الــســانــدة 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى قـــطـــعـــات مــــن الــجــيــش 
الــــعــــراقــــي وطـــــيـــــران الـــجـــيـــش شـــاركـــوا 

بالعملية".
 وذكـــــــر بــــيــــان  اخــــــر إلعـــــــالم الــحــشــد 
الشعبي، أن "قوة من اللواء 35 بالحشد 
الــشــعــبــي عـــثـــرت اثــــنــــاء عــمــلــيــة (عــلــي 
الــــهــــادي) الـــتـــي تــنــفــذهــا قـــــوات الــحــشــد 
الشعبي والجيش العراقي على مضافة 
تضم صواريخ مختلفة األنــواع" مؤكدا  
أن "مـــقـــاتـــلـــي الـــــلـــــواء دمـــــــروا املــضــافــة 

بالكامل".
"السيف  عمليات  انطلقت  نينوى،  وفي 
البتار" العسكرية، امس االثنني، ملالحقة 
عناصر داعش وطردهم خارج الحدود، 
وتطهير جزيرتّي نينوى وصالح الدين.

وذكــرت خلية االعــالم االمني في بيان 
تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان العملية 

نــفــذتــهــا "قـــــــوات مــشــتــركــة مــــن قـــيـــادة 
عــمــلــيــات نـــيـــنـــوى مــتــمــثــلــة بـــألـــويـــة مــن 
الــجــيــش وأخــــرى مــن الــحــشــد الشعبي، 
فضال عن قيادة عمليات صالح الدين 
والــــفــــوج الــتــكــتــيــكــي وافـــــــواج الـــطـــوارئ 
وقـــــــوة ســـــــوات والـــحـــشـــديـــن الــشــعــبــي 
والــعــشــائــري، وطـــيـــران الــجــيــش والــقــوة 
وهندسة  العسكرية  والهندسة  الجوية 

امليدان".
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، تــمــكــنــت "قـــوة 
مــشــتــركــة مــــن فـــــوج طـــــــوارئ الــشــرطــة 
الــخــامــس عــشــر الــتــابــع لــقــيــادة شــرطــة 
نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة 
ارهــــــاب نــيــنــوى الــعــامــلــة ضــمــن وكــالــة 
االتــحــاديــة  والتحقيقات  االســتــخــبــارات 
معلومات  على  وبــنــاًء  الداخلية  لــــوزارة 
املــواطــنــني،  وتــعــاون  دقيقة  استخبارية 
من القاء القبض على الداعشي (ع ف ي 

م) املكنى (ابو شعالن)".
وبــعــمــلــيــة نـــوعـــيـــة اخــــــرى نـــفـــذت وفـــق 

مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة تمكنت 
العسكرية  االستخبارات  شعبة  مفارز 
في الفرقة 14 وبكمني محكم من القاء 
القبض على احد االرهابيني في منطقة 
بــاملــوصــل"   مــخــمــور  بــقــضــاء  عويجيلة 
بــيــنــمــا الـــقـــت مــــفــــارز مـــديـــريـــة شــــؤون 
السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى 
الــقــبــض عــلــى  (خــمــســة) عــنــاصــر من 
عصابات داعش االرهابية في سيطرة 

(النصر) طريق موصل - بغداد .
وفـــي االنـــبـــار، داهــمــت "قـــوة مــن مــفــارز 
شــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة في 
الفرقة االولى وبالتعاون مع استخبارات 
ــفــرقــة ذاتـــهـــا وكـــرا  ــثــانــي مـــن ال ـــلـــواء ال ال
ـــلـــدواعـــش فــــي مــنــطــقــة  الــحــســيــنــيــات  ل
عددا  بداخله  وضبطت  الرطبة  شمالي 
مــــن الـــبـــرامـــيـــل املـــخـــبـــأة تـــحـــت االرض 
بــقــصــد اخـــفـــاء االســلــحــة حــيــث قــامــت 
هندسة  مــفــارز  مــع  بالتعاون  بتدميره 

الفرقة".

املهدي،  عــادل عبد  املستقيل  الـــوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  كشف 
أمس االثنني، عن رصد مجلس مكافحة الفساد أكثر من ألف مشروع 

متلكئ في البالد.
وأوضح املكتب، في بيان تلقته "الصباح"، أن "من أهم واجبات املجلس 
العاملة  الجهات  بــني  تنسيقي  مجلس  (وهــو  الفساد  ملكافحة  األعــلــى 
والجهات الساندة في هذا املجال)، الذي تم تفعيله برئاسة عبد املهدي، 
وضع فلسفة وآليات مكافحة الفساد ومساعدة تلك الجهات على أداء 
الــالزمــة  الــقــوانــني  إرســـال  أو  الصالحيات  تعزيز  فــي  واجباتها ســـواء 

للتشريع باالضافة إلى إشاعة ثقافة مكافحة الفساد".
مكافحة  على مستوى  تحققت  وعملية  مهمة  "انــجــازات  أن  وأضـــاف 
الفساد فقد تمكنت هيئة النزاهة من إيقاف هدر مبلغ ترليوني دينار 
الدولة، كما  إلى خزينة  منها مبلغ (410) مليارات دينار تّمت إعادته 
تّم رصد أكثر من (1590) مشروعًا ُمتلكئًا بسبب تقصير الوزارات 
والجهات املعنية، إضافة إلى استرداد نحو (12) مليون دوالر وهناك 
الهيئة  (210) ماليني دوالر في مراحل االسترداد األخيرة وأصــدرت 
والـــدرجـــات  ـــــوزراء  ال مــن  عـــدد  بــحــق (1143) شخصًا منهم  أحــكــامــًا 

الخاصة".
وأشــــار إلـــى أن "الــحــكــومــة اتــجــهــت إلـــى فـــرض الــقــانــون وإعـــــادة هيبة 
ـــة مـــن خــــالل مــعــالــجــة حــــاالت االنـــفـــالت واملــخــالــفــات الــقــانــونــيــة  ـــدول ال
من  الحكومية  التعامالت  وفــي  جانب  من  للمواطنني  اليومية  بالحياة 
جانب أخر، فبدأت تفعيل  قانون املرور ورصد املخالفات واملحاسبة 
املواطنني وعــودة سيطرة  عليها مما أظهر نتائج ملموسة باستجابة 
الــواضــح في الجانب  الــشــارع باإلضافة إلــى التطور  رجــل املــرور على 
 23) بنسبة  عــام  بشكل  الــجــرائــم  عــدد  بانخفاض  املجتمعي  األمــنــي 
اإلرهابية  الخاليا  ارتــفــاع نسبة تفكيك  مــع  املــاضــي  الــعــام  باملئة) عــن 
ومــنــع حــــاالت الــتــســلــل عــبــر الـــحـــدود بــنــســبــة (40 بــاملــئــة) عـــن الــعــام

املاضي".
وتابع أن "أوامر صدرت إلى جميع املحافظات بالبدء الفوري بمعالجة 
مبينًا  العام"،  النفع  وأماكن  والشوارع  األراضــي  التجاوزات على  ملف 
 تحقيق نجاحات مهمة رافقتها 

ً
أن "البداية كانت موفقة حيث تّم فعال

حملة تأييد شعبية وإعالمية خصوصًا في األماكن التي تّم التجاوز 
أو استغاللها من قبل جهات متنفذة خالفًا  عليها ألغــراض تجارية 

للقانون".
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وقــــال الــنــاطــق بــاســم وزارة الــكــهــربــاء احــمــد 
العبادي لـ“الصباح“: ان الوزارة وبعد نجاحها 
االنتاج من خــالل اضافة  بالتعامل مع قطاع 
طاقات جديدة، توجب عليها ان تقوم بالتوازي 
بالتزامن  والتوزيع  النقل  بقطاعي  بالنهوض 
مع قطاع االنتاج باعتبار هذه املفاصل يكمل 

احدهما االخر.
واضــــاف ان قــطــاعــي الــنــقــل والــتــوزيــع عانيا 
مـــن االهـــمـــال الــكــبــيــر لــعــقــود طــويــلــة، مـــا دفــع 
الــوزارة الى الشروع باعادة تاهيلهما بجهود 
املشاريع  تلك  تمويل  ذاتية، بسبب محدودية 
 مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة وقــــلــــة الــتــخــصــيــصــات

املالية.
الـــــوزارة تمكنت من  الـــى ان  الــعــبــادي  واشــــار 
اعادة تاهيل الخطوط املدمرة في عموم البالد 
واملباشرة باضافة خطوط جديدة، من املقرر 
املقبلة  القليلة  املـــدة  الــخــدمــة خــالل  تــدخــل  ان 
توزيع  في  واملناورة  االختناقات  بفك  لتسهم 
في  عــدالــة  بما يضمن  الــعــراق  بعموم  الطاقة 

التوزيع.
واكـــد ان املــالكــات نجحت ايــضــا فــي ايصال 
مغذيات جديدة الى معظم املناطق والتي كان 
ابرزها في جانب الكرخ، الذي ارتفع من 880 
مغذي طاقة، الى 1180 مغذيا، كما تم نصب 
بينما  الرصافة،  قاطع  في  ثانوية  محطة   44
فــي قاطع كهرباء  اضــافــت نصب 23 محطة 
الصدر، مؤكدا ان هذه املشاريع تأتي ضمن 
النقل والتوزيع  لتطوير قطاعي  الــوزارة  خطة 
ملواكبة الزيادة في انتاج الطاقة وزيادة الطلب 
والنمو السكاني في عموم البالد السيما في 

العاصمة بغداد.
ـــعـــبـــادي عــــن ان مــــن بــــني الــخــطــط  وكـــشـــف ال
االتفاق  القطاعني،  هذين  لتطوير  املوضوعة 
مع شركة سيمنس االملانية الدخــال شبكات 
تـــوزيـــع ذكــيــة لــعــمــوم املــنــاطــق اذ تـــم انــتــخــاب 
مــنــاطــق مـــن قــبــل الــشــركــة املــــذكــــورة لنصب 
وميسان،  البصرة  فــي  ذكية  تــوزيــع  شبكات 
للحد من الضائعات وخفض استهالك الطاقة.

واشــــــــار الـــــى ان هـــــذا االجـــــــــراء كـــــان مــنــاطــا 
بــشــركــات الــخــدمــة والــجــبــايــة والــتــي هــي االن 
ــــــــوزارة على  فـــي طــــور الــتــقــيــيــم اذ اقـــدمـــت ال
الــزام  الــشــركــات وتــم  فسخ العقود مــع بعض 
ــــشــــروط ابــــرزهــــا تــقــنــني  شــــركــــات بــتــنــفــيــذ ال

ـــطـــاقـــة والــــحــــد مــــن الـــضـــائـــعـــات  اســـتـــهـــالك ال
 والـــتـــي تــبــلــغ فـــي بـــغـــداد وحـــدهـــا نــســبــة 58 

باملئة.
واشار الى ان توجه الوزارة يركز على تقليل 
االعتماد على املوازنة، من خالل وضع اليات 

وحـــلـــول جـــذريـــة تــتــمــثــل فـــي ابـــــرز جــوانــبــهــا 
لتطوير  رصينة  عاملية  شــركــات  مــع  التعاقد 
قطاع التوزيع واستحصال اجور االستهالك 
بعد حل االشكاالت التي رافقت تجربة عقود 

الخدمة والجباية.

االكتفاء  مرحلة  الــى  للوصول  فــي مسعى 
الزراعية، باشرت  الذاتي بانتاج املحاصيل 
طلبات  تسلم  كــربــالء  فــي  املــحــلــيــة  االدارة 
الــــراغــــبــــني بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قـــطـــع اراض 
الستثمارها الغراض الزراعة بعد ان هيأت 

اولـــى ضمن خطة  الــف دونـــم كمرحلة   35
معدة لتعزيز االنتاج الزراعي في املحافظة. 
وقــــال مــحــافــظ كـــربـــالء املــقــدســة املــهــنــدس 
ان  لـــ“الــصــبــاح“:  الخطابي  جــاســم  نصيف 
املــحــافــظــة تعمل بشكل جـــدي عــلــى وضــع 
الـــخـــطـــط املـــنـــاســـبـــة وبـــحـــســـب مــــا مــتــوفــر 
مــن مــســاحــات وكــمــيــات مــيــاه فــي مسعى 
ـــــى االكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي بــانــتــاج  ـــلـــوصـــول ال ل

املحاصيل الزراعية.
واضاف ان كربالء شهدت تطورا كبيرا في 
املزارعني  ودعم  الزراعي  االستثمار  مجال 
والــفــالحــني ضــمــن املـــبـــادرة الــزراعــيــة التي 
اطلقتها الحكومة قبل اعــوام، حيث اثمرت 
عن توسع في املساحات الزراعية وتنوع في 
االنتاج ما انعكس ايجابا على تطور الواقع 

الزراعي وتوفير املحاصيل للمواطنني.
اهم  تعد  الــزراعــة  ان  الــى  الخطابي  واشـــار 
الــقــطــاعــات فـــي حـــيـــاة املــجــتــمــع ومـــصـــدرا 
 35 تخصيص  تــم  حيث  مهما،  اقتصاديا 
الــــف دونــــم بــمــا يـــعـــادل 700 قــطــعــة ارض 
ابناء  املواطنني مــن  بــني   لتوزيعها  زراعــيــة 
ـــراغـــبـــني بــالــعــمــل فــــي املـــجـــال  املـــحـــافـــظـــة ال
الـــزراعـــي. واكــــد ان هـــذا املـــشـــروع سيعود 
املحافظة النه سيوفر  بالفائدة على عموم 
فــــــرص عـــمـــل لـــلـــعـــاطـــلـــني مــــن املــهــنــدســني 
واملــالكــات الــزراعــيــة االخـــرى، موضحا انه 
ـــى هــذه  ســيــتــم إيـــصـــال جــمــيــع الــخــدمــات ال

القطع، فضًال عن فتح الطرق اليها.
الزراعية  املساحات  ان هذه  املحافظ  وذكــر 
مدرجة ضمن مرحلة اولى وستكون هناك 
قطع اخرى توزع بني الراغبني باالستثمار 
خاصة في االراضي الصحراوية التي تعد 
مـــصـــدرا مــهــمــا مـــن مـــصـــادر االســتــثــمــار 

الــزراعــي ملــا فيها مــن مــيــاه جوفية وارض 
نفسه  الوقت  في  مشيدا  للزراعة،  صالحة 
بــدور دائــرة الزراعة التي تسعى الى وضع 
مرحلة  الــى  بــالــوصــول  الكفيلة  املخططات 

االكتفاء الذاتي.
بدوره، قال مدير اعالم زراعة كربالء باهر 
غــالــي: ان مــحــافــظ كــربــالء وخـــالل زيــارتــه 
ــــزراعــــة اكــــد اهــمــيــة تــطــويــر  الــــى مـــديـــريـــة ال
البيئي  الواقع  في  تأثيرات  لها  الــزراعــة الن 
واالقــــتــــصــــادي وتــشــغــيــل عــــدد كــبــيــر من 
املبادرة  اهمية  الــى  مشيرا  املحافظة،  ابناء 
الــزراعــيــة الــتــي تــمــت املــصــادقــة عليها من 
قبل املحافظة والتي سيكون لها اثر كبير 
وفاعل للنهوض بالواقع االقتصادي ودعم 

اقتصاد البلد واملحافظة.
بتسلم طلبات  املحافظ وجــه  ان  الــى  ولفت 
الــحــصــول عــلــى قــطــع االراضــــــي الــزراعــيــة 
ان  الــحــالــي على  الشهر  اعــتــبــارا مــن مطلع 
تكون بآلية شفافة تشمل جميع املواطنني 

من ابناء املحافظة.
تصل  للمحافظة  الكلية  املساحة  ان  يذكر 
ـــــف دونـــــــم وفــيــهــا  أل مـــلـــيـــونـــني و100  ـــــى  ال
ألف  الــى مليون و88  أراض زراعــيــة تصل 
دونـــم منها 125 ألـــف دونـــم مــن األراضـــي 

الصحراوية.

وبني ان املشاريع تركزت في احياء خلف السريع واخرى 
في مركز مدينة الناصرية، تضمنت اكساء وتبليط شوارع 
وانشاء السواقي الكونكريتية، فضال عن مشاريع مجار 
محطات  وتجهيز  الكهربائية  الشبكة  تطوير  ومشاريع 

كهرباء متنقلة.
مــؤخــرا 20 مشروعا  اعلنت  املحافظة  ان  العمر  واوضـــح 
النـــشـــاء مــــــدارس وقــــاعــــات مـــتـــعـــددة االغـــــــراض واجــنــحــة 
حـــاســـوب ومـــخـــتـــبـــرات ومـــحـــطـــات رفــــع واكــــمــــال خــطــوط 
انشاء  عــن  مــحــوالت كهربائية، فضال  املــجــاري وتجهيز 
وتجهيز مضخات  ناقلة  خــطــوط  وانــشــاء  مــاء  مجمعات 

وانشاء مستشفى في قضاء الفهود. 
رقابة مشددة على  تفرض  املحلية  الحكومة  ان  واضــاف 
الشركات التي تنفذ املشاريع وتتابع املنجزة منها وتراقب 
داعــيــا  او محلية،  وزاريــــة  مــشــاريــع  كــانــت  املتلكئة ســـواء 
الستراتيجية  للمشاريع  كبيرة  اهمية  ايــالء  الى  الحكومة 
واملهمة التي تنفذ على حساب الوزارات الن اغلبها متلكئة 
وتوقف العمل فيها منذ اعوام عديدة وبعضها تعرض الى 

االندثار بسبب االهمال. 
وذكـــر الــعــمــر ان انــجــاز تــلــك املــشــاريــع سيسهم فــي حل 
كثير من املشكالت التي تعاني منها املحافظة السيما في 
قطاعات الصحة والكهرباء والتربية، منوها بان املحافظة 
تمر بازمة خدمات كبيرة وهي بحاجة الى تكاتف جميع 

الجهات النقاذها.
كــمــا وجـــه املــحــافــظ دائـــرتـــي الــتــخــطــيــط والــبــلــديــة بــاعــداد 
تطوير  مشاريع  لتنفيذ  الــالزمــة  واملخططات  التصاميم 
طـــرق نــمــوذجــيــة داخــلــيــة مــهــمــة وســـط مــديــنــة الــنــاصــريــة 
الحالي  الــعــام  مشاريع  خطة  ضمن  بتنفيذها  للمباشرة 

.2020
الهندسية  للمالكات  مشترك  اجتماع  خــالل  العمر  واكــد 
فـــي الــــدوائــــر الــخــدمــيــة املــعــنــيــة ان املـــشـــاريـــع الــتــي ستتم 

املــبــاشــرة بــتــطــويــرهــا وفـــق املـــواصـــفـــات الــنــمــوذجــيــة هي 
مــدخــل الــنــاصــريــة مـــن تــقــاطــع املــنــصــوريــة حــتــى تقاطع 
مجسر سوق الشيوخ وشارع االزدهار من تقاطع نقابات 
العمال الى تقاطع الثورة وشارع الشيباني حتى دائرة نقل 
الصالحيات وشارع جسر النصر باتجاه تقاطع السكك. 
وتــابــع ان مــخــطــطــات وتــصــامــيــم هـــذه املــشــاريــع ستكون 

وفق املواصفات النموذجية بجميع الخدمات الخاصة بها 
الناصرية  ملدينة  التحتية  البنى  تطوير  التي ستسهم في 
وتضيف جمالية للشوارع املهمة والتخفيف من الزحامات 
من  الــعــديــد  اعلنت  املحافظة  ادارة  ان  موضحا  املــروريــة، 
الحالي  العام  التي ستنفذ ضمن خطة  الخدمية  املشاريع 

2020 في جميع مناطق املحافظة.

اعــادة  صــادقــت لجنة مــركــزيــة فــي وزارة الصحة على مــشــروع 
الطبية  بــاالجــهــزة  ورفـــده  التعليمي  الــرمــادي  اعــمــار مستشفى 

وبناء مركز الغسل الكلوي ودار االطباء وتأهيل صالة الحروق.
وقال مدير دائرة صحة االنبار الدكتور خضير خلف شالل: ان 
اللجنة املركزية في وزارة الصحة ووزير الصحة الدكتور جعفر 
صـــادق عـــالوي صــادقــا على مــشــروع اعـــادة اعــمــار مستشفى 
الرمادي التعليمي ورفده باالجهزة الطبية، فضال عن بناء مركز 
جديد للغسل الكلوي ودار االطباء وتاهيل صالة الحروق، مبينا 
ان هذا االمر تحقق بجهود خيرة من قبل رئيس مجلس النواب 
الدكتور  التخطيط  ووزيـــر  الحلبوسي  ريــكــان  محمد  املــهــنــدس 

نوري الدليمي ومحافظ االنبار الدكتور علي فرحان.
واوضح ان مستشفى الرمادي التعليمي يعد املؤسسة الصحية 
املرضية،  الــحــاالت  االنــبــار ويستقبل جميع  االكبر في محافظة 
حـــيـــث تـــعـــرض ســـابـــقـــا الـــــى اضـــــــرار كـــبـــيـــرة مـــنـــه تــســبــبــت بــهــا 
عصابات «داعش» االرهابية، وتوقف عن الخدمة بالكامل وتمت 
االستعاضة باجزاء منه ليكون بديال يستقبل الحاالت املرضية.

ولفت شالل الى ان العمل  جار لجعل الخدماٍت الصحية متميزة 
تــحــد مــن حــاجــة املــرضــى للسفر بغية الــعــالج الـــى خـــارج البلد 
العالم  على مستوى  الطبية  الخبرات  وتطوير  تدريب  خــالل  من 
واستخدام أحدث التقنيات الطبية وان تكون هناك ريادة في تقديم 
التخصصات،  في جميع  عالية  جــودة  ذات  موثوقة  طبية  رعاية 
سرير   600 بسعة  جــديــد  مستشفى  تخصيص  تــم  انـــه  علما 

ضمن القرض الصيني وحدد موقعه قرب جامعة االنبار.

العامة  والبلديات  االعمار  لــوزارة  التابع  االسكان  صندوق  اعلن 
اعفاء ثالث محافظات من الغرامات التأخيرية.

بيان صحفي  اإلسكان في  االعالمي لصندوق  املكتب  واوضــح 
العامة  والبلديات  االعمار  وزيــر  ان  منه  ”الصباح“ نسخة  تلقت 
بنكني ريكاني وافق على قرار مجلس ادارة الصندوق القاضي 
بــإعــفــاء مــحــافــظــات واســـــط وذي قــــار والــنــجــف مـــن الــغــرامــات 
التاخيرية بسبب األوضاع األمنية التي شهدتها تلك املحافظات. 
واضـــــاف ان الـــقـــرار نـــص عــلــى إلـــغـــاء الـــغـــرامـــات الــتــأخــيــريــة عن 
والتي تشمل تشرين  اشهر  لثالثة  قــار  واســط وذي  محافظتي 

الثاني وكانون األول وكانون الثاني املاضية.
الــى ان مجلس ادارة الــصــنــدوق قــرر ايــضــا اعفاء  الــبــيــان  ولــفــت 
محافظة النجف االشرف من الغرامات التأخيرية لشهر تشرين 
الثاني من العام املاضي فقط، مبينا ان قرار االعفاء جاء بسبب 
 اغـــــالق فــــرع الـــصـــنـــدوق فـــي تــلــك املــحــافــظــات نــتــيــجــة االوضـــــاع

االمنية.
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يــأتــي ذلــك فــي وقــت تــواصــل فيه خلية 
االزمـــــة فـــي املــحــافــظــات جــهــودهــا ملنع 
ــــفــــيــــروس، والــــحــــفــــاظ عــلــى  انـــتـــشـــار ال

سالمة املواطنني من هذا املرض. 
ـــبـــصـــرة،  ـــنـــت كــــل مــــن واســـــــط وال واعـــل
اية اصابة بالفيروس، مع  خلوهما من 
استمرار اجراءاتهما االحترازية املتمثلة 
مع  واملقاهي،  الخدمية  الــدوائــر  باغالق 
تهيئة ردهات خاصة في مراكز العزل 
وتــوفــيــر االدويــــــة لــتــعــزيــز املــنــاعــة لــدى 

املصابني.
وقال املتحدث الرسمي لــوزارة الصحة 
والبيئة الدكتور سيف البدر،: ان الوزارة 
اكـــتـــشـــفـــت حـــالـــتـــي اصــــابــــة مــؤكــدتــني 
الرصافة،  بغداد  في  كورونا  بفيروس 
ملواطنني عادا من ايران مؤخرا، مشيرا 
مــن قبل  الحالتني  انــه تمت متابعة  الــى 
لهما  خـــــذت 

ُ
وأ الــصــحــة  وزارة  مــالكــات 

الفحوصات  إلجـــراء  املطلوبة  العّينات 
املختبرية وتبّني ان نتيجة الفحوصات 
مــــوجــــبــــة وهــــمــــا حــــالــــيــــًا راقـــــــــــــَدان فــي 
ــبــيــئــة  وال الـــصـــحـــة  وزارة  مـــؤســـســـات 

الخاصة ملتابعة وضعهما الصحي.
والبيئة  الــصــحــة  وزارة  ان  الــبــدر  واكـــد 
اتــــخــــذت جــمــيــع االجـــــــــــراءات املــطــلــوبــة 
للتعامل مع حاالت االصابة واملالمسني 

لهم وحسب اللوائح الصحية العاملية.
االلتزام  واملواطنني  باملؤسسات  وأهــاب 
بــالــتــوجــيــهــات الــتــي تــصــدر عـــن خلية 
الديواني  االمـــر  الــوزاريــة ولجنة  االزمـــة 
رقم 55 لسنة 2020 ملواجهة الفيروس 
التي  بالتوصيات  االلــتــزام  ، فضال عن 

من شأنها منع انتقال العدوى.
من جهته اكد مصدر في دائرة صحة 
الذين  املصابني  اغلب  ان  الــكــرخ،  بغداد 
يتلقون العالج في املؤسسات الصحية، 
ــلــشــفــاء الـــتـــدريـــجـــي، بــعــد  يــتــمــاثــلــون ل

استقرار حالتهم الصحية.
مــن جــانــبــهــا، بــاشــرت هــيــئــة السياحة 
انتشار  مــن  للحد  الــوقــائــيــة  اجــراءاتــهــا 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــن خــــالل مــراقــبــة 
الــســيــاحــيــة ومتابعة  املــطــاعــم واملـــرافـــق 

مـــدى الــتــزامــهــا بــالــتــعــلــيــمــات الــصــادرة 
الهيئة. 

ـــعـــالقـــات واالعــــــــالم فــي  وقــــــال مـــديـــر ال
لـ“الصباح ”  الهيئة حسن كاظم عــودة 
لجان  حملة  مــع  وبالتزامن  الهيئة  ان   :
دائــرة  اقامتها  التي  واملراقبة  التفتيش 
التفتيش واملتابعة، باشرت سلسلة من 
فيروس  للوقاية من تفشي  االجـــراءات 
”كورونا“، منها توجيه اصحاب املرافق 
االمسيات  اقامة  من  بـالحد  السياحية 
والحفالت الخاصة والعامة واملؤتمرات 
واملــنــاســبــات االخــــرى ملـــدة عــشــرة ايــام 
الــعــام  الــوضــع  للتمديد وحــســب  قــابــلــة 
وذلك لسالمة الرواد وللحد من انتشار 

فيروس كورونا.
وافــاد بان الهيئة شكلت لجان تفتيش 
املــطــاعــم واملــحــال  ومــراقــبــة على جميع 
لاللتزام بالتعليمات والشروط وحرص 
تنفيذ توجيهات  اللجان على ضــرورة 
السالمة الصحية بالتعاون مع الجهات 
ذات العالقة وخاصة في مجال النظافة 
والشهادة الصحية وسرعة االبالغ عن 
اي حالة اشتباه بالتنسيق مع الجهات 

الصحية.
ــــى واســـــط، حــيــث افــــاد املـــديـــر الــعــام  وال
لــدائــرة الــصــحــة فــي املــحــافــظــة الــدكــتــور 
(الــــصــــبــــاح)، بـــان  جـــبـــار الــــيــــاســــري لــــــــــ
الوقائية  اجــراءاتــهــا  مــن  كثفت  دائــرتــه 
ضــد فــيــروس كــورونــا بعد ان رصــدت 
اصابات في محافظة مجاورة، مشيرا 
الى ان جميع مستشفياتها لم تسجل 

اية اصابة باملرض.
واضـــــاف انــــه تــمــت تــهــيــئــة ردهـــــات في 
الخاصة  األدويـــة  وتوفير  الــعــزل  مركز 
ــــجــــســــم ملــــواجــــهــــة  بـــــــزيـــــــادة مــــنــــاعــــة ال
الفيروس، فضال عن قيامها بعقد عدة 
ندوات تثقيفية وبث الرسائل الصحية 
لتعريف العاملني في القطاعات واملراكز 
الــصــحــيــة بــخــطــورة الـــفـــيـــروس وســبــل 

الوقاية منه.
وبني الياسري ان وزارة الصحة صنفت 
كــونــه مستحدثا  بــالــخــطــيــر  الــفــيــروس 

ولـــم يــتــم الــكــشــف عــن عــقــار مــضــاد له 
الــى ان دائــرتــه تعمل  حتى االن، منوها 
بالتعاون مع خلية االزمة لنشر الوعي 
الفرق  املــواطــنــني مــن قبل  الصحي بــني 
الــصــحــيــة فــي جــمــيــع اقــضــيــة ونــواحــي 

املحافظة.
 من جهته كشف مدير اعالم محافظة 
،ان  (الصباح)  لـــ العتابي  ماجد  واســط 
ــــدوام  ال تــعــطــيــل  قــــررت  املــحــلــيــة  االدارة 
الــتــي تستقبل املــراجــعــني،  الـــدوائـــر  فــي 
والضريبة  االجــتــمــاعــيــة  الــرعــايــة  منها 
ـــعـــقـــاري، بــيــنــمــا جعلت  ال والــتــســجــيــل 
الــدوائــر الخدمية بنسبة 50  الـــدوام في 
بــاملــئــة، الفــتــا الــى ان هــذا االجــــراء ياتي 
ضـــمـــن االجــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة الــتــي 
تتخذها املــحــافــظــة ملــنــع انــتــقــال عــدوى 

كورونا.
العام للصحة  املدير  البصرة، بني  وفي 
لـــ“الــصــبــاح“،  التميمي  الــدكــتــور عــبــاس 
ان املــحــافــظــة لـــم تــســجــل ايــــة اصــابــات 
بني صفوف املواطنني او الوافدين ومن 

ضمنهم العمال االجانب في الشركات 
التجمعات  الــنــفــطــيــة، فــضــال عـــن خــلــو 

السكانية واملؤسساتية من الفيروس.
بــيــنــمــا اكـــــد مـــحـــافـــظ الـــبـــصـــرة اســعــد 
الوقائية  االجـــــراءات  تشديد  الــعــيــدانــي، 
املحافظة مــن خــالل نصب اجهزة  فــي 
ومنافذها  البصرة  مطار  في  الفحص 
الــحــدوديــة، مــشــددا عــلــى مــنــع اخــتــالط 
املـــوظـــفـــني الــجــمــركــيــني والـــعـــامـــلـــني في 
مــوانــئ الــبــصــرة مــع الــبــحــارة االجــانــب 
قبل التاكد من سالمتهم الصحية من 

قبل املفارز الطبية املوجودة فيها.
واكد العيداني ان املحافظة في تواصل 
مـــع خــلــيــة االزمــــــة يــومــيــا لــلــتــعــامــل مع 
مــســتــجــدات االحـــــــداث بــشــكــل فــــوري، 
مضيفا انه وجه الدوائر الصحية بنشر 
مفارز صحية للقيام بفحوصات على 

عينات بشرية في مختلف االسواق. 
الى ذلك اعنلت تربية البصرة ومديريات 
الــــــجــــــمــــــارك عـــــــن ايـــــــقـــــــاف اســــتــــقــــبــــال 
املــــواطــــنــــني واملــــراجــــعــــني ملــــــدة اســـبـــوع 

 واحــــد لــتــفــادي وقــــوع عــــدوى محتملة 
بالفيروس.

كما اصدرت االدارة املحلية في محافظة 
الرسمي  الــدوام  قــرارا بتعطيل  كركوك 
ملـــوظـــفـــي دوائــــــرهــــــا خــــــالل االســــبــــوع 
القطاعات ذات  الحالي مستثنية دوائــر 
االهمية وهي القطاع النفطي والكهرباء 
ــبــلــديــة والــبــلــديــات  واملـــــاء واملــــجــــاري وال
واملــــصــــارف، بــيــنــمــا اســتــثــنــت الـــدوائـــر 
الــدوائــر  االمنية مــن ذلــك مخولة مـــدراء 

املشمولة بتنفيذ االوامر. 
املدينة  مركز  قائممقام  اكــد  من جهته 
ـــصـــبـــاح“ ان فـــرق  ــــ“ال فـــــالح يــايــجــلــي ل
امليدانية وبالتعاون مع جهاز  التفتيش 
االمــــن الــوطــنــي نــفــذوا حــمــلــة مشتركة 
للرقابة الصحية في مناطق الكورنيش 

ومفرق دوميز وحي الواسطي.
وفي بابل، اعلن املحافظ حسن منديل 
الــتــي  الــــســــيــــريــــاوي ان خـــلـــيـــة االزمــــــــة 
الوقائية  اجراءاتها  من  رفعت  يرأسها، 
ضمن السياقات املعتمدة ومنها اتخاذ 

االجراءات الخاصة بالحد من التجمعات 
وتــوجــيــه الــجــهــات األمــنــيــة بمنع دخــول 
الوافدين من غير العراقيني الى املحافظة 

اسوة باملحافظات األخرى. 
واضــــــاف انــــه ســيــتــم اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
أخـــــــرى فـــــي حــــــال ظــــهــــور أي أصـــابـــة 
جديدة، داعيا سكان املحافظة الى اتباع 
 اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة الــتــي تـــم االعـــالن 

عنها.
واشـــار املحافظ الــى انــه تــم غلق جميع 
كامل  بشكل  الـــدوام  وتعطيل  املقاهي، 
باملراجعني، من  املكتظة  الدوائر  لجميع 
بــني اجـــــراءات الــوقــايــة، حــاثــا املــواطــنــني 
على اإلبالغ عن أي حالة اشتباه بشكل 

فوري.
هــذا وأظــهــرت احــدث احصائية ملنظمة 
االصابات  عدد  ارتفاع  العاملية  الصحة 
الكلي بفيروس كورونا حول العالم الى 
اكثر من 89 ألف حالة، والوفيات 3058، 
مــجــمــوع  مــــن   45221 تـــعـــافـــى  بــيــنــمــا 

املصابني.

النباتية  الــزيــوت  انــتــاِج   
ُ

معمل حقَق 
فـــي بـــابـــل ســقــفــا انــتــاجــيــا تــجــاوز 
املـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــا لـــســـد حــاجــة 
 100 بلغت  بنسبة  املحلية  الــســوق 

باملئة.
املعمل مصطفى جابر  مدير  وقــال 
كـــامـــل بــتــصــريــح لــــ“الـــصـــبـــاح“: ان 
املـــرحـــلـــة املـــاضـــيـــة شـــهـــدت تــنــفــيــذ 
بالبنى  الــخــاصــة  التطويرية  الخطة 
املتعلقة  الســيــمــا  للمعمل  التحتية 
بـــزيـــادة الــخــطــوط االنــتــاجــيــة والــتــي 
اسهمت بزيادة االنتاج ليصل سقفه 
الى مليون طن سنويا، مشددا على 
ان ذلك خلق مرونة توزيعية كبيرة 
الحاجة  ليسد  املــحــلــيــة  الــســوق  فــي 

بنسبة 100 باملئة.
الــتــطــويــر تمت  واضـــــاف ان عــمــلــيــة 
عـــبـــر مـــرحـــلـــتـــني، حـــيـــث اصــبــحــت 
الـــطـــاقـــة النـــتـــاجـــيـــة تـــقـــدر بــــــ3 االف 
و200 طن يوميا بعد اضافة بلغت 
الفا و600 طن يوميا ضمن املرحلة 

الثانية اي بمعدل 45 الف عبوة زيت 
في الساعة.

الطاقة  بتلك  املعمل  ان  كــامــل  وبــني 
احتياجات  يسد  اصــبــح  االنــتــاجــيــة 
وزارة التجارة من البطاقة التموينية 
البلد،  عــمــوم  فــي  املحلية  واالســــواق 
عــادا ذلــك خطوة مهمة في تنشيط 
الــبــيــئــة االســتــثــمــاريــة والــصــنــاعــيــة 
ـــعـــجـــلـــة االقــــتــــصــــاديــــة  وتــــحــــريــــك ال
لــلــمــحــافــظــة بــشــكــل خــــاص ولــلــبــلــد 

بشكل خاص. 
ونــــوه بـــان الــشــركــة الــعــامــة التــحــاد 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة حــرصــت من 
خـــــالل تـــلـــك املـــشـــاريـــع عـــلـــى اعـــــادة 
الــحــيــاة الـــى املــنــتــج املــحــلــي السيما 
انــهــا تمتلك اكــثــر مــن مــشــروع في 
مــجــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة منها 
اصبح  الــذي  االبيض  السكر  معمل 
يــســد احــتــيــاجــات الـــســـوق املــحــلــيــة 
والبطاقة التمونية واصحاب معامل 

العصائر.
وتـــابـــع ان املــعــمــل قــــام خــــالل الــعــام 
املـــاضـــي بــفــتــح خـــط انـــتـــاج السمنة 
الــنــبــاتــيــة الــــــذي يــشــهــد اقــــبــــاال مــن 

الــســوق املــحــلــيــة واملــســتــهــلــك، اذ تم 
وفق آلية تتالءم مع طبيعة املستهلك، 
مبينا ان املعمل يعمل وفق معايير 
 الـــــســـــيـــــطـــــرة الـــــنـــــوعـــــيـــــة والــــصــــحــــة

والسالمة.
ــــــــدوره، قـــــال املــــواطــــن احـــمـــد عــبــد  ب
الــــخــــفــــاجــــي (صــــــاحــــــب اســــــــــواق) 
لـ“الصباح“: ان هناك اقباال كبيرا من 
املحلي  املنتج  املستهلكني على  قبل 
ومنها الزيوت النباتية التي تعد من 
الغذائية االكثر استهالكا من  املواد 
قبل االسرة والتي كانت تشكل في 
باسعارها  اقتصاديا  عبئا  السابق 
املستهلك  ان  الــــى  الفـــتـــا  املــرتــفــعــة، 
اصـــبـــح يــبــحــث عـــن املــنــتــج الــوطــنــي 
الســيــمــا انـــه اصــبــح يــتــمــيــز بــجــودة 

عالية واسعار مناسبة.
امــا زيــنــب كــاظــم عبيد (ربـــت بيت) 
غالء  من  تعاني  كانت  انها  فاكدت 
اســــعــــار املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مـــقـــارنـــة 
املنتج  اعـــادة  وان  املــحــدود،  بدخلها 
كبيرا  دعما  تمثل  لالسواق  املحلي 
ــلــمــســتــهــلــكــني قــيــاســا  بـــالـــنـــســـبـــة ل

بجودتها واسعارها. 
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 اور احد تشكيالت وزارِة 
ُ
 شركة

ُ
تخطط

الصناعة إلنشاء معملني إلنتاج القابلو 
املتوسط وسباكة االملنيوم، بينما تنفذ 
عقود تجهيز بكلفة 10 مليارات دينار 

مع وزارتي النفط والكهرباء. 
وقــــــــال مــــديــــر الــــشــــركــــة حــــيــــدر ســهــر 
فـــي تــصــريــح خـــص بـــه ”الـــصـــبـــاح“: ان 
كليومترا   220 تجهيز  اكملت  الشركة 
بمختلف  املعلقة  الهوائية  االســالك  من 
الـــقـــيـــاســـات واالحـــــجـــــام ضـــمـــن الــعــقــد 
املــــبــــرم مــــع الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـــتـــوزيـــع 
و200  مليارين  بكلفة  الوسط  كهرباء 

املـــدة املــحــددة في  مليون ديــنــار ضمن 
العقد.

بتجهيز  مــســتــمــرة  الـــشـــركـــة  ان  وبــــني 
عقود متراكمة كثيرة مع وزارتي النفط 
ــقــابــلــوات واالســــالك  و الــكــهــربــاء مـــن ال
الهوائية وبقياسات مختلفة بكلفة زادت 
الشركة  تعمل  ديــنــار،  مليارات  عن 10 
على تنفيذ وتجهيز تلك العقود ضمن 
الجداول الزمنية املحددة لتعويض توقف 
 عــمــل الــشــركــة خــــالل االشـــهـــر الــثــالثــة

املاضية.
ـــى ان مــعــامــل الــشــركــة  واشـــــار ســهــر ال
االنتاجية،  طاقتها  بكامل  حاليا  تعمل 
فــــضــــال عـــــن زيــــــــــادة ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل 
لتشمل ساعات اضافية ليلية لالسراع 

بتجهيز تلك العقود، الفتا الى ان وزارة 
الــصــنــاعــة واملـــعـــادن وافــقــت عــلــى طلب 
مليار   45 مــبــلــغ  بتخصيص  الــشــركــة 
قــابــلــو متوسط  ديــنــار النــشــاء مصنع 
و25 مليار دينار النشاء مصنع معمل 
بان  منوها  االملنيوم،  لسباكة  متكامل 
وزارة الصناعة قامت برفع تلك الطلبات 
ـــــــوزراء  الـــــى االمــــانــــة الـــعـــامـــة ملــجــلــس ال

ملخاطبة وزارة املالية الطالق التمويل. 
ونــبــه الـــى ضــــرورة ايـــالء اهــتــمــام كبير 
مــــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة لـــتـــطـــويـــر عــمــل 
الشركة وزيــادة انتاجها الذي يضاهي 
دعم  قـــرارات  وتفعيل  املــســتــورد  املنتج 
الصناعة دعــم  اطـــار  فــي  املحلي   املنتج 

الوطنية.

التقديِم   
َ
ضــوابــط التربيِة   

ُ
وزارة اعلنْت 

(الدبلوم  البالد   
َ

داخــل العليا  للدراساِت 
الــعــالــي، املــاجــســتــيــر، الــدكــتــوراه) للعام 

الدراسي 2020-2021.
ــــوزارة فــي بــيــان صحفي:  واوضــحــت ال
يقل معدل  ال  ان  تتضمن  الــشــروط  ان 
املتقدم لدراسة املاجستير او ما يعادلها 
عن (65) باملئة ويستثنى من ذلك الربع 
الطبية  لالختصاصات  بالنسبة  االول 
 45 عــن  عمره  اليــزيــد  وان  والهندسية، 
فما   20/4/1975 ملواليد  ويسمح  سنة 
فــــوق بــالــتــقــديــم، امــــا املـــتـــقـــدم لـــدراســـة 
اليــقــل معدله عن  ان  الــدكــتــوراه فيجب 
(70) باملئة وان اليــزيــد عــمــره عــن 50 
فما   20/4/1970 ملواليد  ويسمح  سنة 
فوق بالتقديم، على ان يستثنى املتقدم 
 لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر

واملعدل.
الـــشـــروط تتضمن  الــبــيــان ان  واضــــاف 
العالي  الدبلوم  لــدراســة  للمتقدم  ايضا 
واملاجستير من املوظفني ان تكون لديه 
خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن  سنتني 

مــن تــاريــخ حصوله على اخــر شــهــادة، 
فيما يشترط املتقدم لدراسة الدكتوراه 
ان تكون لديه خدمة فعلية ملدة سنتني 
بــعــد حــصــولــه عــلــى اخــــر شـــهـــادة من 
احتساب هذه الخدمة، ويحق للمتقدمني 
لدراسة الدكتوراه من املوظفني من غير 
الجامعية  الــخــدمــة  بــقــانــون  املــشــمــولــني 
وممن منحوا شهادة املاجستير ضمن 

املــدة املحددة من دون تمديد وحصلوا 
على تقدير ال يقل عن جيد جدًا التقديم 
انتهاء  العليا باعتماد تاريخ  للدراسات 
الـــدراســـة ، ويــكــون الــتــقــديــم لــلــدراســات 
on- الكترونيًا  كافة  للجامعات  {للعليا 
املــوقــع االلــكــتــرونــي  line} ومـــن خـــالل 
من  اعتبارا  وذلــك   ،{adm.rdd.edu.iq}

20 /4/ 2020 ولغاية 3/ 6/ 2020.
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تشكيل جبهة إعالمية
وقــــال زيــــاد الـــعـــالـــول، املــتــحــدث بــاســم املــؤتــمــر 
الــشــعــبــي لــفــلــســطــيــنــيــي الـــــخـــــارج، فــــي حــديــث 
لـ“الصباح“، على هامش الندوة، إن ”دور اإلعالم 
وصــوت  الصحيحة،  املعلومة  يوصل  ألنــه  مهم 
الفلسطينية،  والــــروايــــة  الــفــلــســطــيــنــي،  الــشــعــب 
أو  املحتلة  األراضــي  الفلسطينيني، في  وحقوق 
في الخارج، إلى عقل املتابع العربي واإلسالمي، 
عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف وســـــائـــــل اإلعــــــــــالم وشـــبـــكـــات 
أمتنا  أبناء  يتابعها  التي  االجتماعي   التواصل 

العربية واإلسالمية“.
الــخــارج  لفلسطينيي  الــشــعــبــي  املــؤتــمــر  ونــظــم 
مؤتمرا ألمانته العامة، وأكثر من فعالية، لنخب 
أكــاديــمــيــة وإعــالمــيــة فــي اســطــنــبــول، على مــدار 

الشهرين املاضيني.
وذكر العالول ”نحاول من خالل هذه الحمالت 
الــعــربــي واإلســـالمـــي،  لـــإلعـــالم  نــعــطــي دورا  أن 
ولــــإلعــــالمــــيــــني كـــــي يــــقــــومــــوا بـــــــدورهـــــــم، كــمــا 
يـــقـــوم املـــــقـــــاوم الــفــلــســطــيــنــي والــــعــــربــــي بــــدور 
مــقــاومــة املــحــتــل والــتــطــبــيــع، وأن نــشــكــل جبهة 
عـــريـــضـــة مــــن اإلعـــالمـــيـــني الــــعــــرب واملــســلــمــني 
للتصدي  الفلسطينية،  للقضية   واملــنــاصــريــن 

لصفقة القرن“. 
إعالمية  مــن حملة  أكــثــر  وأضـــاف ”نعمل على 
لصفقة  ’ال  بــيــنــهــا  وهـــاشـــتـــاكـــات  الــكــتــرونــيــة، 
الـــقـــرن‘، و‘صــفــقــة الـــقـــرن لـــن تـــمـــر‘، و‘الـــعـــودة 
حقي وقراري‘، ونسعى عبر هذه الحمالت إلى 
إيصال الصوت عبر اإلعالم الجديد والسوشيال 
ميديا، ألن املجتمع الدولي يراقب، حتى لو كنت 

ففي  لــغــة،  بــأي  أو  العربية  باللغة  وتــغــرد  تكتب 
ُيــحــِدث ’تــرنــد‘، ويعطي إشــعــارات،  النهاية هــذا 
ويرسل إشارات تعكس نبض الشعوب العربية 
واإلســـالمـــيـــة“، مــتــابــعــا ”فـــــإذا شــاهــد املجتمع 
مــنــاهــضــة لصفقة  الـــشـــعـــوب  هــــذه  أن  الــــدولــــي 
الــقــرن، وضــد مــا يجري فــي فلسطني، فأعتقد 
أن الزعماء الغربيني سيأخذون بالحسبان هذا 
أن  ولــذلــك ال ينبغي  لــه قيمة،  االتــجــاه، ويعطون 
نقلل من أهمية أي جهد إعالمي يمكن أن يكون 
فيه املواطن العربي واإلسالمي متصديا لصفقة 

القرن، ومتضامنا مع الشعب الفلسطيني“.
الفلسطينيني  عــدد كبير من  تركيا  ويعمل في 

في وسائل اإلعالم املختلفة. 

وضع خطة إعالمية
وأكـــــــد طــــه عــــــــودة، رئــــيــــس تـــجـــمـــع اإلعـــالمـــيـــني 

الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي تـــركـــيـــا، لـــــ“الــــصــــبــــاح“، أن 
”لــإلعــالمــيــني دورا كــبــيــرا فــي مــواجــهــة صفقة 
القرن، والتصدي لها، وفضحها، وتعريتها، وأن 
من املهم أن يتصدى اإلعالميون لهذه الصفقة 
مــن خـــالل وســائــل اإلعــــالم الــقــديــمــة والــجــديــدة، 
وعـــبـــر األخــــبــــار، والـــتـــغـــطـــيـــات، والـــفـــيـــديـــوهـــات، 

واملنشورات، والتغريدات“. 
واســـــتـــــدرك ”لـــكـــن لــــن يــتــحــقــق هـــــذا مــــن دون 
التواصل، وتشكيل  وضع خطة مدروسة، عبر 
جسم إعــالمــي فــي كــل دولـــة، ولــيــس فــي الــدول 
الرواية  تفنيد  مهمته  فقط،  واإلسالمية  العربية 
اإلسرائيلية بشأن أحقية هذه الصفقة“، ذاهبا 
الـــواضـــح، هي  الــصــفــقــة، بمعناها  إلـــى أن ”هـــذه 

تصفية للقضية الفلسطينية“.
السياسي،  للقرار  أن  اإلعالمية  النخبة  وتـــدرك 
واملــــــال الـــســـيـــاســـي، كــلــمــة فــاصــلــة فـــي تــحــديــد 

االستجابة اإلعالمية للقضايا املختلفة، وبينها 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــعــنــي أن وســائــل 
اإلعالم، في معظمها، ستكون تابعة لسياسات 
األنــظــمــة والـــقـــوى الــحــاكــمــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
واملنقسمة  بينها  مــا  فــي  املختلفة   واإلســالمــيــة 

على نفسها.

انقسام اإلعالم العربي
وقـــــال زيـــــاد بـــو مــخــلــة، عــضــو األمــــانــــة الــعــامــة 
الــقــدس وفلسطني،  لــنــصــرة  الــعــاملــي  لــالئــتــالف 
اإلعــالم  انقسام  بشأن  لـ“الصباح“،  تعليق  في 
العربي،: إن ”لإلعالم دوره املحوري، ال شك، في 
بناء الوعي بوصفه أهم منجز في العالم، ولكن 
اإلعـــالم الــعــربــي ينقسم الــيــوم إلــى إعـــالم مــواٍل 
ملقاربة معينة هي أقرب لألنظمة الرسمية التي 
تحاول أن تشتغل على ناحيتني؛ تثبيت الحكم 
االستبدادي، وفي العالقة بالقضية الفلسطينية 
تحاول أن تميل إلى الرواية اإلسرائيلية، وإعالم 
مــراهــن عــلــى مــخــاطــبــة وعـــي الــشــعــوب العربية 
واإلسالمية عن خطورة ما تعيشه املنطقة من 
تحديات، وخاصة استدامة حالة االستبداد التي 
املشاريع  لتمرير  الخصبة  البيئة  ذاتها  في  هي 
املنطقة  تبقي  أن  تريد  التي  والــدولــيــة  اإلقليمية 
ينعكس سلبا  ما  واإلسالمية مقسمة،  العربية 

على القضية الفلسطينية“.
ولفت بو مخلة إلى أن هذا االنقسام ”نالحظه، 
في املنطقة عموما، بوجود ردود على املستوى 
الشوارع  حبيسة  تبقى  ردود  ولكنها  الشعبي، 
ووسائط التواصل االجتماعي، وال تنعكس في 

إجــراءات مباشرة على املستوى الرسمي لدعم 
القضية الفلسطينية“.

ضعف اإلعالميني العرب
ووجه توران كشالكجي، رئيس بيت اإلعالميني 
العرب في تركيا، نقدا الذعا لإلعالميني العرب 
املوجودين في الساحة، بمن فيهم قرابة 2000 
لــبــيــت اإلعــالمــيــني، واتهمهم  صــحــفــي يــنــتــمــون 
ويجاملون  أقــويــاء،  أنهم  يدعون  بأنهم ضعفاء 
بعضهم بعضا، في حني أنهم غير مؤثرين، وال 
صناعة  على  قــادريــن  وليسوا  الــعــالــم،  يعرفهم 
مقارنة  الفلسطينية،  القضية  تــجــاه  عـــام  رأي 

بإعالميي العقود األولى من القرن املاضي.
وفّسر كشالكجي، لـ“الصباح“، مبعث هذا النقد، 
العربي  العالم  فــي  اإلعـــالم  أنــقــد  ”حينما  بقوله 
والعاملي  الغربي  لإلعالم  نقد  فهو  واإلســالمــي، 
 أيـــضـــا، ألن هــنــاك تــراجــعــا كــبــيــرا فـــي اإلعــــالم 

كقوة وأهمية“.
ونـــّبـــه ”نــعــم هــنــاك وســـائـــل إعــــالم كــثــيــرة جـــدا، 
وهـــنـــاك إقـــبـــال واســـــع عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، ولــكــن اإلعــــالم الــتــواصــلــي تأثيره 
لساعة، وساعتني، اويوم، ثم ال يبقى له تأثير في 
ما بعد، ولكن في السابق كان لدينا إعالميون 
مثقفون ومفكرون، وكتاب أقوياء جدا يعرفون 
مــا يكتبون ويــقــولــون، وقــد تــركــوا إرثــا عظيما، 
إعالميي  بقوة  إعالميني  اآلن  نجد  فــي حــني ال 
على  مثاال  ولنأخذ  والثالثينيات،  العشرينيات 
ذلـــك أمــيــر شــكــيــب أرســـــالن الــــذي كـــان لـــه دور 
العربية وحتى  إعالمي قوي جدا في األوســاط 

الغربية“.
بــأن ”اإلعالمي  وعــزز كشالكجي وجهة نظره 
القديم كان مثقفا أيضا، ولكن اإلعالمي الجديد 
هو إعالمي – إعالمي، وأستطيع أن أقول بعبارة 
أخرى إن كل مثقف هو إعالمي، ولكن ليس كل 

إعالمي مثقفا اآلن“.
وواصــــــــــــل ”حــــــــني يـــــكـــــون اإلعـــــــالمـــــــي واعــــيــــا 
ومــثــقــفــا يــعــرف كــيــف يــكــتــب ويــتــكــلــم، ويحقق 
 أهــــدافــــه فـــي أي مــــوضــــوع، وقــــد يـــقـــدم الــحــلــول 

في أي جانب يتناوله“.

 وزيـــــُر خـــارجـــيـــِة بــريــطــانــيــا دومــيــنــيــك 
َ
بــــدأ

رســمــيــة  زيـــــــارٍة   
َ

أول االثـــنـــني  امــــس   ، راب 
فــي  مــــحــــادثــــات  الخليج إلجراء  إلــــــى  لـــــه 
أن تركز  يتوقع  عمان،  السعودية وسلطنة 
ــــتــــجــــارة والـــــتـــــبـــــادل االقــــتــــصــــادي   عـــلـــى ال

بعد ”بريكست“. 
أوال إلجــــراء  عـــمـــان  ــــى  إل راب  وســيــتــوجــه 
مــحــادثــات مــع الــســلــطــان هــيــثــم بــن طـــارق، 
الخارجية  للشؤون  العماني  الدولة   ووزيــر 

يوسف بن علوي.
في  مباحثات  ذلــك  بعد  الــوزيــر  وسيجري 
السعودية تتناول التجارة ورئاسة الرياض 
لــقــمــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، واســتــضــافــة 

بريطانيا لقمة للمناخ.
وقال راب في بيان له  :“الخليج مهم ألمن 
املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، وتــحــمــل املــنــطــقــة أيــضــا 
فــرصــا هــائــلــة، وتــرغــب عــمــان والــســعــوديــة 
والتعليم  الصحة  مثل  قطاعات  تنمية  فــي 
والـــثـــقـــافـــة وهـــــي (قــــطــــاعــــات) تـــقـــود فــيــهــا 

بريطانيا العالم“.
وأضــاف: ”أتطلع إلى بحث التجارة واألمن 
اإلقليمي والتغير املناخي وحقوق اإلنسان 

في هذه املنطقة الحيوية“.
وخالل زيارته للسعودية سيجتمع راب مع 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. 

اتهمَّ الجيُش الليبي، بقيادة  "حفتر" حامس االثنني 
 الـــوفـــاِق الــوطــنــي فــي طــرابــلــس بتجنيد 

َ
حــكــومــة

 السجناء للقتال في صفوف قواتها، ومساومتهم 
على حريتهم.

وقــــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــقــيــادة الــعــامــة 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي، أحـــمـــد املـــســـمـــاري، فـــي بــيــان 
”في  إنــه  ”فيسبوك“،:  في  على صفحته  نشره 
إطــــار مــتــابــعــة تــحــركــات الــعــصــابــات اإلرهــابــيــة 
غــرب طرابلس، تم رصــد قيام اإلرهــابــي مهرب 
الـــــوقـــــود أســــامــــة جــــويــــلــــي، وهــــــو آمــــــر املــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة بـــقـــوات مــيــلــيــشــيــا الـــوفـــاق 
بــتــجــنــيــد الـــســـجـــنـــاء واملـــحـــكـــومـــني فــــي قــضــايــا 
للقتال ضد قوات  القتل والسرقة،  جنائية منها 
الجيش الليبي، مع تقديمه وعودًا باإلعفاء عنهم 
 وتخفيف عقوباتهم، وذلك بعد خسائره الكبيرة 

في األيام املاضية“. 
وأعــــلــــن آمـــــر غـــرفـــة عــمــلــيــات املــنــطــقــة الــغــربــيــة 
املشير  بــقــيــادة  الليبي  الــوطــنــي  للجيش  التابعة 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، إســــقــــاط 6 طـــــائـــــرات مــســيــرة 
جــويــة  عــمــلــيــة  شــــن  مـــســـلـــحـــون   تركية حاول 
ــــأتــــي ذلـــــــك بــــعــــد إعـــــالن  ــــهــــا. ي ضـــــد الــــجــــيــــش ب
ــلــجــيــش الــلــيــبــي مــقــتــل عـــدد  ـــعـــامـــة ل الــــقــــيــــادة ال
مــــــن الـــــجـــــنـــــود األتــــــــــــــــراك، فــــــي قــــصــــف شــنــتــه 
 قـــــــــوات الــــجــــيــــش عــــلــــى ”قــــــاعــــــدة مـــعـــيـــتـــيـــقـــة“، 

األربعاء املاضي.
ولــــم يــصــدر تــعــلــيــق رســـمـــي، بــهــذا الـــشـــأن، من 
الــتــي يرأسها  الـــوفـــاق   تــركــيــا وال مـــن حــكــومــة 

فايز السراج.

 مجلس النواب الليبي
الليبي  الــنــواب  أعـــرب رئــيــس مجلس  مــن جانبه 
املستشار عقيلة صالح، عن أسفه لعدم استجابة 
املبعوث األممي الخاص إلى ليبيا غسان سالمة 
ـــقـــرارات مــجــلــس الـــنـــواب بــشــأن تــشــكــيــل لجنة  ل

الحوار في جنيف.
وقال عقيلة صالح في تصريح صحفي“: ”كنا 
أداء  فــي  السيد غسان سالمة  ينجح  أن  نتمنى 
النواب  لــقــرار مجلس  يستجب  لــم  ولكنه  مهامه 
بشأن تشكيل لجنته للحوار في جنيف، وبعثنا 
له عدة استفسارات ومطالب، ولم يستجب لطلب 
مجلس النواب في معرفة من هم املشاركون من 
املستقلني ولم يوضح جدول أعمال املؤتمر وال 

مدته وال آلية عمله“.
ــه: ”بــــل اتــضــح أنــــه رشــــح فتحي  وأضـــــاف بــقــول
بــاشــا آغـــا وهـــو وزيـــر لــلــداخــلــيــة وعــبــد الرحمن 
الدولة وغيرهم،  السويحلي وهو عضو مجلس 
هل هؤالء يعتبرون مستقلني؟ وهو ما أدى إلى 
تعليق املشاركة من قبل مجلس النواب في هذا 

الحوار بجنيف“.
وتــابــع بــالــقــول: ”كــــان مــن املــفــتــرض أن تحترم 
قـــرارات واســتــفــســارات مجلس الــنــواب، وســوف 
يعقد مجلس النواب جلسة خالل األيام القريبة 

املقبلة في شأن حوار جنيف“.
األعـــلـــى  بحث املجلس  مـــتـــصـــل،  ســــيــــاق  فـــــي 
الحوار  قــرار مشاركته في جولة  الليبي   للدولة 
السياسي الثانية، بعد أن علقها في وقت سابق. 
وحسب مصادر من داخل املجلس، فإن احتمالية 
املشاركة في الجولة الثانية هي األقــرب، خاصة 
بعد رد املبعوث األممي على رئيس املجلس خالد 

املشري، في املطالب التي سبق وطلبها منه قبل 
انعقاد الجولة األولى في جنيف في 26  كانون 

الثاني املاضي.
املجلس  عــضــو  مــعــزب  قـــال محمد  ناحيته  مــن 
وجهها  الــتــي  الــرســالــة  إن  للدولة بليبيا،  األعــلــى 
األممي غسان سالمة  للمبعوث  املجلس  رئيس 
 تـــضـــمـــنـــت الــــعــــديــــد مـــــن االســـــتـــــفـــــســـــارات، وأن 

معظمها تحقق.
وكشف في حديثه عن أن رئيس املجلس األعلى 
السياسي  االتــفــاق  أن  على  التأكيد  طلب  للدولة 
هو املرجعية األساسية للحوار، وكذلك الكشف 
عــن األعــضــاء املــشــاركــني، وجـــدول األعــمــال، إال 
املسار  فــي  تتمثل  اآلن  حتى  العالقة  النقطة  أن 
 الــعــســكــري الــــذي لــم يــصــل إلـــى نــتــائــج واضــحــة 

حتى اآلن.

  مجلس رئاسي
في الوقت نفسه أكد رئيس مجلس النواب الليبي 
املستشار عقيلة صالح، على ضــرورة تشكيل 
مجلس رئاسي من ثالثة أعضاء، رئيس ونائبني 
( مــن كــل إقليم فــي ليبيا عضو واحـــد). وقال  
صالح  ”: ”ما نصر عليه وعلى أهميته بالدرجة 
األولـــى تشكيل مجلس رئــاســي مــن 3 أعــضــاء، 

رئيس ونائبني“.
أن يكون األعضاء ممثلني  وتابع بقوله ”ينبغي 
اختياره عــن طريق  إقليم عضو يكون  كــل  عــن 
إقــلــيــمــه واملـــمـــثـــل عـــنـــه، وكــــذلــــك يــكــلــف رئــيــســا 
للوزراء ونائبني“. واستمر رئيس مجلس النواب 
وحــدة  حــكــومــة  تشكل  ذلـــك  ”بــعــد  الليبي بقوله 
وطنية معتمدة، ويصادق عليها من قبل مجلس 

القانونية وتمارس عملها  اليمني  النواب وتــؤدي 
من مكان أمن“.

وأردف عقيلة صالح قائال:“بالنسبة للنفط فإن 
املطلوب باعتباره لكل الليبيني، أن يكلف محافظا 
النفط  املركزي ورئيسا ملؤسسة  ليبيا  ملصرف 
يتمتعان بالنزاهة ووضع آلية لتوزيع دخل النفط 

بعدالة بني الليبيني“.
وقــــــال كـــذلـــك صـــالـــح فــــي املـــقـــابـــلـــة نــفــســهــا إنـــه 
يـــــأســـــف لـــــعـــــدم اســــتــــجــــابــــة املــــبــــعــــوث األمــــمــــي 
الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا غـــســـان ســـالمـــة لــــقــــرارات 
 مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب بــــــشــــــأن تــــشــــكــــيــــل لـــجـــنـــة 

الحوار في جنيف. 
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وأكــــد عــلــى حــاجــة االتـــحـــاد األوروبــــــي ملضاعفة 
الرهيبة  اإلنسانية  األزمـــة  هــذه  ”ملعالجة  جــهــوده 

بكل الوسائل املتاحة له“.
وأضــــاف: ”لــذلــك، فــإنــنــي أدعـــو إلـــى عــقــد اجتماع 
األســبــوع  الــخــارجــيــة  الــشــؤون  ملجلس  استثنائي 
املقبل ملناقشة الوضع، بما يشكل فرصة للتركيز 
على آخر التطورات ومواصلة عملنا املشترك على 
الــجــبــهــات، ألنــنــا نــحــتــاج ضــمــان أن يكون  جميع 
نريد  كنا  إذا  تأثير ممكن  أكبر  الجماعي  لعملنا 

معالجة األزمة بفعالية“.
وأشار بوريل إلى أهمية مواصلة حشد املساعدات 
اإلنــســانــيــة لــتــقــلــيــل مــعــانــاة املــدنــيــني خــاصــة في 
املــنــاطــق الــنــائــيــة وتــوفــيــر املــــأوى والـــغـــذاء والــــدواء، 
الفتا إلى أن الدول األوروبية تقوم بدورها في هذا 

الصدد. 

زيارة تركية
الرئيس رجب  إن  التركية  الرئاسة  قالت  ذلــك  الــى 
طيب أردوغــان يعتزم زيــارة روسيا في الخامس 

من شهر آذار الجاري. 
وكان  املتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، 
دميتري بيسكوف قــد اكـــد، فــي وقــت ســابــق، أن 
الــرئــيــســني الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني والــتــركــي 
رجب طيب وأردوغان سيبحثان خالل اللقاء في 
موسكو تنفيذ اتفاقيات سوتشي بشأن سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيني في برنامج ”موسكو. 
املقرر مقارنة  ”مــن  أمــس:  يــوم  بوتني“  الكرملني. 

وجهات النظر بشأن اتفاقيات سوتشي“.
كما أضاف بيسكوف أنه من املقرر كذلك تحديد 

االتفاقيات التي يتعني على الطرفني تنفيذها. 
 

موقف ايراني
الــخــارجــيــة  املــتــحــدث بـــاســـم وزارة  بــــــدوره قــــال   
اإليـــرانـــيـــة عــبــاس مـــوســـوي، إن طـــهـــران تــــرى أن 

مسار أستانا هو األقوى لحل الوضع في إدلب.
بـــالـــحـــلـــول  تــــؤمــــن  وأكـــــد مـــــوســـــوي أن طـــــهـــــران 
السياسية إلنهاء األزمة في إدلب، وقال: ”نسعى 
لخفض التوتر في إدلب عبر عقد اجتماع ثالثي 

لدول مسار أستانا في طهران“.
وأشار املتحدث إلى أن اجتماع أستانا الثالثي في 
طهران يجب أن يعقد في أسرع وقت ممكن، منوها 
بأن طهران أبلغت أنقرة بقلقها من األوضاع في 
إدلب وبأن الحل يكمن في وقف إطالق النار وعقد 

اجتماع للدول الضامنة.
وقال: ”أجرينا اتصاالت لعقد اجتماع ايراني تركي 
ســــوري وآخــــر إيـــرانـــي تــركــي روســــي، ونــواصــل 

اتصاالتنا حتى تحقيق النتائج املرجوة“.

 قصف تركي
الى ذلك قتل 19 جنديا سوريا في قصف شنته 
رتــال عسكريا  استهدف  تركية  طــائــرات مسيرة 
ومــعــســكــرا لــلــجــيــش فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
وفــق مــا أفــاد املــرصــد الــســوري لحقوق االنــســان، 
ــتــركــيــة طـــائـــرتـــني حــربــيــتــني  وأســـقـــطـــت الــــقــــوات ال

سوريتني، وفق ما أعلنت دمشق.
قتل 19 جنديا سوريا في قصف شنته طائرات 
مسيرة تركية استهدف رتال عسكريا ومعسكرا 
ـــب الــجــنــوبــي، وفـــق مــا أفــاد  للجيش فــي ريـــف إدل

املرصد السوري لحقوق االنسان.
الحكومية  الــقــوات  قتلى  حصيلة  بذلك  وارتفعت 
السورية جراء القصف التركي باستخدام طائرات 

الجمعة  منذ  املدفعي  القصف  أو  طــيــار  دون  مــن 
املاضي إلى 93 عنصرا (حسب املرصد). لكن لم 
يصدر أي تعليق رسمي سوري على الحصيلة. 
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن االســـبـــوع الــــجــــاري، أعــلــن 
الجوي  املجال  ”إغــالق  مصدر عسكري ســوري 
لــرحــالت الــطــائــرات وأليــــة طـــائـــرات مــســيــرة فــوق 
وبخاصة  ســوريــة،  من  الغربية  الشمالية  املنطقة 

فوق محافظة إدلب“.  

نهاية الحرب السورية
  في السياق نفسه كتب املحلل مارتن شولوف 
فــي صحيفة الــغــارديــان عــن االزمــــة فــي ســوريــا 
حيث بني انــه وعلى مــدى أكثر من ثــالث سنوات 

كان الروس واالتــراك يتبادلون الضربات من بني 
الظالل على أراضي شرق سوريا، إال أن الخلسة 
تحولت الى اطالق نار صريح في االسابيع الثالثة 
األخــيــرة عندما وجــه االتـــراك مدافعهم الــى قــوات 
االسد، املتحالف مع موسكو، في حني أخذت أبراج 
الــدبــابــات الــروســيــة تـــدور بشكل مــتــزايــد صــوب 

مواقع الجيش التركي.
الوكالء تعّد  في خضم حــرب تخاض عن طريق 
أية مواجهة مباشرة بني الالعبني الرئيسني مسألة 
 .. الحدوث  مستبعدة  أنها  ولــو  الخطورة،  شديدة 
كان هذا هو املوقف حتى يوم الخميس املاضي. 
األقــل  على  تركيًا  جنديًا  ثــالثــني  مقتل  بعد  لكن 
(جـــراء ضربة جوية روســيــة على األرجـــح) وجد 
الطرفان نفسيهما في مواجهة تحد ال يستطيع 

أي منهما التراجع عنها.
كل ما سيحدث من بعد هذه النقطة سوف تكون 
له تداعيات واسعة بالنسبة للبلدين، ومن املحتمل 
أن تتخطاهما وتمضي بعيدًا. األهم من ذلك هو ان 
احتضار  ترسم مراحل  التالية سوف  التحركات 
الحرب السورية ومعها سيتحدد مصير ما يصل 
الى 3 ماليني إنسان من البائسني االشقياء الذين 
حوصروا بني هجوم تقوده روسيا ودفــع تركي 

مقابل من الجهة االخرى.
صراع القوى هذا أسفر عن معاناة ال نظير لها في 
أي مكان آخر من العالم، ولكنه كشف في الوقت 
ذاته عن منتهى املديات التي يمكن ان تذهب اليها 
وروســيــا  الــســوريــة)  للمعارضة  (الــداعــمــة  تركيا 
(املساندة الراسخة للرئيس السوري) في العمل. 
عقب الضربة الجوية في بوليان وجهت الطائرات 
املــســيــرة الــتــركــيــة ضـــربـــات ســاحــقــة الـــى املــواقــع 
السورية في جميع انحاء ادلب، وهو عني ما كانت 
مدفعيتهم تفعله خالل االسابيع التي سبقت ذلك. 
تقتص  بذلك  أنها  هو  للموقف  أنقرة  تقدير  كــان 
على أفضل وجه ازاء الضربات الجوية التي نفذت 
ضــد قــواتــهــا آنــــذاك مــن خـــالل اســتــهــداف عميل 

روسيا األضعف، وهو الجيش الوطني.
فــي غــضــون ذلــك كــانــت موسكو تشن الهجمات  
من دون أن تتحمل ثمنًا مباشرًا. بعد ذلك ازداد 
رد الفعل التركي جرأة فكشف عن موقف أنقرة 
وسط  منه  املكاسب  اقتطاع  تحاول  تجاه خصم 

الخراب في شمال سوريا. 
توجيه االتهام املباشر الى موسكو سيكون معناه 
اضــطــرار األتـــراك الــى إبـــداء رد مقابل، ولــو حدث 
هذا فلن تستطيع الخرائط ان تحدد مسبقًا مواقع 
تــســاقــط قــطــع الــدومــيــنــو، كــمــا لـــن تستطيع ذلــك 

السياسة.
عضو  وهــي  تركيا،  باستطاعة  أن  املتصور  مــن 

فـــي حــلــف الــنــاتــو، أن تــســتــنــد الـــى الــفــقــرة 5 من 
مــيــثــاق الــحــلــف، الــتــي تــلــزم بقية الــــدول االعــضــاء 
بالتقدم للدفاع عنها. بيد أن رد التحالف، الذي قد 
يــرى أعــضــاء عــديــدون فيه أن الــتــأزم جــاء نتيجة 
للسيادة  تهديد  بسبب  ولــيــس  طوعية  مشاحنة 
للتدخل)، لن  الــنــاتــو  الـــذي يعتمده  املــؤشــر  (وهـــو 

يكون أمرًا مضمونًا. 
ــذلــك بــوســع الــطــرفــني إبـــقـــاء الـــحـــال عــلــى مـــا هو  ل
الــعــالقــة على محك  عليه مــن دون حــاجــة لــوضــع 
االخــتــبــار.يــبــدو أن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
اردوغــان راغب هو أيضًا عن املضي على مسار 
حلف الناتو، بــدًال من ذلك لجأ الى تهديد أوروبــا 
بطوفان من الالجئني السوريني الذين ال يصدهم 

االن ســــوى جـــــدار حــــــدودي عــلــى طــــول الــجــبــهــة 
الجنوبية. لو حدثت موجة هجرة أخرى من تركيا، 
مثل تلك االعــداد الغفيرة التي توجهت الى وسط 
ــعــام 2015، فـــإن املــســألــة لــن تكون  أوروبـــــا فــي ال
األوروبيني،  للقادة  بالنسبة  سياسيًا  مستساغة 
ولكنها ستكون عتلة ضغط قوية في يد تركيا، 
املقصودة  الغاية  مــن  واثــقــة  تبدو  فقط  قلة  ولكن 

من ذلك كله.
املتحاربني  يلف جميع  الــســوريــة  الــحــرب  ضــبــاب 
الذين وقعوا في مستنقعها. حتى روسيا وتركيا، 
اللتني تنزلقان أعمق فأعمق في إدلب، ال تبدو لعبة 
”فالديمير  املــعــالــم.  واضــحــة  منهما  الــخــتــام ألي 
بوتني“ من ناحيته يبدو عازمًا على انهاء الحرب 

قوته  بــقــدرات  مستعينًا  تكاليفها،  بلغت  مهما 
ـــنـــار جـــبـــرًا ومــن  الـــجـــويـــة لـــفـــرض وقــــف اطـــــالق ال
يـــزال يتصاعد منها  ذلــك تسليم خــرائــب ال  بعد 
الـــدخـــان الـــى زعــيــم تــابــع ضــعــيــف تــشــد موسكو 
خيوطه وتتحكم به. بعد ذلك ستكون هناك مغانم 
االعمار  إعــادة  ناهيك عن مكاسب  والنفط،  الغاز 
الــتــي تــأتــي فـــي أعــقــابــهــا. بــعــد أربــــع ســـنـــوات من 
لنفسها  والنفقات ســوف تضمن روسيا  الــدمــاء 
أيــضــًا مــوطــئ قــدم مــرمــوقــا فــي الــشــرق األوســـط، 
إيــران والــواليــات املتحدة،  القائم بني  ذلــك املتراس 
جائزة  تلك  املنطقة.  قلب  فــي  بــحــري  ممر  ومــعــه 
ال تضاهيها أيــة جــائــزة، وهــي مختلفة جــدًا عما 
خــرجــت بـــه واشــنــطــن مـــن حــربــهــا الــكــارثــيــة في 

العراق.
املــصــالــح الــتــركــيــة فـــي ســـوريـــا كــانــت دائـــمـــًا أقــل 
وضـــوحـــًا. فــي الــبــدايــة كـــان االحــتــضــان الــشــامــل 
ذلك   .2016 الــى   2012 مــن  الــســوريــة  للمعارضة 
االحــتــضــان انــتــهــى بــســقــوط حــلــب وحــلــت محله 
فقد  أضــيــق،  قومية  مصالح  التركية  العقلية  فــي 
أصبح منع الكرد من الدخول الى منطقة الحدود 
الى  األطغى،  الهم  الفرات هو  نهر  الغربية وغربي 
الشمالية  التمدد ستراتيجيًا نحو االجــزاء  جانب 
الرئيس  في  السريع  الطريق  من سوريا وتأمني 
املنطقة. لكن لن يكون بالوسع معرفة كيف سيتم 

االتفاق على ذلك إال بعد أن يتوقف القتال.
ربما سيكون هناك وقف اطــالق نار دائــم قريب، 
طـــاملـــا أن أيــــا مـــن الــطــرفــني لــيــس لـــديـــه اســتــعــداد 
تصفي  أن  البــد  تركيا  لكن  املــبــاشــرة،  للمواجهة 
حــســابــهــا أوًال مـــع وكـــيـــل روســـيـــا .. ومــــا دامـــت 
روســـيـــا هـــي املــهــيــمــنــة عــلــى املـــجـــال الـــجـــوي فــوق 
محافظة إدلب فمن املتوقع إذن أن يصار الى نشر 
اقصى  الــى  التركية  واملدفعية  املسيرة  الــطــائــرات 
التدمير املمكنة خالل االيــام املقبلة، ولكن  حــدود 
ذلك لن يقع على الجنود الروس أو القواعد الجوية.

على  العليا  باليد  محتفظة  روســيــا  تبقى  ســوف 
جمر إدلب ما دام هذا الحال، تقصف اعداءها حتى 
يذعنون وفي الوقت نفسه تعمل على اعادة احياء 
العمليات السياسية التي تبتغي من ورائها إحكام 
قبضتها في النهاية. البد ملوسكو أن تتوقف في 
آخر املطاف، ولكن حاجة تركيا الى التوقف أشد 
إلحاحًا، وما صبها جام نقمتها على األوروبيني 
وبشار االســد، بــدًال من الدولة املسؤولة عن أحد 
أعلى سجالت االصابات في تاريخها الحديث، إال 
إثبات على ذلك وخالل هذا لن يكون في يد سكان 

إدلب سوى املراقبة واالنتظار.

مارتن شولوف عن صحيفة الغارديان

اليوناني، كيرياكوس  الــوزراء  أكَد رئيُس 
بالدِه  عــزَم  االثنني،  امس  ميتسوتاكيس، 
املهاجرين  على حمايِة حــدوِدهــا، وحــذَر 
من أن أثينا ”ستردهم إذا حاولوا دخول 

البلد بطريق غير مشروع“. 
وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى ”تـــويـــتـــر“ إنـــه 
للبالد مــع تركيا  البرية  الــحــدود  ســيــزور 
الثالثاء، ومعه  اليوم  في منطقة إيفروس 
رئيس االتحاد األوروبي تشارلز ميشيل.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى اجتماع 

ملجلس األمن القومي في البالد. 
وذكرت السلطات اليونانية، أنها منعت ما 

اجتياز  مــن  مــن 10 آالف مهاجر  يــقــرب 
الحدود مع تركيا.

وأوضحت الشرطة أن ما ال يقل عن 500 
شــخــص قــد وصــلــوا إلـــى جـــزر لسبوس 
وســـــامـــــوس وكــــيــــوس عـــلـــى مــــنت ســبــعــة 
قوارب، حيث تكتظ املخيمات بالالجئني.

ـــــدفـــــاع الـــيـــونـــانـــي  واتــــهــــم نــــائــــب وزيـــــــر ال
ألكيفياديس ستيفانيس تركيا بتشجيع 

املهاجرين على التوجه لليونان.
وكان آالف املهاجرين قد شقوا طريقهم 
فــــي األراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة، ووصــــلــــوا إلـــى 
الـــحـــدود الــيــونــانــيــة أمـــال فـــي الــعــبــور إلــى 
أن فتحت تركيا  بــعــد  األوروبـــيـــة،  الــقــارة 

أبوابها أمامهم للعبور اليها . 
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مواد منتجة محليًا
"الــصــبــاح" فــي جولتها على عدد  والحــظــت 
من الصيدليات، ان االعتماد األول حاليًا على 
وانــتــشــارهــا بشكل  الــوطــنــيــة  التعقيم  مـــواد 

غير مسبوق.
ـــرحـــيـــم  ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور بـــــاســـــم عــــبــــد ال
(صـــاحـــب صــيــدلــيــة)، ان املـــواطـــنـــني بــــدؤوا 
يـــفـــضـــلـــون املــــــــــواد املـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــًا عــلــى 
اليدين  تعقيم  مجال  فــي  خاصة   األجنبية، 

وغيرها.
ويؤكد انه بعد بيع ماكان لديه من هذه املواد، 
لجأ إلى جلب املزيد من املنتوج املحلي، الذي 
قابلته زيادة الطلب عليه، بل اإلشادة بجودته 

وفعاليته.
كـــمـــا بـــــــدأت عــــــدة مـــعـــامـــل عــــامــــة وخـــاصـــة 
بــصــنــاعــة الــكــمــامــات الـــتـــي ارتـــفـــع ســعــرهــا 
بسبب احتكارها من قبل ضعاف النفوس.

مبادرة الشعور باملسؤولية
ويقول املتحدث باسم وزارة الصحة سيف 
الدكتور جعفر  الوزير  انه وبعد طلب  البدر، 

صادق عالوي بتصنيع كمامات من وزارة 
وزيــر  السيد  وبمتابعة  واملــعــادن  الصناعة 
العامة  الــشــركــة  أعلنت  واملـــعـــادن،  الصناعة 
لصناعات النسيج والجلود التزام موظفيها 
بـــالـــدوام الــرســمــي لــيــومــي الــجــمــعــة والسبت 
الصحة  وزارة  وتــجــهــيــز  الــكــمــامــات  النــتــاج 
(75) الف كمامة كدفعة اولى حتى في ايام  بـ

العطل الرسمية.
وأشــــار الــبــدر إلـــى أن "هــــذه املـــبـــادرة جــاءت 
انطالقًا من الشعور العالي باملسؤولية للحد 
مــن انــتــشــار فــايــروس كـــورونـــا، اذ تــواصــل  
وزارة الصناعة استنفار طاقاتها وامكاناتها 
النتاج الكمامات الطبية التي يحتاجها البلد 
في هذا الوقت الحرج والعمل جار ومستمر 

لسد الحاجة من منتج الكمامات الطبية".
وكــانــت أســعــار الــكــمــامــات الــخــاصــة للوقاية 
إلــى 15  من األمـــراض االنتقالية قد وصلت 
الــف ديــنــار فــي بعض الصيدليات، وهــو ما 
دعا نقابة الصيادلة إلى إصدار قرارات عدة،  
الــكــمــامــات بسعر يــزيــد عن  منها مــنــع بــيــع 

250 دينار للقطعة الواحدة.

طلب املحاصيل املحلية
هذا من جانب، ومن جانب اخر، تزايد الطلب 
عــلــى املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة املــحــلــيــة بشكل 

كبير بعد اكتشاف حاالت جديدة باملرض.
ويــقــول عــلــي األســــدي (صــاحــب مــحــل لبيع 
الـــخـــضـــراوات فـــي مــنــطــقــة راغـــبـــة خـــاتـــون): 
"جــلــبــت نــحــو مــئــة صــنــدوق مــن املحاصيل 
املنتجة محليا، وبيعت جميعها قبل صالة 

املغرب."
وتــــابــــع: "الـــبـــضـــاعـــة الـــعـــراقـــيـــة تــــجــــاوزت ما 
يطرحه  ســؤال  وأول  مستورد،  من  مطروح 
املتبضع من أين بلد البضاعة، فعندما اقول 
زراعتنا الوطنية يسارع بالشراء ويفضلها 

على األجنبي".
ــــــــك تــــــــــزايــــــــــد الـــــــطـــــــلـــــــب عـــــــلـــــــى بــــيــــض  كــــــــذل
 املـــــــــائـــــــــدة الـــــــعـــــــراقـــــــي والــــــــــدجــــــــــاج املــــحــــلــــي 

وغيرها.
مديرية  ومــن خــالل  الــزراعــة  وزارة  واعلنت 
زراعـــــــة كــــربــــالء املـــقـــدســـة عــــن انــــتــــاج اكــثــر 
الـــشـــهـــر بـــيـــضـــة خـــــــالل   مــــــن 15 مــــلــــيــــون 

 الجاري .

تحقيق االكتفاء الذاتي
وبــلــغــت اعــــــداد املـــشـــاريـــع الـــخـــاصـــة ببيض 
املـــائـــدة 7 مــشــاريــع تعمل بــنــظــام االقــفــاص 
وشــهــد شــهــر شــبــاط املــاضــي ارتــفــاعــًا في 
مـــعـــدالت انـــتـــاج الــبــيــض وبــلــغ اكــثــر مـــن 15 
السوق  حاجة  بسد  اسهمت  بيضة  مليون 

من املنتوج املحلي .
استيراد  الــزراعــة  وزارة  بعد منع  ذلــك  يأتي 
بـــيـــض املـــــائـــــدة لــتــحــقــيــق االكــــتــــفــــاء الـــذاتـــي 
مـــن خـــالل املــشــاريــع املــنــجــزة بــدعــم وزارة 
الزراعية  املبادرة  قــروض  الزراعة من خالل 
وتــصــاعــدت كميات االنــتــاج مــن خــالل هذه 
املــشــاريــع وتـــوفـــر االمــــن الــغــذائــي لــلــمــواطــن 

وسدت حاجة السوق من املنتجات املحلية.
االنتاج  في  تطورًا  املقدسة  كربالء  وتشهد 
النباتي والحيواني ومنها انتاج فروج اللحم 
وبــيــض املـــائـــدة بــعــد اعــتــمــاد طــــرق الــتــربــيــة 
املتطورة مثل ( الكيجز) والذي يعتمد التربية 
ــــذي تــوفــره  الــعــمــوديــة، فــضــالً عــــن الـــدعـــم ال
الــــــوزارة لــلــمــربــني مــن االعــــالف والــعــالجــات 

البيطرية املأخوذة من مصادر رصينة.

أسعار الطلب
ــــمــــســــتــــثــــمــــرون  ـــــقـــــد"تـــــعـــــامـــــل ال اضــــــــــــاف ل
ولم  مساهمة  شــركــة   57 مــع  والمساهمون 
يــتــعــامــلــوا مـــع 46 شـــركـــة مــســاهــمــة منها 
اسهم 24 شركة مساهمة موقوفة من قبل 
تقديمها  عــدم  بسبب  المالية،  األوراق  هيئة 
لـــالفـــصـــاحـــات الــســنــويــة والــفــصــلــيــة و 22 
شركة مساهمة لم تتوافق أسعار الطلب مع 
أسعار العرض فيها"، الفتا الى ان  "مؤشر 
أســعــار األســهــم الــمــتــداولــة ISX60 فــي اول 
جلسة من شهر شباط اغلق على (478.71) 
نقطة، واغلق في اخر جلسة من الشهر على 

(462.830) نقطة. 
 واشار الى انه "خالل شهر شباط تم ادراج 
في  االدراج  لتعليمات  المستوفية  الشركات 
الــمــالــيــة  الـــســـوق، كــمــا قــــررت هــيــئــة األوراق 
مصرف  شركة  اسهم  ادراج  على  الموافقة 
ـــراجـــح اإلســـالمـــي لــالســتــثــمــار والــتــمــويــل  ال
فــــي الــــســــوق الـــثـــانـــيـــة إلكـــمـــالـــهـــا مــتــطــلــبــات 
مؤتة  شركة  استكمال  عــن  فضال  االدراج، 
للتحويل المالي اجراءات تحويل الشركة الى 
والتمويل لالستثمار  العراق  امين   مصرف 

 االسالمي".

اإلفصاح السنوي
الــســنــوي للشركات  فــي مــفــصــل اإلفـــصـــاح 
"الشركات  ان  الــســالم:  قــال عبد  المساهمة  
in- المطلعين معلومات  تقديم  في   للتزمت 
siders وفقا للتعليمات خالل شهري كانون 
الثاني وشباط 2020 والتي يتم إدخالها على 
النظم االلكترونية في السوق لحجب تداولها 
السنوي  لالفصاح  القانونية  الفترات  اثــنــاء 
والفصلي وهو اعلى درجات االلتزام من قبل 
الجهات التي لها عالقة مباشرة في االطالع 
على البيانات والمعلومات في الشركة، وبلغ 
عدد الشركات التي قدمت اإلفصاح السنوي 
األول  كانون   31 في  كما  السنوية  للبيانات 
2019 عدد 6 شركات فقط. ورغم ان القانون 

البيانات خالل فترة 150  سمح لها بتقديم 
يوما، اال ان تقديمها في وقت اسرع سيكون 
مزايا  تحقيق  في  اإلدارة  على جهود  دليال 

االستثمار للمساهمين". 

نافذة الكترونية
لفت الــى ان "الــبــنــك الــمــركــزي الــعــراقــي وفي 
إطار مسؤوليته واهتمامه باألداء المصرفي 
للمصارف العراقية وعالقتها بالمساهمين 
والــمــســتــثــمــريــن مـــن الـــمـــصـــارف الــعــراقــيــة 
في سوق  أسهمها  تــتــداول  والتي  المسجلة 
العراق لألوراق المالية الى االهتمام بالموقع 
االلكتروني للمصرف من خالل تخصيص 
ـــعـــالقـــات  ـــــافـــــذة الــــكــــتــــرونــــيــــة تـــخـــصـــص ل ن
االلكتروني  الــمــوقــع  على   IR المستثمرين 
التقارير  نشر  خــاللــهــا،  مــن  يتم  للمصرف 
البيانات  تحليل  نشر  والفصلية،  السنوية 
الــمــالــيــة والــمــقــارنــات مــع الــفــتــرات الــســابــقــة، 
ـــمـــؤثـــرة، ونــشــر  والــمــســاهــمــات الــكــبــيــرة وال
تحليل مؤشرات األداء والنشاط، فضال عن 

عدد األسهم المتداولة وقيمتها السوقية".
يذكر ان هذا االجراء تطور في اليات اإلفصاح 

الــغــالــب  فــي  اذ   Disclosure mechanism
تقوم معظم المصارف بتنفيذ الفقرات اعاله 
يظهر  الــذي  السنوي  تقريرها  ونشرها في 
بــمــدة قصيرة - وهــو يكاد  قبيل االجــتــمــاع 
يكون تقريرا ماليا تاريخيا - في وقت تظهر 
أهــمــيــة اإلفــصــاح عــن الــفــقــرات أعـــاله ضمن 
مــنــظــومــة نـــافـــذة الــكــتــرونــيــة فـــي الــمــصــرف 
دليل شفافية واهتمام بمساهمي المصرف 
خصوصا  األداء  مــؤشــرات  على  الطالعهم 
عند ما تقترن بمؤشرات التداول في سوق 
األوراق المالية ومحفزا لجذب المستثمرين.

فتح حسابات
واكد عبد السالم ان "السوق نظمت بالتعاون 
مع قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية 
صـــدر الـــعـــراق الــجــامــعــة الـــنـــدوة الــمــوســومــة 
المالية"  "تطور نشاط سوق العراق لــألوراق 

في مقر الجامعة. 
ـــــألوراق المالية  كــمــا نــظــمــت ســـوق الـــعـــراق ل
بالتعاون مع قسم العلوم المالية والمصرفية 
في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد 
ندوة علمية –  وقد استمع الطلبة الى شرح عن 
الشركات  اسهم  ادراج  وآلية  السوق  مفهوم 
واليات فتح حسابات المستثمرين في مركز 
الــتــداول، كما تم فتح حساب  االيــداع واليات 
قاعة  في  الطلبة  اطلع  للحاضرين  مستثمر 
الـــتـــداول عــلــى مــحــطــات الـــتـــداول االلــكــتــرونــي 
بـــمـــقـــر الـــــســـــوق وكـــيـــفـــيـــة ادخــــــــــال طـــلـــبـــات 
الـــشـــراء وعــــروض الــبــيــع، كــمــا نظمت ســوق 
لــــألوراق المالية بــالــتــعــاون مــع قسم  الــعــراق 
اإلدارة  كلية  في  والمصرفية  المالية  العلوم 
ندوة  المستنصرية،  الجامعة   / واالقتصاد 
علمية حملت اسم "تقييم دور سوق العراق 
العليا في  الــدراســات  المالية" لطلبة  لــألوراق 
الكلية - (محاضرات نظرية وتدريب تطبيقي) 
للطلبة عن آليات التداول في السوق وإجراءات 
 فـــتـــح حـــســـابـــات الــمــســتــثــمــريــن فــــي مــركــز 

اإليداع.

مــــــبــــــادرات مــجــتــمــعــيــة تـــتـــزامـــن مــــع مـــــبـــــادرة شـــبـــكـــة اإلعــــــالم 
الــعــراقــي هــدفــهــا الــنــهــوض بــاملــنــتــج الــوطــنــي، حــيــث جـــاء تفاعل 
ـــشـــبـــكـــة لـــعـــكـــس املــــديــــات  ــــــدى املـــجـــتـــمـــع وال الــــحــــس الــــوطــــنــــي ل
ــــتــــاج  ــــتــــي تـــتـــحـــقـــق حـــــني يــــصــــار إلـــــــى دعـــــــم اإلن  اإليــــجــــابــــيــــة ال

الوطني .
ــتــوجــه صــــوب املــنــتــج الـــوطـــنـــي، الــــذي يــنــبــغــي ان يــصــنــع وفــق  ال
املـــواصـــفـــات الــعــاملــيــة وبــــاشــــراف جـــهـــاز الــتــقــيــيــس والــســيــطــرة 
الـــنـــوعـــيـــة، يـــعـــد خـــطـــوة مــهــمــة وعـــلـــى طـــريـــق تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
القطاع  يعد  حيث  كــبــرى،  اقتصادية  بمنافع  ويــأتــي  املستدامة 
لقطاعات  املــحــرك  كــونــه  الــنــهــوض،  لعملية  اســاســا  الــصــنــاعــي 
االقــتــصــاد وفــي مقدمتها  أخـــرى، كما يعالج مشكالت   ســانــدة 

البطالة.
الــتــوســع بــاإلنــتــاج الــصــنــاعــي يــجــب ان 
يكون هدفا حتميا للمرحلة املقبلة، وان 
يكون هناك تكامل بني القطاعني العام 
والـــخـــاص لــبــلــوغ األهـــــداف، الســيــمــا ان 
الصناعات  اهم عناصر تحقيق نجاح 
متوفر في البالد واملتمثل بالسوق التي 

تستوعب انتاج جميع الصناعات .
وحني نتحدث عن سبل تحقيق نسب 
انتاج مرتفعة، ال بّد من ان تكون لدينا 
التحديات  جميع  لتذليل  حثيثة  جهود 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي في 
الـــبـــالد، حــيــث يــمــكــن ان نــخــلــق قطاعا 
صناعيا فاعال على املستوى اإلقليمي 
والدولي، اذا تمكنا من خلق بيئة عمل 

جاذبة لالستثمارات العاملية.
إمكانية خلق قطاع  الحديث عن  وعند 
صــنــاعــي فـــاعـــل، ال بــــّد مـــن أن  نـــدرك 
يأتي عبر توجه  القطاع  ايــجــاد هــذا  أن 
يـــهـــدف الــــى تــحــقــيــق شـــراكـــات ثــنــائــيــة 
تجمع القطاعني العام والخاص لتسريع 
بالتكامل بني طرفي  اإلنتاجية  العملية 
يتمثل  اآلخـــر  الــتــوجــه  ان  كما  العملية، 
بجلب االستثمارات الدولية املالكة للتكنولوجيا املتطورة ورؤوس 

األموال وهنا ال بّد من خلق بيئة مثالية لذلك.
بلوغ  ومسارات  املحلي  االنتاج  بواقع  للنهوض  متاحة  الفرصة 
هذا الهدف السامي عدة، ويبقى أهمها أن نعمل على تهيئة واقع 
ايجابي مشجع ومسّرع لعملية تفعيل االنتاج الوطني، وهنا ال 
الدعم  اشــكــال  توفير جميع  باتجاه  تذهب  وطنية  ارادة  مــن  بــّد 
النهوض  النفاذ ملرحلة  تمثل مفتاح  التي  الوطنية  الصناعة  الى 

االقتصادي الحقيقي.
ويــبــقــى املــهــم فــي احــيــاء املــنــتــج الــوطــنــي حــمــايــتــه مــن التنافس 
للمنتج  الــســانــدة  الــقــوانــني  منظومة  تفعيل  عبر  املــتــكــافــئ،   غير 

الوطني.
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انخفاض حجم األضرار 
يبتكرون  العمالت  أن مروجي  ورغــم 
فـــــنـــــونـــــا وضـــــــــروبـــــــــا فـــــــي الــــنــــصــــب 
واالحـــــتـــــيـــــال، فـــقـــد انـــخـــفـــض حــجــم 
أضرار أوروبا نتيجة العمالت الورقية 
املزيفة إلى ما يقارب 25 مليون يورو، 
خالل  العام 2019، مقارنة بما يقارب 
35 مليون يورو في الفترة ذاتها من 
نشرتها  لبيانات  وفقا   ،2018 الــعــام 

الصحف االقتصادية. 
قالت وكالة األنباء البلجيكية أن عدد 
العمالت املزيفة لكل مليون من األوراق 
النقدية الصالحة املتداولة أكثر من 20 
ألف يورو لكل مليون، حسب تقارير 
البنك املركزي األوروبــي. ويعتبر هذا 
هو أدنى مستوى منذ إطالق اليورو 
ـــعـــام 2002، وكـــــان أســـــوأ عــام  ال فـــي 
لكل  املزيفة   60 مــن  أكثر  مــع   ،2009

مليون حسب الوكالة.

األوراق النقدية املزيفة
في  املـــتـــداولـــة  األوراق  عـــدد  أن  يــذكــر 
تزايد منذ سنوات وبلغ العام املاضي 
لذلك،  قرابة 24 مليار قطعة. ونتيجة 
تم اعتراض املزيد من األوراق النقدية 
العام  من  الثاني  النصف  في  املزيفة: 
ألــف   308،000 هـــنـــاك  كــــان   ،2019
يورو، أو ٪17 أكثر من الفترة نفسها 

العظمى  الغالبية  الــســابــق.  الــعــام  مــن 
 50 و   20 بــقــيــمــة  نــقــديــة  أوراق  هـــي 
يـــــــورو، تــمــثــل 70 فــــي املـــئـــة مــــن مــن 
العمالت املزورة ووفقا لتقرير نشره 
سحب  تــم  البلجيكي،  الــوطــنــي  البنك 
أكثر من 25 ألف ورقة مالية باليورو 
من التداول في بلجيكا العام املاضي، 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى انــخــفــاض في 
مع  باملقارنة  وذلــك  ــصــادرة 

ُ
امل الكمية 

العام 2018، عندما صودرت 30 ألف 
ورقة مزورة.

مــا  ســــحــــب  ـــــم  ت  ،2019 ـــــعـــــام  ال فـــــي 
الــيــورو  أوراق  مــن   25،217 مجموعه 
اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  والتي  املزيفة 
نحو 1.27 مليون يورو، وقال خييرت 
سكيوت، الناطق بإسم البنك الوطني: 
هــــذه األرقـــــــام يــمــكــن أن تــــــزداد على 
يـــزال مــن املحتمل أن  أي حـــال، إذ ال 
أخرى  مالية  أوراقـــا  الشرطة  تضيف 
صـــــودرت خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي إلــى 

اإلجمالي.
النقدية  األوراق  أن  املتحدث  وأوضـــح 
فـــئـــة 50 و 20  تــــزويــــرًا مــــن  األكــــثــــر 
فئة   13.409 منها  ضــبــط  إذ  يــــورو، 
50 (%53) و 7،178 ورقــة 20 يورو 
وأضــــاف   ،2019 الـــعـــام  فـــي   (28%)
املــــتــــحــــدث: تـــــضـــــاءل عــــــدد عــمــلــيــات 
منذ  بلجيكا  في  عنها  املبلغ  التزوير 

العام 2016. وأوضح سكيوت أن هذا 
يفسر بشكل خاص حقيقة أن أوراق 
أفضل  بحماية  تتمتع  النقدية  اليورو 
بــشــكــل مــتــزايــد ضـــد الـــتـــزويـــر، مــّمــا 

يجعل تزويرها أكثر صعوبة.

زيادة طفيفة في أملانيا 
ورغـــــم هــــذا االتــــجــــاه اإليـــجـــابـــي على 
ــبــنــك  املــــســــتــــوى األوروبـــــــــــــي، وجــــــد ال
املـــركـــزي األملـــانـــي زيـــــادة طــفــيــفــة في 
أملــانــيــا  فــــي  املـــزيـــفـــة  املـــالـــيـــة  األوراق 
ــعــام  2018، فــقــد سجل  بــال مــقــارنــة 
الــبــنــك املــركــزي األملــانــي فــي النصف 
ألفا   27 نحو   2019 الــعــام  مــن  األول 
و600 ورقة مالية مزورة من اليورو، 
يــورو  مليون   1.6 إلــى  قيمتها  تصل 
فــي زيـــادة بنسبة %2.5 فــي األمــوال 
أســاس ســنــوي، ولوحظ   املزيفة على 
ــعــمــالت املــعــدنــيــة  أيــضــًا زيـــــادة فـــي ال
املزورة، إذ تم اكتشاف 19 ألفًا و800 
عــمــلــة مــعــدنــيــة مــــــزورة خــــالل الــعــام 
ألفًا  بـــــ16  مــقــارنــة  اآلن،  حــتــى   2019
العام  نفسها  الفترة  في  عملة  و100 

املاضي 2018.
ورغـــــــم أن أملـــانـــيـــا طــــرحــــت ورقـــتـــني 
يــــــورو،  و200   100 فـــئـــة  مـــالـــيـــتـــني 
مواصفات  على  منها  كــل  وتــحــتــوي 
أي  تــزويــر  الصعب  مــن  تجعل  أمنية 

ـــورقـــتـــني، زاد  مــنــهــمــا. ومـــنـــذ طــــرح ال
املالية فئة 100  الــورقــة  تــزويــر  معدل 
يــورو، يشار إلى أّن أكثر ورقــة مالية 
وأوروبـــا هي  أملانيا  في  تزييفها  يتم 

فئة الـ50 يورو.
األوروبــي  املــركــزي  البنك  أعلن  بينما 
حدوث ارتفاع طفيف في كمية أوراق 
اليورو املزيفة، ووصلت قيمة العمالت 
الورقية املزيفة التي سحبتها الشرطة 
العام  في  واملصارف  التجارة  وقطاع 
أنحاء  التداول في جميع  املاضي من 
ألـــــف يــــورو  الــــعــــالــــم، إلـــــى نـــحـــو 694 
مقارنة   % 1.5 نحو  بنسبة  بارتفاع 

بالعام 2016.
التزوير  جرائم  أن  املصرف  وأوضــح 
تــتــســبــب فــــي خـــســـائـــر بــقــيــمــة نــحــو 
القيمة  يــورو، وكانت هــذه  36 مليون 
وصـــلـــت إلـــــى 40 مـــلـــيـــون يــــــورو فــي 
ـــعـــام خــســائــر  ال ــــك  ذل 2016، وشـــهـــد 
العملة  كبيرة ال سّيما بسبب تزوير 

الورقية فئة 500 يورو.
وحـــســـب مــــا أعـــلـــنـــه الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
األملـــــانـــــي، فـــقـــد بـــلـــغ حـــجـــم الــعــمــالت 
ــــتــــي ضــبــطــتــهــا  الــــورقــــيــــة املــــزيــــفــــة ال
الــســلــطــات فــي أملــانــيــا الــعــام املــاضــي، 
نحو 72 ألفا و900 يورو بانخفاض 

بنسبة 11.3 % مقارنة بعام 2016.

تزوير العملة الورقية
ـــبـــنـــك إقــــبــــاال خــــاصــــا مــن  ورصـــــــد ال
العملة  تزوير  على  التزييف  مجرمي 
الورقية فئة الـ50 يورو. وكان املركزي 
األوروبي طرح للتداول، مطلع نيسان 
العملة  مــن  معالجة  نسخة  املــاضــي، 
الــــورقــــيــــة فـــئـــة الـــــــــ50 بـــعـــد تـــزويـــدهـــا 

بعالمات تأمني معدلة.
ـــتـــزويـــر فــي  وكــــانــــت أغـــلـــب حــــــاالت ال
القديم  اإلصــدار  على  تركزت   ،2017
من هذه العملة. وقدر البنك الخسائر 
العام  فــي  العملة  تــزويــر  عــن  الناجمة 
يـــــورو،  املــــاضــــي بــنــحــو 4.1 مـــلـــيـــون 
بعام  مقارنة   %  2.4 بنسبة  بتراجع 

.2016
في حني شكلت أوراق اليورو النقدية 
املــزورة قرابة نصف اجمالي األوراق 
التي تم فحصها في  املــزورة  النقدية 
املــركــز الــوطــنــي لــألدلــة الــجــنــائــيــة في 

السويد
العام املاضي تم اكتشاف 660  ففي 
ورقة نقدة مزورة من اليورو، إذ ارتفع 
الـــعـــامـــني األخـــيـــريـــن عــــدد أوراق  فـــي 
الــيــورو املـــزورة الــتــي وصــلــت للمركز 
الوطني للطب الشرعي بنسبة 112% 
وتزيد قيمتها االجمالية عن النصف 

مليون كرون سويدي.
وأكــــد مــيــكــايــل يــوهــانــســون، الــبــاحــث 

املركز  لــدى  الوثائق  تحليل  في قسم 
انتشار  أن  الجنائية،  لــألدلــة  الــوطــنــي 
عصابات  يشجع  الـــيـــورو  اســتــخــدام 
التزوير املحترفة على القيام بعمليات 
تـــزويـــر ملــبــالــغ كــبــيــرة وتــوزيــعــهــا في 

مناطق جغرافية واسعة.

طرق كشف التزوير
تــعــمــل الـــبـــنـــوك الـــوطـــنـــيـــة األوروبــــيــــة 
ـــيـــة  مــــــع الـــــشـــــرطـــــة الــــــدولــــــيــــــة واملـــحـــل
ملــكــافــحــة الــتــزويــر مــنــذ الــعــام 2010، 
تــدريــبــيــة  دورات  الـــبـــنـــوك  تــنــظــم  إذ 
عــمــلــيــة مــجــانــيــة حــــول تــعــلــم املــيــزات 
األمـــنـــيـــة لـــــــألوراق الــنــقــديــة بــالــيــورو 
ألولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــــشــــاركــــون بــشــكــل 
الــنــقــد: تــجــار التجزئة،  احــتــرافــي فــي 
ونقل استالم  وموظفو   والصرافون، 

 األموال.
ـــوســـائـــل املــتــبــعــة فــــي كــشــف  ومـــــن ال
العمالت املــزورة هناك وسائل بدائية 
يــســتــخــدمــهــا الــجــمــيــع فــــي تــفــحــص 
الورقية وهي ليست ناجحة  العمالت 
دومـــــا مــثــل فــحــص الــقــطــعــة الــنــقــديــة 
الــــورقــــيــــة تـــحـــت ضــــــوء الـــشـــمـــس أو 
مــصــبــاح كــهــربــائــي لــتــبــيــان صـــورة 
الشعار ورؤية عالمة األمان املوجود 
وهما عالمتان  النقدية،  الورقة  داخل 

تدالن على صحة العملة.
إذا كانت هناك شكوك في وجود ما 
يشبه هاتني العالمتني، يمكن الكشف 
عـــن عـــالمـــة األمــــــان بـــواســـطـــة مــذيــب 
عضوي مثل الكلوروفورم أو بواسطة 
كـــــوب مــــن املــــــاء تـــوضـــع فـــيـــه الـــورقـــة 
الــنــقــديــة لــدقــائــق، فــــإذا كــانــت مــــزّورة 
يحدث تغيير في لونها وشكلها ألن 
الورقة األصلية ال تتأثر بتفاعلها مع 

املياه، وتحافظ على شكلها ولونها.
أو بواسطة قلم كشف العمالت املزورة، 
الحـــتـــوائـــه مـــــادة تـــعـــرف بـــــاإليــوديــن، 
وهــــذه املـــــادة تــتــفــاعــل مـــع الــنــشــويــات 
املــــوجــــودة فـــي الــــــورق املـــصـــنـــوع من 
األخــشــاب الــذي يستخدمه املــزورون 
عــــادة لــطــبــاعــة الــعــمــلــة، لــــذا فــــإّن هــذه 
املادة املوجودة في القلم، تظهر بقعة 
املـــزورة،  النقدية  القطعة  على  ســـوداء 
وهذه البقعة لن تظهر حتما في حال 
من  ومصنوعة  أصلية  العملة  كــانــت 
ورق خـــاص مــكــون مــن األلـــيـــاف من 
الـــذي يصقل  الــقــطــن والــكــتــان  خليط 
بــــالــــكــــحــــول والــــجــــيــــالتــــني ويــــضــــاف 
بوليمبرية،  مـــادة  الــــورق  عجينة  إلـــى 
للثني  بمقاومته  الـــورق  هــذا  ويتميز 
 والشد، وبملمس خاص يختلف عن 

غيره.

عــانــت منطقة  الــثــانــي  كــانــون  فمنذ شهر 
شرق أفريقيا بأكملها من هذه اآلفة التي 
بـــدأت فــي شــمــال الــصــومــال وانتقلت إلى 
مــن محاولة  الــرغــم  عــلــى  أثــيــوبــيــا وكينيا 
املزارعني الكينيني حماية أنفسهم بحصاد 
من  أيــضــا  تــضــرروا  لكنهم  محاصيلهم 
الجراد بعد أن نفد طعام حيواناتهم، فقد 
القادرة على  الحشرات  غزت جحافل من 
كيلومترا   150 إلــى  تصل  مسافات  قطع 
في اليوم أراضيهم ثم اجتاحت أوغندا ما 
ثــار قلق منظمة األمــم املتحدة على األمن 

الغذائي.
ويـــجـــد مــــا يــــقــــارب 13 مـــلـــيـــون شــخــص 
فــــي هــــــذه الــــبــــلــــدان املــــتــــضــــررة صــعــوبــة 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــــغــــذاء، وقــــال مـــارك 

املتحدة  الــعــام لألمم  األمــن  لــوكــوك، وكيل 
صحفي  مؤتمر  فــي  اإلنسانية  لــلــشــؤون 
يــعــيــشــون  مــــاليــــني شـــخـــص  عــــشــــرة  إّن 
بــأضــرار غزو  مــتــأثــرة  فــي مناطق  حاليا 
الــجــراد هو  إلــى أن تأثير  الــجــراد، مشيرا 
األسوأ منذ سبعني عاما بالنسبة لكينيا 
 واألسوأ منذ 25 عاما بالنسبة ألثيوبيا أو 

الصومال .
لــلــغــايــة، إذًا، فــقــد خضع  األزمـــــة خــطــيــرة 
لسلسلة   2019 الــعــام  فــي  أفريقيا  شــرق 
الــشــديــدة، ويرجع  املناخية  الــتــغــيــرات  مــن 
ثــنــائــيــات املحيط  الـــى  ذلـــك بشكل خـــاص 
نشأت عن  مناخية  وهــي ظاهرة  الهندي، 
االخـــتـــالف بـــدرجـــة حـــــرارة ســطــح الــبــحــر 
تشمل الجفاف الشديد الذي سبقه هطول 

األمطار والفيضانات املدمرة، خاصة بعد 
إعصار باوان في أوائل كانون األول، وهي 
سلسلة أحداث تفضي إلى ظهور الجراد 

الصحراوي .
ــــزراعــــة، وهــي  ـــجـــراد عــلــى ال لــكــن تــأثــيــر ال
قــطــاع رئــيــس فــي اقــتــصــاد شـــرق أفريقا 
مــــدمــــر أيــــضــــا، وقــــبــــل شـــهـــر قـــــال وزيــــر 
كيونجوري:"إننا  موانغي  الكيني  الزراعة 
نــــــدرك أّن غـــــزو الــــجــــراد يــشــكــل تــهــديــدا 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لــــألمــــن الــــغــــذائــــي وســبــل 
الــعــيــش فـــي هــــذا الـــبـــلـــد". وفــــي الــصــومــال 
إذ يــكــون األمـــن الــغــذائــي هــشــا أصـــال، تم 
 اعـــتـــبـــار غــــزو الـــحـــشـــرات "حـــالـــة طــــوارئ 

وطنية ". 
ويـــــتـــــوقـــــع الــــكــــســــنــــدر التـــشـــيـــنـــيـــســـكـــي، 
املتخصص في آفة غزو الجراد في منظمة 
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (فاو)، 
الظاهرة ستكون خطيرة  هــذه  عواقب   أن 

بالتأكيد.
ولـــلـــتـــعـــويـــض عــــن قـــلـــة الـــــغـــــذاء، نـــاشـــدت 
املــنــظــمــة الــجــهــات املــانــحــة لــكــن ( فــــاو) لم 
دوالر  مــلــيــون   20  

ّ
إال اآلن  حــتــى  تــجــمــع 

من أصــل 76 مليون دوالر كانت تخطط 

لجمعها، وسيتم تخصيص نصف املبلغ 
يوضح  كما  الغذائية،  املــســاعــدات  لتقديم 
مـــا زال مبكرا  الـــوقـــت  لــكــن  املــتــخــصــص، 
االســتــنــتــاجــات  واجـــــراء  للتخطيط  الـــيـــوم 
ألنــنــا مــا زلــنــا بــني فصلني زراعـــيـــني كما 

يرى التشينيسكي.

عن مجلة لوبوان الفرنسية 

مفاهيم اقتصادية 
أسهم رأس املال 

األموال املخصصة لالستعمال في الشركة التي 
لها  تمييزا  أنفسهم،  املــســاهــمــون  بدفعها  قــام 
وبصورة  املقترضة.  أو  املستدانة  األمـــوال  عــن 
عامة تعني العبارة حقوق املساهمني في ملكية 

الشركة.

اإليراد 
الـــدخـــل الـــــذي تــحــقــقــه الـــشـــركـــة أو املــصــنــع أو 
املؤسسة التجارية من نشاط أعمالها التجاري، 
وهــو في الــعــادة إيــراد بيع سلع أو خدمات إلى 
مشترين، وفي بالد كثيرة مثل اململكة املتحدة 
يعني اإليــــراد حــجــم األعـــمـــال، أّمـــا فــي األعــمــال 
التجارية، يعّرف اإليراد أو "دورة رأس املال" على 
أّنـــه الــدخــل الـــذي تستحقه الــشــركــة مــن أنشطة 
كبيع  بها،  تقوم  التي  العادية  التجارية  األعمال 

سلعة أو خدمة للعمالء واملستهلكني.

اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع 
الدولي للبضائع: 

هي  فيينا)  اتفاقية  أو  البيع  (اتفاقية  وتسمى 
الدولية املوحدة،  املبيعات  معاهدة بشأن قانون 
القضايا  اخــتــيــار  بتجنب  لــلــمــصــدريــن  تسمح 
املوضوعية  القواعد  "قبول  تقدم  كما  القانونية 
لم  ما  واملحكمني"،  واملحاكم  املتعاقدة  لألطراف 
للمعاهدة فإّن  العبارات الصريحة  تستبعد من 
املطبق بني  املحلي  القانون  تعتبر  البيع  اتفاقية 

الدول املتعاقدة املختلفة. 

2019

6.350-2.3115,000
0.830-1.1963,492
6.940-0.8612,230,000
2.880-0.69610,000

%
0.08010.0013,000,000
0.6809.684,200,000
0.4008.115,100,000

18.0005.39129,000
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بمعطيات  املـــــرأة  دور  مـــوضـــوع  يــحــظــى 
ضــروريــة  الستجابة  املستدامة  التنمية 
ملبادئ التنمية التي أقّرتها األمم املتحدة 
العام 2030، بصفته مؤشرا لتنمية  إلى 
هوية  لبناء  طموحاته  وتحقيق  اإلنسان 
وطــنــيــة، فــإشــبــاع الـــحـــاجـــات األســاســيــة 
سّيما  ال  بعينها  الــهــويــة  هـــي  لــإلنــســان 
العالم يعيش تحوال ثقافيا كبيرًا مع  أن 
عصر االتصال االلكتروني، فهو يعيش 
في ما يطلق عليه املوجة الثالثة من الثورة 
 االتصالية، تلك املوجه املتميزة بالسرعة 

والتسارع. 
اإلنسان  يعد معه  لم  إّننا نعيش عصرا 
مــنــعــزال أو بــطــيء اإليـــقـــاع فــي تحركاته 
الـــيـــوم وال سّيما  إّنـــمـــا هـــو  وطــمــوحــاتــه، 
فـــي املــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة صـــراعـــا بني 
ـــحـــداثـــوي  ـــنـــمـــط ال الـــنـــمـــط الـــتـــقـــلـــيـــدي وال
الــــذي تــمــثــلــه األجـــيـــال الــجــديــد مـــن دون 
متسع  ـــه  ل يـــكـــون  أن  دون  مـــن  أو  تـــــردد 
مـــن الـــوقـــت لــلــنــقــاش أو الـــجـــدل فــالــواقــع 
املــــادي الــــذي تــجــســده وســائــل االتــصــال 
املـــتـــجـــددة األجــــيــــال بـــاســـتـــمـــرار فــرضــه 
واقـــعـــا جـــديـــدا مـــن الــتــثــقــف والـــتـــواصـــل 
ــــثــــقــــافــــات اإلنــــســــانــــيــــة املــخــتــلــفــة  مـــــع ال
 وارتـــبـــاط هـــذه األجـــيـــال بــظــاهــرة علمية 
فـــرضـــت نــفــســهــا الـــيـــوم عــلــى اإلنـــســـان 
بــاالنــتــقــال الــــى عــصــر الــثــقــافــة الــرقــمــيــة 
اإلبــــداع واملعرفي  مــع شبكات  وعــالقــاتــه 
العاملي بدأ يمثل صياغة توجهات جديدة 
في التعليم والصحة والخدمات وغيرها، 
ولم تتوقف الحال عند مشاركة املرأة في 
املعرفة الرقمية، إّنما نرى أن املرأة دخلت 
فــي مــجــال املــشــاركــة االقــتــصــاديــة ســواء 
في مجال التعليم أو االقتصاد واملشاريع 
النسوية في املساكن من خياطة وصناعة 
الــطــعــام الــجــاهــز وغــيــرهــا لــدعــم اقتصاد 
 أن الــطــريــق أمــامــهــا ال يــزال 

ّ
األســـــرة  إال

 

طويال.

خطة األمم املتحدة لتنمية
دور املرأة العام 2030

ــــدول  تــشــيــر األمـــــم املـــتـــحـــدة أن بــعــض ال
الــعــربــيــة ومــنــهــا الــعــراق قــد حــقــق تقدما 
مــلــمــوســا فـــي ســـد الــفــجــوة بـــني الــذكــور 
األمــم  أّن   

ّ
إال التعليم  مــجــال  فــي  واإلنــــاث 

ـــى أّنــــه ال تــــزال هــنــاك  املــتــحــدة أشـــــارت إل
ــنــفــوذ والــســلــطــة  فـــجـــوات واضـــحـــة فـــي ال
والوصول الى التحكم في املوارد بني كال 

الجنسني.
وقد صنفت املنطقة العربية سنة 2017 
عــلــى أّنـــهـــا أبـــعـــد مـــا تـــكـــون فـــي تحقيق 
مساواة في تكافؤ الفرص بني الجنسني، 
إذ بــلــغــت الــفــجــوة املــتــبــقــيــة بـــني الـــذكـــور 
واإلنــاث نحو 40 % ما زاد من معدالت 
الفقر وحالة عدم املساواة ما جعل املرأة 
تتأثر كثيرا بسبب عدم تحقيق املساواة 
الذكور واإلنــاث، وبناء على  املطلوبة بني 
الـــخـــطـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا األمــــــم املــتــحــدة 
املـــرأة  لتطوير وضـــع  الــعــام 2030  حــتــى 
في العالم، ومنها املرأة العربية، وأشارت 
خطة األمــم املتحدة  الــى اشــتــراك املكتب 
البالد  اإلقليمي لألمم املتحدة للمرأة في 
الوطنية واإلقليمية  السلطات  العربية مع 
مـــع اشــــتــــراك مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 
وغــيــرهــا وقـــد أقــــّرت هــدفــا أســاســيــا في 
الذكور  املساواة بني  لتحقيق  املجال  هذا 
واإلنـــــــاث والـــعـــمـــل بــتــطــويــر قــــــدرات كال 
الــجــنــســني مــن خـــالل رفـــع الــوعــي بخطة 
العمل 2030، والعمل على تنفيذ أهداف 
تطوير  على  والــعــمــل  املــســتــدامــة  التنمية 
الجنسني معرفيا  لكال  املختلفة  القدرات 
وفنيا واجتماعيا، وتضمن املحور الرابع 
دور  الــبــشــريــة  للتنمية  الــدولــي  للمؤتمر 
املرأة في دعم معطيات التنمية املستدامة 
في التأكيد على تعزيز دور املرأة في نواح 
عدة منها إشراك املرأة في ريادة األعمال،  
كذلك التأكيد على أهمية الريادة النسائية 

و سياسات تشجيع العمل النسائي في 
الريادة  و تحديات  األعمال  ريــادة  مجال 
للريادة  مميزة  نماذج  وتقديم  النسائية 

النسائية.

تحّديات املرأة العراقية
أمنية واقتصادية  املــرأة تحديات   تواجه 
للتنمية  االســـتـــجـــابـــة  تــعــرقــل  وثــقــافــيــة 
املـــســـتـــدامـــة، وهـــــذا يـــعـــود الــــى جــمــلــة من 
األســبــاب أبــرزهــا عــدم وجــود االستقرار 
الناجز في البالد واستشراء حالة الفساد 
وعدم وجود تنظيم كاف لوضع املرأة في 
بشكل  حاضرة  لتكون  يؤهلها  املجتمع 
كــبــيــرة فــي الــنــشــاطــات االقــتــصــاديــة وال 
 أّن هذا ليس 

ّ
سّيما في ريادة اإلعمال، إال

 

من  الــنــســاء  بــعــض  تمكنت  فــقــد  مطلقا. 
تولي مشاريع عدة، وال سّيما في مجال 
التعليم كــمــا لها  االســتــثــمــار فــي مــجــال 
الخاصة  املشاريع  مجال  فــي  إسهامات 
فــــي نـــــــواح مـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــبـــقـــى الـــعـــوامـــل 
الــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة عــوامــل معرقلة 
لدخول املرأة بشكل واسع في هذا املجال، 
فــهــي ال تــــزال تــعــانــي مـــن عــــدم املــســاوة 
ـــــى الـــســـوق،  مــــع الــــرجــــل فــــي الـــــدخـــــول ال
 أو أنــهــا لـــم تــنــل حــظــا وافـــــرا مـــن الــنــفــوذ
والـــســـلـــطـــة. كـــذلـــك ال يــــــزال وضـــــع الــبــلــد 
الصعب يشكل من النواحي كافة تراجعا 
ثــقــافــيــا، فــاملــجــتــمــع يــعــانــي مـــن تـــرد في 
التحديات  فــإن  ولــهــذا  املختلفة  أوضــاعــه 
املـــــــرأة االقـــتـــصـــادي  ـــتـــي قــلــصــت دور  ال
مــرتــبــطــة بــشــكــل أســاســي فــي األوضــــاع 
املرأة  والثقافية فتراجع دور  االجتماعية 
في تطور املرأة بسبب السياسات التي لم 
تصل الى نقطة جوهرية وهي االعتراف 

بدور املرأة االقتصادي والثقافي. 

خطة 2030
توقف ذلــك قــدرة املــرأة من املشاركة في 

الــحــيــاة االقــتــصــاديــة وتــحــقــيــق قـــدر من 
مــســاواتــهــا مــع الــرجــل على قـــدرة الــدولــة 
مـــن تــنــفــيــذه خــطــة تــنــمــويــة شــامــلــة في 
العراق تعمل على إخراج السوق العراقي 
مـــن االقــتــصــاد الــريــعــي املــعــتــمــد بشكل 
أساس على النفط ما جعل عملية اإلنتاج 
فــيــه يصطدم  الجنسني  كــال  ومــســاهــمــة 
الــتــحــديــات منها عــدم وجــود  بجملة مــن 
خطة تنموية متكاملة للنهوض باإلنسان 
في املجاالت املختلفة، بسبب غياب إرادة 
سياسية وطنية صارمة لتحقيق معدالت 
سريعة تستجيب للمرحلة التي يمر بها 
اإلنــســان الــعــراقــي، وهــذا مرتبط بأزمات 
لها في  التي يتعرض  والتحديات  العراق 
جهودا  ذلــك  يتطلب  مــا  الحالية،  املرحلة 
حـــكـــومـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة ضــخــمــة لــلــشــروع 
وحساب  للسكان  الــعــام  التعداد  بــإجــراء 
الـــجـــوانـــب املــــاديــــة فــــي املـــجـــتـــمـــع، وعــلــى 
ــتــي تــبــذلــهــا وزارة  الـــرغـــم مـــن الــجــهــود ال
تقديم  فــي  اإلنمائي  والــتــعــاون  التخطيط 
استراتيجيات مختلفة من أجل النهضة 
بمعوقات  يــصــطــدم  يــــزال  ال  ذلـــك  أّن   

ّ
إال

تقف من  واقــتــصــاديــة  وأمــنــيــة  سياسية 
دون تــوفــر قـــدرة عــالــيــه لتحقق ذلـــك، ما 
يتطلب من الحكومة العراقية بذل جهود 
املحلي  بــالــواقــع  للنهوض  كبيرة  وطنية 
البطالة  مثل  خانقة  أزمـــات  يعيش  الـــذي 
ما  والتعليمي،  الصحي  الــوضــع  وتـــردي 
مستويات  تحقيق  عــلــى  الـــقـــدرة  يــجــعــل 
مــــقــــدرة اســـتـــجـــابـــة الـــــى مــــبــــادئ الــخــطــة 
األممية حتى سنة 2030، وهو ما يجب 
أن تضعه الحكومة في اعتبارها في أي 
تــوجــه تــنــمــوي، حــتــى تــتــمــكــن بــقــدراتــهــا 
املتاحة من تحقيق تقارب نسبي من تلك 
األمم  التي وضعتها  البرامج  أو  األهــداف 
املــتــحــدة واملـــطـــلـــوب  تــنــفــيــذهــا  مـــن أجــل 
 رفـــع مــن شـــأن اإلنــســان الــعــراقــي ذكـــورا 

وإناثا. 

انقسم القوم منذ األيام األولى للسقوط، وبالتحديد بعد استيعابهم صدمة 
التغييــــــــر، إلى فئات متعددة، اســــــــتثاروا قواعد اختالف كانت موجودة في 
األصل بني العرب واألكراد، وبني األخيرين والتركمان، وأدخلوا املسيحيني 
طرفًا في ساحاته الشائكة. وبعد استثارتها حّدًا بات أمرهم في السياسة 
واإلدارة واملــــــــال مرهونــــــــًا بقــــــــدرات التحرك ضمــــــــن تلك القواعــــــــد، عاودوا 
االنقســــــــام من جديد بــــــــني عراقيي الداخــــــــل والخارج، وكأّنهــــــــم عادوا الى 
بدايات اإلسالم يوم انقسم القوم بني األنصار واملهاجرين، ليثبتوا ألهلهم 

وأجدادهم أّن السلطة هي من تحدد شكل وقواعد االختالف. 
لكــــــــن أمر اختالفهم بني الداخل والخارج تطــــــــور اليوم حّدًا بات الكثير من 
 مشــــــــكالت البالد وفســــــــاد نظامها وسوء الخدمات 

ّ
أهل الداخل يعلق جل

علــــــــى عراقيي الخارج، ويبرئ الباقني من أهل الداخل، وبات بعضهم يضع 
 

ّ
شــــــــروطًا على التكليــــــــف إلدارة الدولة واختيار الــــــــوزراء، بينها، وأهمها، أال

يكون من حملة الجنســــــــيات غير العراقية، أي ليس من أهل الخارج. وهذا 
تطور في الشأن السياسي يستحق املناقشة وإثارة 
االهتمام، وفي بدايته يمكن القول إّن عراقيي الخارج 
الذين سعوا الى املساهمة في تغيير النظام وتعاونوا 
مــــــــع األميركان وغيرهم لتحقيــــــــق هذه الغاية التي ال 
يمكن أن يحققها أهل الداخل، قد استلموا مناصب 
بمســــــــتويات عليا لم يكونوا بمنأى عن الخطأ، لكنه 
ســــــــلوك خطأ إذا ما قيس بمقياس ستظهر النتيجة 
متقاربــــــــة بينهم وبــــــــني أهل الداخل وأّن الجنســــــــيات 
التي وفرت ألهل الخارج مــــــــالذات آمنة من املالحقة 
والعقــــــــاب، فإّن املبالــــــــغ الطائلة التي اســــــــتولى عليها 
الفاســــــــدون من أهل الداخل ســــــــاعدتهم على شــــــــراء 
مــــــــالذات آمنــــــــه، وعلى هــــــــذا ال يكون للخطــــــــأ عالقة 
بعراقيــــــــي الداخل أو الخارج، بــــــــل بالنظام القضائي 
الــــــــذي لــــــــم يكن رادعًا للســــــــلوك الخطأ ولم يســــــــتطع 
اقناع العالم بنزاهته حدًا يتمكن فيه من استقدام أي 
عراقي فاسد من أهل الداخل أو الخارج ليحاكمه في 

البالد ويسترد املال املنهوب.
إّن العراقيني الذين تركوا البالد من جور النظام السابق، أو للدراسة وكسب 
الرزق وعادوا اليه، وعلى الرغم من نســــــــبتهم الى الســــــــكان التي تحســــــــب 
قليلــــــــة، قد عاش بعضهم فترات طويلــــــــة وتعلم بمدارس ومعاهد متطورة، 
 يعزل بحجة الخطأ، ألن 

ّ
يفترض أنه قد اكتسب خبرة جيدة، ويفترض أال

التعميم في هذا الشــــــــأن خطأ شنيع سيؤدي الى خسارة خبرات ليس من 
الســــــــهل تأمينها والعراق قد توقف نموه وتطــــــــوره عند حدود الثمانينات. 
كما أّن أهل الخارج مثل أشــــــــقائهم أهل الداخــــــــل ال يتحملون وحدهم وزر 
الخطأ، فالنظام السياســــــــي الذي سن بعد ٢٠٠٣ فاسد، تأسس على امتداد 
نظم فاســــــــدة، من هذا ونقاط أخرى كثيرة، يفتــــــــرض إعادة النظر في هذا 
 وحيدًا 

ً
النوع من االختالف والشــــــــروع بدل العزل الى إصالح النظام سبيال

لتقليل الخطأ وقبول الشــــــــخص املناسب في املكان املناسب، رئيس وزراء 
كان أو أي شخص كان. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

املقدمة :
 القوى 

َ
 أحقية

َ
ال يمكــــــــُن ألِي متخصٍص أكاديمي أْن يغفل

السياســــــــيِة البرملانيــــــــة العراقيــــــــة في تشــــــــكيِل الحكومة 
التــــــــي يجب أن تولد مــــــــن رحم البرملــــــــان، بوصف العراق 
محكوما بنظام سياسي برملاني ، إال إنه في ظل الجمود 
السياســــــــي الذي يــــــــكاد يصل بالبالد والنظــــــــام إلى أزمة 
في الشرعية السياســــــــية الحاكمة ، كان البد من اجتراح 
الحلول االســــــــتثنائية إلدارة األزمة ، بهدف إعادة تحكيم 
اإلرادة الشعبية وتجديد الثقة بالنظام السياسي الحاكم، 
وهذا ما حذرنا منه منذ بدء االحتجاجات، إذ حذرنا من 
إقالة الحكومة املستقيلة تجنبا للدخول في نفق الجمود 
واملجهول، وبعد فشــــــــل التكليف األول، يمكن القول، بأنه 
كان يمكــــــــن لرئيــــــــس مجلس الوزراء العراقــــــــي املكلف أن 
يمــــــــرر كابينته الوزارية، لو قــــــــام بما يأتي ، وهي نصائح 

مقترحة للرئيس املكلف الجديد :
أوال: اقتصار برنامجه الحكومي على النقاط املتسلسلة 

األربع اآلتية:
١ - تعهد رئيس مجلس الــــــــوزراء املكلف وجميع الوزراء 
في حكومته املؤقتة بعدم الترشــــــــح ألي موقع تنفيذي أو 

تشريعي في الحكومة التي تلي حكومته املؤقتة .   
٢ - إنجــــــــاز املوازنــــــــة املالية ، في األســــــــبوع األول من عمر 

حكومته   وإرسالها للبرملان إلقرارها .
٣ - إنجاز ملف مفوضيــــــــة االنتخابات، قانونا وتعيينا ، 

في الشهر األول من عمر حكومته .
٤ - إجــــــــراء انتخابات نيابية مبكــــــــرة في موعد ال يتعدى 

الشهر السادس من عمر حكومته .  

ثانيا : ســــــــلوك أحد الخيارين اآلتيــــــــني، في كيفية اختيار 
الوزراء:

١ - اعتمــــــــاد املعيار ( الجغرافي - الديموغرافي ) املزدوج، 
بمعنــــــــى اختيــــــــار وزير مــــــــن كل محافظــــــــة عراقية، وهذا 
يشــــــــير إلى املعيار الجغرافي، ثــــــــم من داخل كل محافظة 
نعتمــــــــد املعيار الديموغرافي، بمعنى أن يكون الوزير في 
كل محافظــــــــة من املكون األكبر في تلــــــــك املحافظة ، ومع 
أن النتيجــــــــة ســــــــتكون مقاربة لنتائج التوافق السياســــــــي 
والطائفي الســــــــابق ، إذ ســــــــيكون للشــــــــيعة عشرة وزراء 
، وللســــــــنة أربعــــــــة وزراء ، وللكــــــــرد أربعــــــــة وزراء ، إال أنه 
ســــــــتجيء تلــــــــك النتائج بنــــــــاء على معاييــــــــر جديدة ، ألن 
اختيار الوزراء ســــــــيكون من املعاقل األكاديمية واملهنية 
في الجامعات والنقابات واالتحــــــــادات واملحاكم ، في كل 
محافظــــــــة عراقية، وبذلك ســــــــتتمثل جميــــــــع املكونات في 
الســــــــلطة التنفيذية عبر تمثيل جميــــــــع املحافظات ، وذلك 

سيمثل تطورا نوعيا في النظام السياسي العراقي . 
٢ - اعتمــــــــاد املثالثــــــــة ما بني القوى السياســــــــية الســــــــنية، 
والقوى السياســــــــية الكردية ، واملتظاهريــــــــن ، أما تمثيل 
املكون الشــــــــيعي فسيتجســــــــد برئيس مجلــــــــس الوزراء 
الذي ســــــــتختاره القوى السياســــــــية الشــــــــيعية الرسمية ، 
وبالــــــــوزراء الذين سيرشــــــــحهم ممثلــــــــو املتظاهرين في 

املحافظات الشيعية املحتجة .
ثالثــــــــا: اعتماد أبناء املؤسســــــــة نفســــــــها، للــــــــوزارات التي 
تســــــــتلزم التخصــــــــص املؤسســــــــي وليــــــــس التخصــــــــص 
األكاديمي وحســــــــب، مثــــــــال ال حصــــــــرا : وزارة الصحة، 

ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية .

رابعا: اعتمــــــــاد التخصص األكاديمي، بمعنى انســــــــجام 
التحصيــــــــل األكاديمي للوزير مع الوزارة املرشــــــــح لتولي 
إدارتهــــــــا، مــــــــع مراعــــــــاة إمكانيــــــــة بعــــــــض التخصصات 
األكاديمية أن تنســــــــجم مع عدة وزارات، مثال ال حصرا : 

تخصص اإلدارة واالقتصاد . 
خامســــــــا: اعتماد عامــــــــل الخبرة للوزارات التي تســــــــتلزم 
الرؤية الســــــــتراتيجية ، مثال ال حصرا : وزارة التخطيط ، 

ووزارة املالية ، ووزارة التعليم العالي .
سادسا: اعتماد العناصر الشابة للوزارات التي تستلزم 
االنســــــــجام مع الشــــــــريحة املســــــــتهدفة للــــــــوزارة، مثال ال 

حصرا : وزارة الشباب والرياضة .
سابعا: اعتماد النســــــــاء للوزارات التي تستلزم اللمسات 
الفنيــــــــة والقدرة العاطفية العالية، مثــــــــال ال حصرا: وزارة 
الثقافة والسياحة، و وزارة العمل والشؤون االجتماعية .

الخاتمة :
إن مــــــــا يجبر مواطــــــــن الضعف التي قد تــــــــرد في الحلول 
املقترحــــــــة آنفة الذكر ، هو العمــــــــر املؤقت للحكومة ، التي 
ســــــــيقتصر دورها علــــــــى املوازنــــــــة املاليــــــــة ، واملفوضية 
املســــــــتقلة لالنتخابــــــــات ، واالنتخابات النيابيــــــــة املبكرة، 
التي ســــــــتجري خالل ستة أشــــــــهر ، ولو كنا قد اعتمدنا 
هــــــــذه الحلول، أو تجنبنا أصــــــــال الوقوع في مصيدة إقالة 
الحكومــــــــة، لكنا على بعد شــــــــهر واحد فقــــــــط من موعد 
االنتخابات، إذ بدأت االحتجاجات في األول من الشــــــــهر 
العاشر من العام املاضي، وها نحن في األول من الشهر 
الثالــــــــث مــــــــن العام الجديــــــــد،  بمعنى دخولنا في الشــــــــهر 

السادس من األزمة.

ــم تــشــهــد فــتــرة مــا بــعــد 2003 تشكيل  ل
حكومة تمثل إرادة الشعب لذلك تراجعت 
فــــــرص الــــتــــقــــدم خــــاصــــة فـــــي املــــجــــاالت 
ــعــمــرانــيــة، فــالــحــكــومــات  االقــتــصــاديــة وال
في  املتقدم  املستوى  تحقق  لــم  املتعاقبة 
تطبيق ستراتيجيات كبرى تقفز بالدولة 
إلى مصاف الدول املتطورة، فهل ثمة خلل 
في السياسات العامة املوضوعة من قبل 
الحكومات املتتالية التي أفرزتها فترة ما 

بعد 2003 ؟ 
في  واضحة  إخفاقات  ثمة  بالتأكيد  نعم 
رســم الــســيــاســات الــعــامــة الــتــي لــم تحقق 
نجد حكومة  بينما  الــكــبــرى،  اإلنـــجـــازات 
إقــلــيــم كــردســتــان اســتــطــاعــت أن توظف 
حصتها من املوازنة لبناء وإعمار اإلقليم. 
في  االتحادية  الحكومات  أخفقت  فلماذا 
هذا املجال؟ هل هنالك أسباب تقف وراء 

ذلك التدهور؟ 
من ضمن األسباب: 

مجال  فــي  الـــواضـــح  اإلداري  الــتــراجــع  1ـ 
لها،  الــتــابــعــة  الـــــوزارات واملــديــريــات  إدارة 
ووكيل  وزيـــر  بمستوى  اإلداريــــني  إّن  إذ 
ومــديــر عـــام ال يملكون الــخــبــرة اإلداريــــة 
ـــذلـــك ملــســنــا تــخــلــفــا واضـــحـــا  الـــــالزمـــــة، ل
استعمال  منها سوء  كافة،  الصعد  على 
للوزارات،  املمنوحة  املالية  التخصيصات 
فلقد هدرت الحكومات املتعاقبة مليارات 
خــــطــــط رصـــيـــنـــة  دون  مـــــن  الــــــــــــــدوالرات 
بأداء  املواطنني  وهادفة، مّما أضعف ثقة 
الحكومات واستيائهم وتذمرهم الشديد.

الـــقـــطـــاعـــات  تـــطـــويـــر  فــــــرص  تـــــراجـــــع  2ـ 
أدى  مـــــّمـــــا  االنـــــتـــــاجـــــيـــــة  االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ـــــــادة الـــــــــــواردات وإغــــــــراق الـــســـوق  الـــــى زي
املـــحـــلـــيـــة بـــالـــســـلـــع االجـــنـــبـــيـــة فــأفــضــى 
إلــــــى انــــتــــقــــال الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة خـــــارج 
الــبــلــد عــوضــا عــن تــوظــيــفــهــا فــي تطوير 
 الـــقـــطـــاعـــات اإلنـــتـــاجـــيـــة وزيـــــــــادة الــنــاتــج 

القومي. 

ـــــواضـــــح فــــي مــــجــــال جــلــب  ـــفـــشـــل ال 3ـ ال
االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة لــتــطــويــر الــبــنــى 

التحتية بمختلف أنواعها. 
4ـ اإلخــفــاق الــواضــح فــي مــجــال توظيف 
تتمكن  فلم  والــبــشــريــة  الطبيعية  املــــوارد 
اســتــغــالل هذه  مــن  املتعاقبة  الــحــكــومــات 

املوارد في تطوير وتنمية البلد.
أن  السبعة عشر عاما  مــا ملسناه خــالل 
الحكومات كانت وال تزال تدير شؤونها 
مـــن دون خـــبـــرات وخــطــط إداريـــــة فاعلة 
وبرامج حديثة، كما أن الكثير من اإلداريني 
وظيفي  دور  لــهــم  لــيــس  كتبة  بمثابة  هــم 
في  انحصر  عملهم  إّن  بل  فاعل،  إداري 
تضييع الوقت وهدره من دون إنتاج، مّما 
أدى إلى زيادة اإلنفاق التشغيلي، من دون 
أن يقابله اإلنفاق االستثماري، فمتى ما 
ارتفع مستوى االنفاق التشغيلي وتراجع 
مــســتــوى االنـــفـــاق االســتــثــمــاري اخــتــلــت 
ال  هنا  من  االقتصادية.   التنمية  معادلة 

لتطويق  إداريــــة  تشكيل حكومة  مــن  بــّد 
األزمــــــات والـــنـــهـــوض بــالــبــلــد بــعــد سنني 
دون  فــمــن  اإلداري،  الــتــخــلــف  مـــن  طــــوال 
ذلـــك لـــن تــخــتــلــف الــحــكــومــة الــقــادمــة عن 
لــذلــك فـــإن أي  لــتــي سبقتها،  الــحــكــومــات 
أن  بــّد  مكلف بتشكيل حكومة مؤقتة ال 

يسير على هذا املنهج القويم.
لــكــن لــألســف ال تــــزال  الــكــتــل السياسية 
مــتــمــســكــة بـــمـــنـــهـــج املـــحـــاصـــصـــة الـــــذي 
الرشيدة، من  اإلدارة  يتضارب مع منهج 
التي  السلبية  اآلثــار  تــدرك حجم  أن  دون 
خــلــفــهــا هــــذا املــنــهــج، فــبــدال مـــن تشكيل 
مــنــهــج  مـــؤســـســـات ذات  حـــكـــومـــة دولـــــــة 
إداري هادف، يتم التمسك بحكومة دولة 
كــتــل وأحـــــزاب. الــخــالصــة ال بـــّد مــن منح 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  بتشكيل  مــكــلــف  أّي 
ـــفـــرصـــة املـــنـــاســـبـــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة  ال
كفاءات إدارية تنهض بالبلد لحني اجراء 

االنتخابات الفاصلة. 

لغة السياسة خاصة جدا، ومفرداتها نخبوية تخص من يلعبون بمقدرات 
 

ّ
العالم كل حني، في ما تبقى حروفها ومضامينها عصية عن الفهم إال

عندهم وعند من تخرج من مدارسهم شرق العالم وغربه، إذ إّنهم يغطون 
شبرا  يتركون  فال  وأجزائها  شؤونها  وجميع  ويومياتها  الحياة  ميدان 
من دون تغطية كي ال يفلت مقبض العالم من أيديهم، لذا هم متقدمون 
بطمأنينة  امللفات  يسيرون  املحتلة  البلدان  بخيرات  يرتعون  مسيطرون 
نطقها  يجوز  ال  بحتة  لغتهم ظالمية  تجعل  املقتضيات  يخططون.  كما 
 خلف األســتــار وفــي غــرف الــظــالم الــدامــس البعيد، إّنــهــا أقــرب ملفهوم 

ّ
إال

الشيطان الهالمي الذي تتحدث عنه لغة األديان، أو ذلك الغول الذي تنتشر 
حكايته بالقرى واألرياف، فهي لغة ظالمية أكثر قوة وتأثيرا من غيرها، 
الــذي هو تحت مرماها،  العام  الــرأي  الطبيعي مستتر بعيدا عن  ميدانها 
واستهدافها ال ألجل خدمته بل لترويضه وتوجيهه كأداة لتحقيق أهدافه 

على حساب بقية شعوب العالم.
العالم بشرقه وغــربــه ال  مــقــدرات  االستيالء على  يكون هدفه  مــْن  قطعا 
يــكــون ســاذجــا وال يــتــوقــف عــنــد املــبــادئ وال يــتــوانــى عــن اســتــخــدام كل 
يحدثنا  إذ  حــدود،  عند  يقف  ال  الــذي  مبتغاه  لتحقيق  املدّنسة  األسلحة 
الغزاة  بيد  ــاك 

ّ
فــت األمـــراض كسالح  استخدام  عــن  بالقدم  املــوغــل  التاريخ 

لتحقيق أهــدافــهــم بــصــوره املــتــعــددة وشــتــى أشــكــالــه، فــاآلشــوريــون، قبل 
ــــوا يــســتــخــدمــون  ســـتـــة قـــــــرون مــــن املـــــيـــــالد، كــــان
فــطــريــات صـــدأ الــقــمــح الــســاّمــة برميها فــي اآلبـــار 
واملياه كي يسّمموا بها أعداءهم، بينما لجأ التتار 
إلـــى طــريــقــة جــمــع الــفــئــران وقتلها ورمــيــهــا خلف 
الطاعون.  املحاصرة النتشار مرض  املــدن  أستار 
أّمـــا الــــروس فــكــانــوا يــلــقــون جــثــث قتلى الخصوم 
املــدن لتدمير نفسيتهم من خــالل األمــراض  على 
إلــى حيلة خبيثة  األميركان  لجأ  كــذا  املستشرية، 
فــي حــربــهــم ضــد ســكــان األمــيــركــيــتــني األصليني 
مّمن عرفوا بالهنود الحمر إذ وزعوا لهم بطانيات 
يخبئون  كــانــوا  بينما  الــبــرد  شـــّدة  مــن  لحمايتهم 
فـــي مــضــمــونــهــا جـــمـــرة أمـــــراض الــــجــــدري. كــذلــك 
نــابــلــيــون أســـس بــعــض الـــوحـــدات الــعــســكــريــة الــتــي تــحــددت مهمتها في 
باألنهار  الــضــرورة  عند  واستخدامها  النافقة  الحيوانات  وجمع  البحث 
وعيون املاء وإمكان أخرى تصيب اآلخر باألوبئة الفتاكة. كذلك بريطانيا 
ــــى إذ  عــاقــبــت اإليــطــالــيــني لتحالفهم مــع أملــانــيــا فــي الــحــرب الــعــاملــيــة األول
 وضــعــوا لهم فــي مــيــاه الــشــرب واالســتــخــدامــات األخـــرى جــراثــيــم مرض

الكوليرا.
الحديث"  العراق  الــوردي في كتابه "ملحات من تاريخ  الدكتور علي  يذكر 
أّن العراق كان أرضا خصبة الستخدامه كسالح فاتك من قبل املحتلني 
العثماني  االحتالل  عقود  الكوليرا خالل  انتشار  عن  تحدث  كما  الغزاة. 
 من لجأ الى 

ّ
الذي كانت فيه الناس تموت بمئات اآلالف في ما لم ينُج إال

محدد  بشكل  منتقاة  أخــرى  وأماكن  اإلنكليزية،  أو  البريطانية،  السفارة 
هــادف يعدون الناس فيه للعالج، واملعنى في قلب من يجيد لغة الظالم. 
أّما مْن ال يتعلم تلك اللغة، أو في األقل يجيد تهجئتها ولو بتلكؤ سيبقى 
أبــد الدهر تحت رحمة أسلحة قــادة الظالم ما كــان منه جيش ألكتروني 
أو جرثومي مثل الكوليرا واإليدز وجنون البقر وانفالونزا الطيور وغير 
ذلك الكثير مما يدعون ويروجون. وأخيرا وليس آخرا: كورونا ليس هدفه 
دائــم يسمى  استراتيجي  غــرض  لتحقيق  تكتيك  ذلــك  بل  بالناس،  الفتك 

بالهيمنة والسيطرة واالستغالل وعبودية اآلخر.

asadturky@gmail.com
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 أنَّ بـــّحـــارًا تــتــقــاذفــه 
ْ

ــل لــنــتــخــيَّ  
األمـــــــــواج يـــضـــع آخـــــر كــلــمــاتــه 
ــة وخــالصــة تــجــربــتــه في  الــحــيَّ
راع مع األمــواج على ورقٍة  الصِّ
ينٍة، يرميها في  يضُعها في قنِّ
 

ُّ
عرض البحر، ثمَّ يغرق. وتظل

في  األمــــواج  تتقاذفها  ينة  القنِّ
البحار، فال يعثر عليها قارئ 
 بعد فترة طويلة من اختفاء 

ّ
إال

كاتبها في خضمِّ البحر.
ل  املتخيَّ باألمر  املثل  هــذا  ليس 
 «ملحمة 

ً
وحــســب. خـــذوا مــثــال

جــــــلــــــجــــــامــــــش»، هــــــــــذا الــــعــــمــــل 
ل 

ِّ
يشك الــذي   ،

َّ
الــفــذ أسيسيَّ 

َّ
الت

 مهّمًا في تاريخ وعي 
ً
مفصال

اإلنــــســــان لــــذاتــــه بـــابـــتـــكـــار فـــنِّ 
املــلــحــمــة. كــانــت بــدايــتــه األولـــى 
الحكايات  من  عــدد  في   

ُ
ل

َّ
تتمث

ـــى  ــــــة الــــــتــــــي تـــتـــغـــنَّ الــــــســــــومــــــريَّ
بــــبــــطــــوالت جـــلـــجـــامـــش، وهـــي 
حكايات منفصلة عن بعضها. 
صحيح أنَّ بطلها واحد، ولكن 
 سرديٌّ واحد. 

ٌ
ال ينتظمها فعل

لت  في األدب البابليِّ وحده تحوَّ
إلــى  املنفصلة  الــحــكــايــات  هـــذه 
حكاية طويلة واحــدة، لها بطل 
واحــد، وينتظمها زمن سرديٌّ 
 ، أسيسيُّ

َّ
الت مــن  الــزَّ هــو  مطلق 

واحــدة.  ة  زمنيَّ بحقبة  ر 
ِّ

وتبش
سخة األولى من  حني ُنشرت النُّ
«ملحمة جلجامش» في العصر 
عة 

َّ
الحديث، كانت مجموعة مرق

صوص التي تنتمي إلى  من النُّ
حــقــب مــخــتــلــفــة؛ مـــن الــعــهــديــن 
الــــبــــابــــلــــيِّ الــــقــــديــــم والــــحــــديــــث، 
ــمــا من  ، وربَّ والــعــهــد اآلشـــــوريِّ
ة.  والحوريَّ ة  الحيثيَّ رجمات 

َّ
الت

من، صار الباحثون  وبمرور الزَّ
دة  ـــزون بــــني نـــســـٍخ مـــتـــعـــدِّ يـــمـــيِّ
ة  ة البابليَّ منها؛ النسخة املعياريَّ
ــة  ــســخــة املــعــيــاريَّ الــقــديــمــة، والــنُّ
 

َّ
ـــــة، وهــــكــــذا. وقــــد ظــل اآلشـــــوريَّ

امللحمة  أنَّ  رون  يــتــصــوَّ الــنــاس 
بانطفاء  الـــوجـــود  مــن  اخــتــفــت 
ة األخيرة. ولكن  الحقبة الكلدانيَّ
ها واصلت  ضح في ما بعد أنَّ

َّ
ات

الــــحــــضــــور طـــــــــوال الـــعـــهـــديـــن 
 
ً
اإلخــمــيــنــيِّ والـــفـــرثـــيِّ وصــــوال
ُعثر  إذ   ، الساسانيِّ العهد  إلى 
ــة  املــانــويَّ ــذرات 

َّ
الــش على بعض 

قمران  وكسر من مخطوطات 
ــت تــحــمــل آثـــارًا  فــي الــبــحــر املــيِّ
واضــحــة مــنــهــا. مــا الـــذي أحيا 

وأخــرجــهــا  جــلــجــامــش  ملحمة 
ــهــا  ـــســـيـــان؟ إنَّ مـــن ظــلــمــات الـــنِّ

ة القراءة. فاعليَّ
فــي الــقــراءة إذًا إحــيــاء متبادل، 
معناه،  املقروء  العمل  يكتسب 
ـــمـــا حــيــاتــه، وفــــي املــقــابــل،  وربَّ
ُيعطي للقارئ فرصة اكتشاف 

هذا املعنى في نفسه. فالقراءة 
أشـــبـــه بــمــيــثــاٍق مــســكــوت عنه 
ب  بــني الـــقـــارئ واملـــقـــروء، يــجــرِّ
ـــُه عـــلـــى نـــصٍّ 

َ
ـــت الــــقــــارئ فـــاعـــلـــيَّ

ال يــنــتــمــي لــــه، ُيــعــطــيــه مــعــنــاه، 
وبهذا  داللــتــه.  منه  ويستخرج 
قــادر  ـــه  أنَّ يكتشف  فهو  الفعل 
 ، صِّ على إضفاء املعنى على النَّ
ــصَّ ساكت ال  الــنَّ أنَّ  ويكتشف 
فمًا  الــقــّراء  وهبه  إذا   

ّ
إال ُم 

َّ
يتكل

َي  سمِّ
ُ
ل أن أ يقرؤونه به. وأفضِّ

ــة بــاســم صــداقــة  هــــذه الــفــاعــلــيَّ
الـــــقـــــراءة. فــمــن خــــالل صــداقــة 
القراءة، ينتفع القارئ واملقروء. 
ـــــف، 

ِّ
 يـــنـــســـحـــب املـــــؤل

ً
وخــــلــــســــة

ة  ليترك للقراءة بوصفها فاعليَّ
مـــشـــتـــركـــة يـــتـــبـــادلـــهـــا طـــرفـــاِن 
هما املــقــروء والــقــارئ، ليضعا 
ـــة  ـــيَّ ــــصــــوص فــــي آفــــــاق دالل الــــنُّ
فيها. 

ِّ
مؤل ببال  تخطر  لم  ما  ربَّ

صِّ املقروء أن  بع ال بدَّ للنَّ
َّ
بالط

يستفزَّ فضول القارئ. وهناك 
 إلثــــارة الــفــضــول. 

ٌ
طـــرٌق كــثــيــرة

ـــصـــوص إلـــى  ـــنُّ تــلــجــأ بـــعـــض ال
ــتــيــمــة، أو إلــــى االســـتـــثـــارة 

َّ
الــش

لــكــنَّ هذه  أشــبــه.  ة ومــا  الحسيَّ
ـــرق لــيــســت هــي املــقــصــودة 

ُّ
الـــط

املقصودة  اإلثـــارة  ألنَّ  بع، 
َّ
بالط

للقارئ  تفتح  ة،  داخليَّ ة  إبداعيَّ
أفــقــًا جـــديـــدًا لــلــفــهــم. وبــالــتــالــي 
صُّ نفسه  ينبغي أن ينطوَي النَّ
عــلــى مــســتــويــات مــتــراتــبــة من 
دت  تعدَّ ما 

َّ
وكل  . األدبــــيِّ اإلبـــداع 

ــصِّ  مــســتــويــات املــعــانــي فــي الــنَّ
لدى  قراءته  مستويات  دت  تعدَّ
صُّ في التالي  القارئ، وأفلح النَّ

باستثارة فضوله. 
ل 

ِّ
التي تشك واملرحلة الوسطى 

 مــن 
ٍّ

ـــكـــل ـــة ل ـــقـــافـــيَّ
َّ
ــة الـــث الــخــلــفــيَّ

الــقــارئ واملــقــروء هــي األعــراف 
الــقــراءة  فــي  السائدة  قاليد 

َّ
والت

ــف. تنكمش 
َّ
لــدى الــوســط املــثــق

ــقــالــيــد عــلــى نفسها، 
َّ
الــت بــعــض 

بـــــالـــــقـــــراءات   
ّ

إال تـــســـمـــح  فـــــال 
املحافظة. وتنفتح تقاليد أخرى 
ـــة.  عــلــى الــــقــــراءات االســـتـــفـــزازيَّ

ــــح أنَّ نــجــاح  املــــرجَّ ولـــكـــن مــــن 
صِّ يكمن في إمكان قراءته  النَّ
ــقــالــيــد الـــســـائـــدة، ومــعــرفــتــه 

َّ
لــلــت

إحــداث  دون  من  تأثيره  بمدى 
ـــقـــف  ـــى الـــسَّ

َّ
اســــتــــفــــزاز يـــتـــخـــط

 من 
ِّ

املــســمــوح بـــه، أو فــي األقــــل
هــذه  بــاقــتــالع  يــغــامــر  أن  دون 
قاليد ونسفها. وهكذا يبدو 

َّ
الت

ر  أنَّ الـــقـــراءة الــتــي كــّنــا نــتــصــوَّ
ــة،  ــة ســلــبــيَّ د عــمــلــيَّ ـــهـــا مـــجـــرَّ أنَّ
في  املقروء  صُّ  النَّ فيها  ينجح 
الــقــارئ  الــقــارئ، وينجح  إثـــارة 
بــدوره في االستسالم لسلطة 
حليل 

َّ
الت فــي  تنكشف  ــف، 

ِّ
املــؤل

ـــدة 
َّ
ـــة مـــعـــق األخــــيــــر عــــن عـــمـــلـــيَّ

تــــدخــــل فـــيـــهـــا ثــــالثــــة أطـــــــراف، 
د اثنني، في ميثاق  وليس مجرَّ
صداقة وتفاعل. وهذه األطراف 
ــالثــة هـــي: الـــقـــارئ واملــقــروء 

َّ
الــث

وأعراف القراءة وتقاليدها. وال 
صُّ املقروء أبدًا، مهما  ينجح النَّ
ــِتــِه، مــا لم  بــلــغــت درجــــة إبــداعــيَّ
قــارئ ذكــيٌّ قادر  يكن يتناوله 
عــلــى الــغــوص فــي مــســتــويــاتــه، 
رر، كما يقول  كالباحث عن الدُّ
. وكــذلــك ال يحسن  الــجــرجــانــيُّ
، ما  ـــصِّ الـــنَّ نـــداء  الـــقـــارئ تلبية 
لـــم يــنــخــرط فـــي تــقــالــيــد قــــراءة 
الخبيء  باستخراج  لــه  تسمح 

. صِّ تحت سطح النَّ
فحة سنلتقي من  على هذه الصَّ
ميثاق  لنمارس  فصاعدًا  هنا 
صـــداقـــة الـــــقـــــراءة. ولــــن أخــجــل 
ــة  مـــن تـــكـــرار الـــقـــول إنَّ فــاعــلــيَّ
ب نــوعــًا من 

َّ
الــقــراءة تتطل هــذه 

معًا  واملنفعة  ضحية 
َّ
الت تبادل 

من الــقــارئ واملــقــروء، ألنَّ هذه 
 مع قارئ 

ّ
ُق إال

َّ
القراءة ال تتحق

ذكيٍّ قادر على ترميم فجوات 
ــصــوص، وبـــثِّ الــحــيــاة فيما  الــنُّ

كوى منها. 
َّ

يجأر بالش
ــــــــــــي ألشـــــعـــــر بــــاالمــــتــــنــــان  وإنِّ
لــــــــألصــــــــدقــــــــاء فـــــــــي جــــــريــــــدة 
ـــــهـــــم أتــــاحــــوا  ــــــبــــــاح»، ألنَّ «الــــــصَّ
لـــــي هــــــذه الــــفــــرصــــة لـــاللـــتـــقـــاء 
بأصدقائنا من القّراء املبدعني.

أفـــــاتـــــار  دار  عـــــن  حــــديــــثــــًا  صـــــــدر 
للطباعة والنشر كتاب بعنوان «ال 
للشاعر  الــســؤال»  همس  أشتهي 
ثالثني  الكتاب  وليد حسني، ضم 
”حديث  عناوينها  ومــن  قصيدة 
الــروح، يحني غيابك اآلتــي، أرمم 
نـــفـــســـي، كــــأنــــي بـــظـــل األمــــــس، 
سليني عن املاضي، وجاهد أن 
يكون، ويكاد يعتصر السنني، 
ال عيد لنا، متى يبلغ الخمسني، 

ولنا عيون تتربص“. 
الله  فليرحم   » وفــي قصيدة 
(وما  الشاعر:  يقول  روحــا» 
زني/ 

ّ
َبهُت الى صوٍت ُيحف

َ
اْنت

ــْســِلــيــمــًا 
َ
ت ــفــجــَر  ال ـــنـــِح  اْم أِن 

 نبيٌّ 
ّ

لــم يــبــَق إال وقـــّداســـا/ 
بــــــني أزمـــــــنـــــــتـــــــي/أزرى بــه 
وإيــالســا/  تلميحا  ــُق 

ْ
الــخــل

كأّن معدَنُه أثرى بتربتِه/ ولم 
 مــن شــحــوِب األرِض أكــداســا/ 

ْ
َيــَنــل

ـــــدرُج الـــصـــمـــَت فــــي ِجـــلـــبـــاِب 
َ
َيـــــْســـــت

ما واَسى/ 
ّ
ل
ُ
غربتِه/ وال يضيُق بربٍّ ك

يــاغــربــة الـــــروِح قــد أمــضــْت بــقــافــلــٍة/ 
تــلــك الـــَعـــِشـــّيـــاُت تــذكــيــرًا وإيــنــاســا/ 
 /

ٌ
خــلــَف الــحــكــايــا مــنــاخــاٌت وأحــجــيــة

سا / 
ّ

َيستأِنُس الليل لو راعيَت ُجال
 /

ٌ
ها شغف يا ويح نفسي إذا ما مسَّ

كــانــت تــنــوُء ومــا أشــهــرُت أْعــَراســا/ 
ضحكِتها/  دون  ولكن  ماغادرتني 
قد أضرمْت في منايا الروِح أقباسا/ 
لي بعُض شٍك وأوقــاٌت تالزمني إذا 
تــبــّرَم قــالــوا : بــئــس مــا قــاســى/ فلو 
 بهجِتِهم/ كانوا 

َ
 وجٌه خلف

َ
ف

ّ
تكش

َر الّناسا/ يستنزفون 
َ
بال ِذَمٍم ما أكث

ها/ ويمنعون رغيفًا 
َ
ِمَن األّيام رونق

 جــــــاَس إحـــســـاســـا/ بــــي غــــــدُر رمــــٍح 
بـــذاَك  نــجــرُّ  إّنــــا  ثــــاَر يطلبنا   مــن 

َ
أال

الـــطـــعـــِن أْجـــَنـــاســـا/ ويــســتــغــيــُث بنا 
 

 بــيــنــهــُم/ ســفــٌر أبــــان عظيَم 
ّ

لـــو حـــل
ـــراســـا/ يــســتــعــظــُم الــقــدَر 

ْ
الـــشـــأِن ِمـــت

ــــَزٍغ ما  َن ذا  املــكــتــوَب ممتلئًا/ وكـــان 
أدنــى  الـــى   

ُ
يــمــيــل ـــاَســـا/ وال 

َ
الـــك وّدَع 

إْن طــفــحــْت سكرًا  ــان 
ّ
أرومـــتـــِه/ شــت

ْدناسا/ إْن جاَش يوما فما فاضْت 
َ
وأ

 

ُه/ سعيًا الى هامٍش يستبطُن 
ُ
مروءت

عــلــى  صـــــبـــــري  زال  مــــــا  املـــــــاســـــــا/ 
حــافــاِت أوديــــٍة/ روضـــًا بساقيٍة قد 
الله روحــا ال  أنــفــاســا/ فليرحِم  جــّد 
ــزهــا مــا أطــيــَب 

ّ
ــرهــا/ عــّمــا يــحــف

ّ
يــؤخ

اآلسا).
وفــــــي قـــصـــيـــدة «يــــــا ســـيـــد الــصــبــر 
الجميل» يقول الشاعر: (دعني أرى 

بـــلـــحـــاِظ 
ُمْنِعما/  عينَي 

أْنـــــــــَدى بــــصــــبــــِرَك يــــوَم 
 للعابريَن الى 

ً
ْرٍس ُبْرُعما/ ومحطة

َ
غ

ببعِض  ــِصــيــُب 
ُ
/ت بــذاكــرٍة  غٍد هاُموا 

 هـــوادٍة/ 
ُ
ـــم الــَجــْوِر منذ

ْ
مــا/ وتــلــُني َرغ

ِخما/ 
ْ
ت
ُ
أ ى 

ّ
ُمْستغرقًا في الصفِح حت

ومــا رعوا  الجميِل/  الصبِر  يا سّيَد 
ُمْسِلما/  ــِدْيــِنــك  ِب َجــَحــدوا  إذا  ــًا/ 

ّ
َحــق

 سعِيِهم/ ورأوك 
َ
جعلوك نّدًا يا طراوة

وَيــُمــوُر في  أْبكما/  ُيهّدَد  قد  َحْدسًا 
َيــْجــتــثُّ آثــاَر  َفــْوديــك َمــْحــُض إرادٍة/ 
ــْغــَت 

َ
ــل ــى َب

ّ
الــتــهــافــِت فـــي الــــُدَمــــى/ حــت

عْت 
َ
ط

َ
ق ما  غّناَء  جّنٍة/  قاِسَم  وكنَت 

بدرِبك َمْنسما).
ولــــيــــد حـــســـني شـــاعـــر  أّن  ويـــــذكـــــر 
وإعالمي من مواليد 1960، حاصل 
ـــوريـــوس فــــي الــشــريــعــة  عـــلـــى بـــكـــال
ـــعـــدد من  ـــه ال والـــعـــلـــوم اإلســـالمـــيـــة ل
االصـــــــــــدارات مـــنـــهـــا: « لــهــفــي عــلــى 
زمـــــن تـــبـــاعـــد، ظـــلـــي هــــنــــاك، صـــدى 
قــبــحــي،  أنــــا ال أرى  الـــغـــربـــة،  لـــزمـــن 
ــلــســنــدس  وطــــــن مـــــا بـــعـــد الـــــطـــــني، ل
أطــوار، قــراءات لنصوص من ضوء 
النارنج،  الــروح والقصيدة، أنثى من 

صيرورة املاء“. 
كــــــمــــــا وقـــــــــــد حــــــصــــــل عــــــلــــــى عــــــدة 
أدبــيــة منها جــائــزة ”سحر   جــوائــز 
الــبــيــان، جــائــزة االبـــــداع الــعــربــي في 

الشعر من وزارة الثقافية“. 
جاء الكتاب في (198) صفحة من 

القطع املتوسط.

 عوامل الحفاظ 
على حقوق املؤلف 

األديــــــب عــلــي لــفــتــة ســعــيــد تـــحـــدث عن 
ضـــــــرورة وجــــــود اســـتـــقـــرار ســيــاســي 
الحفاظ  خــاللــه  مــن  يمكن  واجــتــمــاعــي 
على حقوق املبدعني مشيرا إلى غياب 
ذلـــك االســتــقــرار وتــأثــيــره عــلــى واقعنا 
قــائــال: حني  وأكـــد  عــام  الثقافي بشكل 
نتحدث عن حقوق أّية فئة من املجتمع 
ال بّد من جود عوامل ثابتة للحفاظ على 
هـــذه الــحــقــوق، ومــنــهــا وجـــود اســتــقــرار 
ســـيـــاســـي واجــــتــــمــــاعــــي واقــــتــــصــــادي 
يــــنــــعــــكــــس بـــــــصـــــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة عـــلـــى 
العوامل  هــذه  وألّن  الثقافي.  االستقرار 
الزمنية ما  الحقبة  غائبة ليس في هذه 
بعد العام 2003، بل إلى ما قبلها منذ 
الدولة العراقية والعراق يبحث  تأسيس 
عـــن اســـتـــقـــرار حــتــى لـــو كــــان مــعــنــويــا، 
األكثر  الفكرية تكون هي  الحقوق  فــإّن 
قساوة في التجاوز عليها، ألّن السلطة 
التي هي صاحبة العمل على االستقرار 
ال  بالفكر  تؤمن  وال  بالثقافة  تؤمن  ال 
أهمية  تعطي  وال  الفكرية  الحرية  تمنح 
 إذا كان يسير العربة 

ّ
لإلبداع الثقافي إال

املــحــركــة  الــعــجــالت  الــتــي تنقلها  ذاتــهــا 
ذاتها في االتجاه الذي تخطط له السلطة، 
لهذا فإّن التجاوز على الحقوق الفكرية 
متاح جدا سواء للمؤسسات التي تعمل 
عــلــى اســـتـــغـــالل كـــل مـــا هـــو فـــــردي أو 
بمظهر  الظهور  األول  هّمهم  أشخاص 

الــــواعــــي واملـــثـــقـــف، وهــــم فـــي الــحــقــيــقــة 
بعضهم  فيلجأ  املحتوى،  من  فــارغــون 
الى هذا التجاوز الذي يمكن اطالق كلمة 
السرقة عليه، ولهذا فإّن النتيجة هي ال 
وجود للحقوق لوجود املشكالت ذاتها 
الوقت  الــظــروف ذاتــهــا وإن اختلف  فــي 
والزمن واملــنــاخ، وهــي ليست مشكالت 
اجتماعية بقدر ما هي سياسية تنبني 
الخاطئ،  السياسي  الفعل  مــن  أســاســا 
وحــــني نــتــحــدث عـــن الـــحـــلـــول فـــــإّن كل 
ـــهـــدوء  شــــيء مــرتــبــط بـــاالســـتـــقـــرار وال
وفــعــالــيــة االحـــتـــرام املــتــبــادل بــني الــفــرد 
والــجــمــاعــة بــني املــبــدع والـــدولـــة، وهــو ما 
وقوته،  وفعاليته  القانون  وجــود  يعني 
الوعي لدى املؤسسات  وبالتالي وجود 
التي تعمل فــي ظــل الــقــانــون وهــي التي 
الجهود  لــكــل  األشـــخـــاص  تمنع ســرقــة 
بال ظهر  يعيش  الــذي  للمؤلف  الفكرية 

إن صح القول.

الشكل وبراءة النصوص 
ابتدأ الناقد عمار الياسري رأيه بمقولة 
كرستيفيا  جوليا  البلغارية  األلسنية 
التي نفت البراءة عن أّي نص، مّدعية أّن 
 نــّص هــو فسيفساء مــن نصوص 

ّ
كــل

أخــرى، ثم أشــار إلــى أهمية الشكل في 
املوضوع، مبينًا أّن شكلية النص تبقى 
متفردة، مبنى ومعنى، وهذا مرّده بنية 
األســـلـــوب ومــعــمــاريــة الــتــشــيــيــد. هـــذان 
الــنــســقــان يــجــعــالن الــنــص مــتــحــوال من 

األدبــّيــة  آخـــر، وهــنــا تتحقق  إلـــى  منتج 
ويتمظهر اإلبداع، والتساؤل الذي ُيطرح: 
عن  بنصه  الحقيقي  املبدع  ينأى  كيف 
وقوع الحافر على الحافر أو التناصات 

العميقة؟
وقد أجاب الياسري عن التساؤل الذي 
طرحه قائال: الجواب يقع على نسقني: 
األدبـــيـــة  ــــدراســــات  ال هـــو  الــنــســق األول، 
التي تقتضي اتباع منهجية دقيقة يتم 
اإلشــــــارة فــيــهــا إلــــى مـــصـــادر الـــدراســـة 
وهــــذا مـــا يــحــدث فـــي الــبــحــوث العلمية 
وعلى نحو أقل في الصحف واملجالت. 
أّما النسق الثاني، فهو األجناس األدبية 
ســـواء كــانــت مــن الــشــعــر أو الــنــثــر. هنا 
تصبح املشكلة أكثر تعقيدا لعدم وجود 
لذا يسعى صانعو  منهجية مصدرية، 
الـــجـــنـــس األدبـــــــي إلـــــى مــــغــــادرة الـــوعـــي 
الجمعي النصوصي إلى عوالم سحرية 
ال مرئية مــن أجــل صــوغ منجزهم من 
كي  قبلية  تمثالت نصوصية  أّيــة  دون 
ال يتم التماهي معها قصدا أم من دون 
قصد.ترتفع هذه األيــام أصــوات عديدة 
والتهميش  اإلقــصــاء  حيف  عليها  يقع 
والتجاوز من خالل استغالل منجزها 
أو  التوليف  منها  عديدة  يافطات  تحت 
االعــــداد أو الــتــعــريــب وربــمــا االقــتــبــاس. 
الثقافي  االشتباك  لهذا  الرئيس  السبب 
ثقافية تسير  عــدم وجـــود معايير  هــو 
أعـــراف  أو  الثقافية  املــؤســســات  عليها 
أّيــة  على  يجب  إذ  العمل،  تنظم  ثقافية 

مؤسسة ثقافية عدم قبول أو انتاج أّي 
عمل يقع تحت توصيف االقتباسات أو 
التوليف أو اإلعداد من دون اإلشارة الى 
املصدر األصــلــي، ليس هــذا حسب، بل 
شموله بالحقوق املادية واملعنوية كافة.

في وسط االنفتاح الثقافي للنص على 
وســـائـــل الــتــواصــل املــتــنــوعــة ال بـــّد من 
االنتهاكات  تمنع  عمل  سياقات  وضــع 
الـــتـــي حــصــلــت أو قـــد تحصل  املــريــعــة 
العمل  تنظم  ثــقــافــة  إلـــى  بــعــدهــا  لنصل 
أو  تـــــجـــــاوزات  ــــــة  أّي مــــن دون  الـــثـــقـــافـــي 

أنتهاكات.

سرقات النصوص املسرحية 
الــكــاتــب املــســرحــي عــلــي الــعــبــادي تكلم 
عن السرقات التي تستهدف النصوص 
اإلبداعية،  مشيرا الى أنها تتمحور عبر 
املبدع عبر  اغتيال حق  اشتغالني منها 
االستيالء عليه وتقديمه كما هو وهذه 
ســرقــة فــيــهــا تــصــريــح، وهــنــاك اغــتــيــال 
وإزاحــة غير مباشرة تتمثل باستالب 
الفكرة من جسد النتاج االبداعي وهذه 
سرقة فيها تلميح، مّما تفتح الباب على 
مصراعيه للباحثني والنقاد للبحث في 
أحقيته  والكشف عن  النتاج  ذلــك  جــذر 
تدني  إلــى  العبادي  لفت  ثم  أو عائدتيه. 
ـــخـــطـــاب الـــثـــقـــافـــي والــفــنــي  مـــســـتـــوى ال
لـــدى كــثــيــر مـــن املــشــتــغــلــني فـــي الحقل 
اإلبداعية  املسامات  وانغالق  املسرحي 
الــتــي جــعــلــت مــنــهــم تــوابــع إبــداعــيــة، بل 

منهم من ال يميز بني االقتباس واإلعداد 
والـــتـــألـــيـــف والـــفـــكـــرة حــســب مـــا حــدث 
مــعــي فــي (مــهــرجــان املــثــنــى املسرحي 
األول ضـــد االرهــــــاب) حــيــث قـــدم أحــد 
املــــخــــرجــــني الــــشــــبــــاب املــــشــــاركــــني فــي 
السود)  (الحقائب  مسرحية  املهرجان 
لم يكتف بسرقة النص وحذف اسمي 
ــيــه، بــل تــابــع عبر  ونــســب املــســرحــيــة إل
واكتشف  املسرحية  منجز  اليوتيوب 
أّنــهــا قــدمــت فــي كــربــالء وقـــام بسرقة 
جـــزء مــن الـــرؤيـــة اإلخــراجــيــة للعرض، 
وبعد مواجهته يقول لي إّن شخصا ما 
يفرق  أّنــه ال  لي  اتضح  الفكرة  أعطاني 

بني (السرقة واالقتباس و اإلعداد). 
الــتــي  الــــســــرقــــات  أّن  الــــعــــبــــادي  ــــــــّنيَ  وب
عبر  املــســرحــيــة  الــنــصــوص  تستهدف 
ــنــت تــمــثــل كـــارثـــة أخــــرى حــلــت بــأهــل  ال
االبـــــــــداع، حــيــنــمــا يــنــشــر املــــبــــدع نــصــًا 
املتخصصة  املواقع  أحد  في  مسرحيًا 
أو غيرها، عملية  املسرحي  الشأن  في 
بسهولة  تتم  املنجز  هــذا  على  السطو 
بالغة ويصبح للسارق حرية لم يألفها 
اشتغاالته في مجاالت  واقعه عبر  في 
الــســطــو واغــتــيــال املــؤلــف، منها شطب 
له، وأخذ  إزاحته  الخطاب و  اسم منتج 
جـــــزء مــــن الــــنــــص لـــكـــي يــــخــــرج بــنــص 
مكون من مجموعة نصوص من دون 

ذكـــر اســـم مــنــتــجــي الــنــصــوص، حــذف 
وإضافة من دون الرجوع للمؤلف، كل 
ذلك يحدث إذا علمنا أّن في زمن القحط 
األخالقي ليس ملنتج الخطاب الجمالي/ 
 عبر 

ّ
النص من معرفة بتقديم نصه إال

عنه  كتب  مــا  أو  الصحافية،  الــوكــاالت 
أحد  إبــالغــه مــن قبل  أو  الصحافة  فــي 
مشاهدة  لهم  تسنى  الذين  األصــدقــاء، 
الــعــرض، أّمــا مــا دون ذلــك ليس لــه علم 

اطالقًا.
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ض أكــداســا/ 
حـــاظا ل ب
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* هــــــــل أثــــــــرت فيك أجــــــــواء مدينتك 
فاس، من خزانة الكتب إلى الطرق 
الصوفية والحلقــــــــات في تكوينك 
املســــــــرحي؟ وهل تعــــــــد املكان جزءًا 

من تكون الشخصية؟
 
ً
–  الــــــــذي نســــــــميه املكان ليــــــــس معادال
للفــــــــراغ وال للخــــــــواء، وال ورقــــــــة بيضاء 
يمكن أن نكتب فيها وعليها ما نشــــــــاء، 
ولكنــــــــه جســــــــد حــــــــي، يفعــــــــل وينفعــــــــل 
ويتفاعــــــــل ويؤثــــــــر في األجســــــــاد وفي 
األرواح وفــــــــي األفــــــــكار، وهو جســــــــد له 
أرضه وســــــــماؤه، وله تربتــــــــه الخاصة، 
ولــــــــه أمالحه في هذه التربة، وله معادنه، 
وله فضاؤه وله مناخه، وله ثقافته التي 
الجغرافيا  وأوجدتهــــــــا  التاريخ  أوجدها 
أيضًا، وهــــــــو الذي ينبت النبــــــــات، تمامًا 
كمــــــــا يمكن أن ينبت النــــــــاس، وهو الذي 
يعطيهم مالمحهم، ويعطيهم كثيرًا من 
املعطيات الثقافية والجمالية واألخالقية 
 ولونــــــــًا وأخالقًا 

ً
التــــــــي تميزهم، شــــــــكال

وســــــــلوكًا، فأبنــــــــاء الجبــــــــل، فــــــــي قدرة 
التحمل لديهم، ليســــــــوا هم أبناء السهل، 
وأبناء الصحراء، في وضوحهم، ليسوا 
هم أبنــــــــاء الغيــــــــم والضبــــــــاب، وذلك في 
غموض رؤيتهــــــــم، ويمكنك أن تجد هذا 
املعنى في شخصيتني من شخصيات 
شكسبير، تجدهما لدى هاملت البارد، 
فكريًا وعاطفيًا ووجدانيًا، واملنتمي إلى 
 

ّ
الدنمارك البارد، والذي ال يفعل الفعل إال
بعد أن يسأل ويتساءل ويشك ويحتار، 
وفي مقابله تجد عطيل الحار، عاطفيًا 
ووجدانيــــــــًا، والقادم مــــــــن أرض أفريقية 
حــــــــارة وملتهبــــــــة، والذي يســــــــبق الفعل 
لديه علــــــــى التفكير، وإذا كان اإلنســــــــان 
في املســــــــرح اليوناني مسّيرًا من طرف 
اآللهة، فإن اإلنســــــــان ما زال مسيرًا من 

طرف املكان.

*وهــــــــل تعتقد أّن اليونانينيـ  مثًال 
ـ لو كانوا يعيشــــــــون في الصحراء 
العربية، كان يمكنهم أن يؤّسسوا 
هذا املســــــــرح وهذه الفلســــــــفة، وأن 

تكون لهم هذه العقالنية؟
- وأنــــــــا عشــــــــت فــــــــي أمكنــــــــة متعــــــــددة، 
واكتســــــــبت بذلك هوية مركبة، عشــــــــت 
طفولتي بــــــــني أمكنة مختلفــــــــة، وأخذت 
منها أشــــــــياء كثيرة بال شــــــــك، وعشت 
، وأخذت 

ً
في مدينــــــــة فاس زمنًا طويــــــــال

منها أجمــــــــل ما فيها، وتشــــــــبعت فيها 
بالفنون وبالفكر األصيل، وعشــــــــت في 
مدينة الخميسات، وأعطيتها شيئًا مما 
لــــــــدي، وأعطاني املكان فيها شــــــــيئًا من 
ثقافتــــــــه األمازيغية االحتفاليــــــــة، الغنية 
باأللوان وباملعاني وباأللحان، وعشــــــــت 
في مدينة الــــــــدار البيضاء، وأخذت منها 
روح الحداثة واملعاصرة، كما كتب لي أن 
أعبــــــــر من مدينة مراكش، وأن أنفتح من 
خاللها على الثقافة االفريقية والعربية 
واألمازيغية، وبهذا فقد أخذت شيئًا من 
ثقافتــــــــي ومن رؤيتي ومــــــــن أخالقياتي 

من األمكنة التي عشت فيها.
ـ * بعضهم يقول بأن املســــــــرح في 

طريقه إلى املتحف بسبب تطورات 
الحياة ووســــــــائل االتصــــــــال وغير 
ذلك من امليديــــــــا.  ماذا تقول وأنت 
املدافع الكبير عن الشكل املسرحي 

الكالسيكي التقليدي؟
- أّي مســــــــرح؟  أنت تعرف أن املســــــــرح 
هو احتفال اإلنسان وهو عيده اليومي، 
وهــــــــو ديوانه الــــــــذي يخبئ فيــــــــه فرحه 
وحزنه وحبه وشــــــــوقه وخوفه وحيرته 
ه وجّده ولهــــــــوه، وإذا كان ممكنًا 

ّ
وشــــــــك

أن يدخل اإلنســــــــان املتحــــــــف يومًا، فإّن 
هذه الفنون االحتفالية يمكن أن تدخله 
أيضًا، وهــــــــذا ما ال يمكــــــــن أن أتصوره 
أبدًا، فمن طبيعة هذا املسرح أنه يتجدد 
دائمًا، تمامًا كما يتجدد اإلنسان، وكما 
تتجدد الدنيا، وهو بهذا (محكوم) بأن 
يتغير، كما يتغيــــــــر الفكر، وكما يتغير 
التاريــــــــخ والجغرافيــــــــا، وهنــــــــاك دائمــــــــًا 
مســــــــارح جديــــــــدة تولد، بــــــــرؤى جديدة 
وبلغــــــــات جديــــــــدة وبأبجديــــــــات جمالية 
جديــــــــدة، وهنــــــــاك أخرى قديمــــــــة تبقى 
في الخلــــــــف، ووجودها فــــــــي الخلف، ال 
يعني أبــــــــدًا أنها غير موجــــــــودة، أو أّنها 
قد ماتت وانتهت، ألّنها أساســــــــًا أفكار 

ومعان، واألفكار واملعاني ال تموت أبدًا، 
ومعنى هذا أن األفكار (القديمة) تحتاج 
دائمًا إلى القــــــــارئ الجديد، وتحتاج إلى 
الرؤية الجديــــــــدة، وتحتاج إلــــــــى العالقة 
الجديدة، وتحتاج إلــــــــى األدوات الجديدة 
واملنهجيــــــــات الجديدة إلعــــــــادة تركيبها 
تركيبًا يتماشــــــــى مع النحــــــــن، ويتوافق 
 هذا 

َّ
مع اآلن، ويتناغم مــــــــع الهناء، ولعل

هو ما يمكن أن تجده اليوم في املســــــــرح 
األوروبــــــــي والغربي املعاصــــــــر، الذي ال 
يؤمــــــــن بمتحفيــــــــة املســــــــرح، وال يؤمن 
بمتحفية الفلسفة وال بمتحفية الفنون 
التشــــــــكيلية، ولهــــــــذا نراه يعيــــــــد تقديم 
بأزياء وسينوغرافيا  اليوناني،  املسرح 
جديدة، ويعيد قراءة مســــــــرحيات كبار 
القدامى،  العامليني  املســــــــرحيني  املؤلفني 
وذلك برؤية معاصرة جديدة، فاملسرح 
يخبــــــــئ روحه فيه، وفي نصوصه حياة 
وحيويــــــــة موجودتان فــــــــي حالة كمون 
أبدي، وبقدر مــــــــا تعطي هذه النصوص 
تعطيــــــــك، وبحســــــــب قراءتك لهــــــــا يكون 
وجودها الجديد واملتجدد، وبهذا يكون 
هذا املسرح (القديم) جامدًا في القراءات 
الجامــــــــدة، ويكــــــــون حيــــــــًا في القــــــــراءات 

الحيــــــــة، ويكــــــــون منغلقًا فــــــــي القراءات 
املنغلقــــــــة، ويكون متفتحــــــــًا في القراءات 
املتفتحــــــــة، ويكــــــــون عاملًا فــــــــي القراءات 
 وأميًا في القراءات 

ً
العاملة، ويكون جاهال

الجاهلة واألمية، وعليه، فإّن من يحتاج 
ألن يدخــــــــل املتحــــــــف حقيقــــــــة، ليس هو 
هــــــــذا املســــــــرح املجــــــــدد واملتجــــــــدد عبر 
التاريخ، ولكن هــــــــؤالء الذين ال يعرفون 
حقيقة املســــــــرح، والذيــــــــن يتخيلون بأن 
هذا املسرح اإلنســــــــاني يمكن أن يدخل 
املتحــــــــف يومًا، والذيــــــــن يقبضون على 
رماد املسرح وال يقبضون على جمره.

* بدفاعك عن األشــــــــكال التقليدية 
املســــــــرحية، يعنــــــــي أنــــــــك بعيد عن 
التمــــــــرد وال يهمــــــــك التجريب، وال 
تؤمــــــــن بالحداثــــــــة (أقصــــــــد حداثة 
حداثــــــــة  أو  املســــــــرحي)  الشــــــــكل 

التكوين في القالب املسرحي؟
- األصــــــــل فــــــــي املســــــــرح أّنه فــــــــن وفكر 
وعلــــــــم وصناعة التمــــــــرد بامتياز، وهو 
مبنــــــــي على أســــــــاس أنــــــــه رؤيــــــــة نقدية، 
وعلى أســــــــاس أنه موقف نقدي، وليس 
هناك مســــــــرحي واحــــــــد فــــــــي العالم، لم 
يكــــــــن متمردًا على الواقــــــــع، ولم يمارس 
واالجتماعيــــــــة،  الوجوديــــــــة  املعارضــــــــة 
فاملســــــــرحي ينطلــــــــق دائمًا مــــــــن فكرة 
أن الواقــــــــع متخلف ومريــــــــض، وأن هذا 
الواقــــــــع املريــــــــض يحتــــــــاج إلــــــــى العالج، 
وتختلف طبيعة العالج لدى املسرحي، 
فهناك من يعالــــــــج باألدوية، وهناك من 
يعالــــــــج بالضحــــــــك، وهناك مــــــــن يعالج 
بالكــــــــي، وهناك من يعالــــــــج بالصدمات 
الكهربائيــــــــة، ويبقــــــــى أن األســــــــاس هو 
البحــــــــث عن عافية الحيــــــــاة وعن صحة 

املجتمع وعن منطقيــــــــة الواقع والوقائع. 
أنــــــــا ال أؤمن بالشــــــــكل الخارجي الخام، 
والذي له جمالياته البصرية وليست لديه 
رسائله، وما يهمني هو الصورة دائمًا، 
أو هو روح الصــــــــورة، أما اإلطار الفارغ، 
حتى ولــــــــو كان مــــــــن الذهــــــــب الخالص، 
فإنه ال يعني لدّي أي شــــــــيء، فأنا أحيا 
التمرد في حياتي وفي حياة مسرحي، 
ولكنني ال أرفع شعار التمرد، وال أتخذه 
عنوانــــــــًا فقط، تمامًا كمــــــــا أحيا الحداثة 
وأعيشــــــــها، في رؤيتــــــــي وعالقاتي، من 
غير أن أدعيها وتسأل عن القالب، وروح 
املســــــــرح في املســــــــرح هو املسرح، وهو 
أكبر من كل قالب، ألن املســــــــرح جوهره 
الحقيقة، والحقيقــــــــة ال يمكن اعتقالها، 
وال تأميمهــــــــا، وال تلفيفها فــــــــي العلب، 
فــــــــي الصناديــــــــق، وحده  وال وضعهــــــــا 
املســــــــرح املدرســــــــي هو الذي يبحث عن 
القوالب والقواعد ويلتزم بها، ووحدهم 
معلمو الشعر هم من يلتزمون بقواعد 
العروض، أما الشــــــــاعر الكبير فهو أكبر 
من العروض كما قال أبو العتاهية يومًا، 
ومن حق املســــــــرحي أن يقــــــــول: أنا أكبر 
من القواعــــــــد ومن القوالب ومن الدروس 
املســــــــرحية الجامدة، ال أؤمن بالحداثة.. 
كيــــــــف؟ أنــــــــا أؤمــــــــن باألصيــــــــل، وما هو 
أصيل هــــــــو حقيقي، وما هــــــــو حقيقي 
هو عابر لألزمــــــــان واألمكنة وللثقافات 
واللغات والحضارات، ولهذا فإنني أؤكد 
دائمــــــــًا على الحقيقة األساســــــــية التالية: 
وهي أن الفن األصيل معاصر وحديث 
بالضــــــــرورة، وباملقابل، فليس ضروريًا 
 ،

ً
أن يكــــــــون كل هذا الفن املعاصر أصيال

وهــــــــذا مــــــــا يفســــــــر أن تدخــــــــل كثير من 
التجارب املعاصــــــــرة والحديثة في خانة 
املوضة العابــــــــرة، التي ال يتعدى عمرها 

الشهور والسنوات القليلة .

* هــــــــل لديــــــــك ذكريات فــــــــي بغداد، 
صداقات، مهرجانات، أو ما شابه 

ذلك؟
– أصدقائــــــــي فــــــــي العراق، وفــــــــي مدينة 
بغداد بشكل خاص، كثيرون جدًا، ومن 
أجيال متعددة بال عدد، وذكرياتي فيها 
كثيرة جــــــــدًا، ابتداًء مــــــــن أول زيارة لها، 
التي كانت في صيف 1977 بمناســــــــبة 
انعقاد مهرجان الشباب العربي، وكان 
ملســــــــرحيتي (عطيل والخيل والبارود) 
حضور فــــــــي هذا املهرجــــــــان، وذلك من 
خالل فرقة مســــــــرح الطالئعــــــــي بمدينة 
الــــــــدار البيضاء بإدارة املخــــــــرج إبراهيم 
وردة، وفي تلك الزيارة حضرت عرض 
مســــــــرحية (كلكامش) لألستاذ الراحل 
ســــــــامي عبد الحميد، والتــــــــي قدمها مع 
الفنون، كما شــــــــاركت  طلبة أكاديميــــــــة 
فــــــــي مهرجان بغداد املســــــــرحي ســــــــنة 
1985 بمســــــــرحية (الدجــــــــال والقيامة) 
من إخراج املرحــــــــوم مصطفى التومى، 
األولــــــــى  الجائــــــــزة  املســــــــرحية  ونالــــــــت 
للتأليــــــــف، كما قدم لي املخــــــــرج العراقي 
املرحوم هاني هاني مســــــــرحية (الناس 
والحجــــــــارة) وكانــــــــت مــــــــن أداء املمثــــــــل 
واملخــــــــرج  الصديق عزيــــــــز خيون، كما 
قدم لي املخــــــــرج البصري حميد صابر 
الصلعاء)  مسرحية (فاوست واألميرة 
وقدمها املسرح القومي بعد ذلك املخرج 
حميــــــــد الجمالــــــــي، كما قدم لــــــــي الثنائي 
شامل ونيكار مسرحية (اسمع يا عبد 
السميع) باللغة الكردية، ويمكن أن أقول 
لــــــــك إن أصدقائــــــــي في العــــــــراق يفوقون 
عدد أصدقائي في املغرب، وباملناســــــــبة 
أترحــــــــم علــــــــى أصدقائــــــــي املســــــــرحيني 

الكبار. لروحهم السالم.
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"النموذج 107"
لكن عندما ســــــــاءت العالقات بينها 
وبني االتحــــــــاد الســــــــوفيتي، عمدت 
الصــــــــني رغــــــــم عزلتها الســــــــتغالل 
طاقاتهــــــــا والبحث عــــــــن موطئ قدم 
في العالــــــــم الذي يزداد اعتمادا على 
الكمبيوتــــــــر. وبعــــــــد عام مــــــــن قطع 
املســــــــاعدات السوفيتية عن الصني، 
طورت شيا بيسو، عاملة الكمبيوتر، 
"النمــــــــوذج 107"، وهو أول كمبيوتر 
رقمي  إلكترونــــــــي  محلي صينــــــــي 

لألغراض العامة.
واليوم تحتل الصــــــــني الصدارة في 
إنتاج أجهزة الكمبيوتر. وفي العام 
2011، أصبحت الصني أكبر سوق 
ألجهــــــــزة الكمبيوتــــــــر الشــــــــخصي، 
متفوقة على الواليات املتحدة. ومن 
املتوقــــــــع أْن تتجاوز إيــــــــرادات قطاع 
أجهزة الكمبيوتر الشخصي وحده 

6.4 مليارات دوالر العام الحالي.
لكــــــــنَّ بناء قطاع جديــــــــد للكمبيوتر 
مــــــــن الصفــــــــر كان يتطلــــــــب وجود 
فريق من العاملني املهرة، وقد لعبت 

شيا دورا بارزا في هذا الصدد.
إذ أســــــــهمت شيا في وضع اللبنات 
األولــــــــى في بعــــــــض معاهــــــــد علوم 
الحاسبات  وتكنولوجيا  الحاسوب 
اآلليــــــــة األولى ووضعــــــــت مناهجها 
التدريبيــــــــة، وكانــــــــت أول من يدرس 
علم الحاســــــــوب النظري، وساعدت 
مئات الطالب الصينيني في تلمس 
طريقهم في مجال علم الحاســــــــوب 
الوليد، وال يزال صــــــــدى إنجازاتها 

يتردد في الوقت الحالي.

نبوغ مبكر
وولدت شــــــــيا لعائلة من املدرســــــــني 
فــــــــي  بلديــــــــة تشونغتشــــــــينغ  فــــــــي 
العــــــــام 1923، والتحقت باملدرســــــــة 
ة في الرابعة من عمرها، ثم  االبتدائيَّ
أظهرت نبوغًا في املدرسة الثانوية 

ساعدها في التفوق على أقرانها.
وعندما اشــــــــتعلت الحرب الصينية 
اليابانيــــــــة الثانية، التي دارت رحاها 
لثمانيــــــــة أعــــــــوام وحصــــــــدت أرواح 
ماليني املدنيني الصينيني، استولت 
اليابان على مدينة نانجينغ عاصمة 
جمهوريــــــــة الصــــــــني آنــــــــذاك، وفــــــــّر 
سكانها إلى تشونغتشينغ مسقط 
رأس شيا. ونقلت الجامعة املركزية 
الوطنيــــــــة مقرها مــــــــن نانجينغ إلى 
تشونغتشــــــــينغ، والتحقت بها شيا 
في العام 1941 لدراســــــــة الهندســــــــة 

الكهربائية.
والتقت شــــــــيا في العــــــــام ذاته الذي 
تخرجــــــــت فيه بزميلها في الجامعة 
يانغ ليمينغ الــــــــذي كان من الجئي 
نانجينغ، واســــــــتمرت  مــــــــن  الحرب 
عالقتهمــــــــا حتى بعد أْن ســــــــافرت 
ملواصلــــــــة  شــــــــنغهاي  إلــــــــى  شــــــــيا 
الدراســــــــات العليــــــــا بجامعــــــــة جياو 
تونــــــــغ. وســــــــافر يانغ إلــــــــى جامعة 
إدنبرة وتتلمذ على يد ماكس بورن 

الحائز على جائزة نوبل.
وبعــــــــد عامني، ســــــــافرت شــــــــيا إلى 
جامعــــــــة إدنبرة لتحضير رســــــــالة 
الكهربائية،  الهندسة  في  الدكتوراة 
للتنبؤ  ووضعت منهجيات جديدة 
بدقــــــــة بالتغيرات فــــــــي الترددات في 
األنظمة اإللكترونية التي أفســــــــحت 
املجــــــــال لتطوير تطبيقات واســــــــعة 
النطــــــــاق تصلح ألي نظــــــــام له تردد 
كهربائــــــــي، مثــــــــل أجهــــــــزة الراديــــــــو 

والتلفاز والكمبيوتر.
وفي العام 1950، نالت شيا شهادة 
الدكتــــــــوراة وتزوجت مــــــــن يانغ في 
إدنبرة، وعــــــــاد الزوجان إلى الصني 
في العام 1951، وانخرطا في سلك 
التدريس بجامعة تشــــــــينغوا، حيث 
أجرت شيا أبحاثا عن االتصاالت. 

لكن الزوجــــــــان وجدا بلدا غير البلد 
الذي غادراه.

االقتصــــــــادي  النمــــــــو  تعثــــــــر  إذ 
وتداعــــــــت  الصينــــــــي  والصناعــــــــي 
وطــــــــأة  تحــــــــت  التحتيــــــــة  بنيتهــــــــا 
الحــــــــرب الصينية اليابانيــــــــة الثانية 
التــــــــي  واالضطرابــــــــات السياســــــــية 
شــــــــهدتها البــــــــالد وأســــــــفرت عــــــــن 
حــــــــرب أهلية انتصــــــــر فيها الحزب 
الشــــــــيوعي الصينــــــــي علــــــــى حزب 

القوميني الصيني.

"الكمبيوتر الصيني"
املــــــــؤرخ  موالنــــــــي،  تــــــــوم  ويقــــــــول 
بجامعة ســــــــتانفورد ومؤلف كتاب 
"الكمبيوتــــــــر الصينــــــــي"، إنَّ الحرب 
الصينيــــــــة اليابانيــــــــة الثانية خلفت 
دمارًا واســــــــعًا في البــــــــالد، وانتقلت 
جميع مؤسســــــــات التعليــــــــم العالي 
واملراكــــــــز املاليــــــــة واملركــــــــز الرئيس 
لإلنتاج الصناعي ومقرات الحكومة 
الصينية إلى مدينــــــــة ووهان، هربًا 
من أهــــــــوال الحرب. وبعد ســــــــقوط 
ووهان، نقلت مقراتهــــــــا إلى مدينة 
األزمة  ظــــــــل  وفي  تشونغتشــــــــينغ. 
املاليــــــــة الطاحنة التي كانت تمر بها 
البالد، لــــــــم تفكر الحكومة الصينية 
الهندســــــــة  فــــــــي  االســــــــتثمار  فــــــــي 

الكهربائية.
وبعــــــــد أن تقلد الحزب الشــــــــيوعي 
زمــــــــام الســــــــلطة، رفضــــــــت الواليات 
املتحــــــــدة والــــــــدول الرأســــــــمالية في 
الغــــــــرب تقديــــــــم مســــــــاعدات للدولة 
الوليدة وأوقفت تصدير  الشيوعية 
منتجاتهــــــــا إليها. ولجأ ماو تســــــــي 
إلــــــــى  الشــــــــيوعي  والحــــــــزب  تونــــــــغ 
االتحاد الســــــــوفيتي، الذي اســــــــتغل 
الفرصة ليضم الصــــــــني إلى الكتلة 
الشيوعية، ووافق على مساعدتها 

اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا.
وفي العــــــــام 1953، اختيرت شــــــــيا 
املؤسســــــــني  األعضاء  مــــــــن  لتكون 
بحثيــــــــة صينيــــــــة  مجموعــــــــة  ألول 
في مجال الكمبيوتــــــــر باألكاديمية 
الصينية للعلوم، التي كانت مركزا 

ألبحاث تكنولوجيا الحاسوب.
وفي العــــــــام 1956، وقعــــــــت الصني 
بروتوكوال  الســــــــوفيتي  واالتحــــــــاد 
طويل األجــــــــل لتطوير التكنولوجيا 
قطــــــــاع  وكان  الوطنيــــــــة.  والعلــــــــوم 
تكنولوجيــــــــا الحاســــــــوب واحدًا من 
ة التــــــــي اهتــــــــم  املجــــــــاالت األساســــــــيَّ

واألكاديميــــــــة  الشــــــــيوعي  الحــــــــزب 
والخبــــــــراء  للعلــــــــوم  الصينيــــــــة 
الســــــــوفيتيون بتطويرهــــــــا من أجل 

بناء الدفاع الوطني الصيني.

أسس علم الحاسوب
الكمبيوتــــــــر  إن  موالنــــــــي  ويقــــــــول 
فــــــــي  اســــــــتخدم  اإللكترونــــــــي 
دعــــــــم تطويــــــــر األســــــــلحة النوويــــــــة 
واختبارها، وإدارة شــــــــبكات النقل 
وتطوير البرنامج الفضائي إلطالق 
الصيني. وأدركت  الصناعي  القمر 
الصني أنها لن تتمكن من منافسة 
الدول الغربية اقتصاديا وعسكريا 

من دون الوصول للفضاء.
لكن تصنيــــــــع جهــــــــاز كمبيوتر لم 
يكــــــــن يســــــــيرا. فحينهــــــــا لــــــــم يكن 
دراســــــــيًا   

ً
الحاســــــــوب مجاال علــــــــم 

 بذاته، بل كان موزعًا على 
ً
مستقال

والهندســــــــة.  والفيزياء  الرياضيات 
وقــــــــد لعبــــــــت شــــــــيا دورا كبيرا في 
وضــــــــع األســــــــس لعلم الحاســــــــوب، 
مســــــــتعينة بخبرتها الواســــــــعة في 

مجال اإللكترونيات والرياضيات.
وفي العــــــــام 1956، انضمت شــــــــيا 

إلى وفد لزيارة موسكو وليننغراد 
للتعرف على األبحاث الســــــــوفيتية 
مجــــــــال  فــــــــي  والتعليــــــــم  واإلنتــــــــاج 
الكمبيوتــــــــر. وترجمــــــــت كتبــــــــًا عن 
تصميــــــــم الكمبيوتر من الروســــــــية 
إلــــــــى الصينيــــــــة، كان مــــــــن بينهــــــــا 
كتيب إرشادي من 1000 صفحة 
عــــــــن تكنولوجيا الحاســــــــبات اآللية 

السوفيتية.
وفي العام نفسه، دّرست شيا مادة 
علم الحاسوب النظري ألول مرة في 
الصني، كما أســــــــهمت في تأسيس 
قســــــــم علوم الحاسوب باألكاديمية 
الصينيــــــــة للعلــــــــوم الــــــــذي كان نواة 
والتكنولوجيــــــــا.  العلــــــــوم  لجامعــــــــة 
وســــــــاعدت شــــــــيا في وضع مناهج 
علــــــــم الحاســــــــوب بالجامعة ومعهد 
تكنولوجيا الحاســــــــوب، وأشــــــــرفت 
على تدريــــــــب مئات الطالب من عام 

1956 إلى 1962.
وفــــــــي العــــــــام 1959، نجحت الصني 
في محاكاة نموذجني حاســــــــوبيني 
ونموذج  نموذج 103  ســــــــوفيتيني، 
النموذجــــــــني  غــــــــرار  علــــــــى   104
الســــــــوفيتيني "إم 3" و"بــــــــي إي إس 

إم2-"، لكــــــــن العالقات الســــــــوفيتية 
الصينية أخذت تســــــــوء إثر نشوب 
حــــــــول  الزعيمــــــــني  بــــــــني  خالفــــــــات 
املركزية في العالم الشيوعي ومدى 
صحة املسار الشيوعي الذي تتبعه 

كال الدولتني.
وفــــــــي العــــــــام 1960، قطــــــــع االتحاد 
الســــــــوفيتي جميع أشــــــــكال الدعم، 
الصني،  عــــــــن  واستشــــــــاريا،  ماديا 
حتــــــــى ظنــــــــت الكثيــــــــر مــــــــن الــــــــدول 
أن قطــــــــاع الكمبيوتــــــــر فــــــــي الصني 

سيتداعى.

أول كمبيوتر صيني
لكــــــــن العكــــــــس كان صحيحا، فقد 
بأكاديميــــــــة  الباحثــــــــون  اســــــــتأنف 
العلــــــــوم الصينيــــــــة دراســــــــاتهم في 
الحاســــــــوب  تكنولوجيــــــــا  قطــــــــاع 
وعلومــــــــه دون االعتمــــــــاد على أحد. 
وطورت شيا أول كمبيوتر صيني 
بالكامل بتصميم مبتكر، وأطلقت 
عليه اسم "نموذج 107"، وسرعان 

ما اســــــــتخدم في املعاهد التدريبية 
في أنحاء الصني.

القــــــــرن  مــــــــن  الســــــــتينيات  وفــــــــي 
الصني تصنيع  واصلت  العشرين، 
أجهــــــــزة كمبيوتــــــــر أكثــــــــر تعقيــــــــدا 
وتطــــــــورا. وفي عــــــــام 1972، عندما 
زار وفــــــــد مــــــــن علمــــــــاء الكمبيوتــــــــر 
األمريكيــــــــني الصــــــــني، دهشــــــــوا من 
مــــــــدى التقدم الــــــــذي حققته الصني 

بمفردها.
وواصلت شيا دراســــــــاتها لتطوير 
أجهــــــــزة الكمبيوتر عالية الســــــــرعة، 
وظلــــــــت تــــــــدرب علماء ومهندســــــــي 
الكمبيوتــــــــر الشــــــــباب. وفــــــــي العام 
1978، أسهمت شــــــــيا في تأسيس 
دورية الكمبيوتر الصينية، ودورية 
تكنولوجيا الحاسوب وعلومه، أول 
دورية باللغــــــــة اإلنجليزية مختصة 

بالكمبيوتر.
وفي عام 1981، طورت شيا "150 
أيه بي"، وهو وحدة معالجة مركزية 
يمكنها تأدية 20 مليون عملية في 

الثانية.
وبفضل جهود شــــــــيا، أصبح علم 
الحاسوب مجاال دراسيا مستقال 
فــــــــي الصــــــــني وازدهــــــــرت صناعــــــــة 
الكمبيوتــــــــر في البالد رغم بداياتها 

املتعثرة.

مستقبل الصني التكنولوجي
فقد أســــــــهمت شــــــــيا في تشــــــــكيل 
التكنولوجــــــــي  الصــــــــني  مســــــــتقبل 
بمســــــــاهمتها في إقامة مؤسسات 
تعليمية وتعليم أجيال من الطالب 
وضعوا أســــــــس قطــــــــاع تكنولوجيا 

الحاسوب الذي نراه اليوم.
وال تــــــــزال شــــــــيا تلقب فــــــــي الصني 
باســــــــم "أم الحاســــــــبات الصينيــــــــة" 
عرفانــــــــا بجهودهــــــــا في تأســــــــيس 
قطــــــــاع الكمبيوتر في الدولة. ويمنح 
اتحاد الكمبيوتــــــــر الصيني جائزة 
للعاملات واملهندسات  شيا بيســــــــو 
بارزة  إســــــــهامات  الالئــــــــي يحققن 
فــــــــي هندســــــــة الحاســــــــوب وعلومه 

وصناعته وأبحاثه.
ونالت هذه الجائزة مؤخرا تشــــــــني 
فــــــــي تطوير  زونينغ إلســــــــهاماتها 
أنظمة حاسوب عالية األداء، وهوان 
لينجي ألبحثاها في مجال وحدات 
املعالجــــــــة املركزية. وتســــــــير هاتان 
العاملتان وغيرهن على الدرب الذي 
خطته لهن شيا لتطوير تكنولوجيا 

الكمبيوتر في الصني.
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*علي الساعدي:

االقتصاديــــــــة  بالشــــــــؤون  الباحــــــــث 
واالكاديمي الدكتور فالح الزبيدي يرى 
ان البالد التي ال تدعم منتوجها الوطني 
ال يمكنهــــــــا ان تحقق النجــــــــاح والتطور، 
وتفضيل املنتوج املحلــــــــي لن يتم ما لم 
تكن هناك اجراءات حقيقية داعمة على 
ســــــــبيل املثال وضع تشريعات وقوانني 
تقنــــــــن مــــــــن عملية االســــــــتيراد، وفرض 
الرســــــــوم الجمركيــــــــة علــــــــى املنتوجات 

املستوردة.

ثقافة عامة 
العشــــــــرينية ســــــــارة محمد تقول:"رغم 
وجود املنتوج الوطني اال اننا كنا نفضل 
املســــــــتورد ومن مختلف املناشئ، لعدة 
اســــــــباب منها قلته والثقافة العامة التي 
فضلت املســــــــتورد على املحلــــــــي، اال ان 
الحملة التــــــــي اطلقت قبل اكثر من ثالثة 
اشــــــــهر عن دعم املنتــــــــوج الوطني كانت 
كفيلة برغبة املواطن باقتنائه واالعتماد 
عليه، السيما املنتوجات الغذائية ، حتى 
اعتدنــــــــا على قراءة املنتوج قبل شــــــــرائه 
والتأكد مــــــــن وجود عبــــــــارة (صنع في 
العــــــــراق)، فهــــــــذه الجملة كفيلــــــــة لوضع 

البضاعة في عربة التسوق".
وتضيف :"كثيرًا ما نجد في االســــــــواق 
بضائع مســــــــتوردة كنا قد اعتدنا على 
شــــــــرائها فــــــــي وقت ســــــــابق قــــــــد انتهت 
صالحيتها وهي متكدســــــــة في رفوف 
املحال، وهــــــــذا مايؤكد اعتماد املواطنني 

علــــــــى املنتــــــــوج املحلــــــــي وتفضيله على 
املســــــــتورد، هذا االمــــــــر زرع الفرحة في 
النفــــــــوس واعاد الثقــــــــة باملنتوج املحلي، 

متمنية أن نصل الى مرحلة االكتفاء".

تقييس وسيطرة
مدير اعالم دائرة التقييس والســــــــيطرة 
النوعية عامر محمــــــــد يؤكد ان:"املنتوج 
العراقية  للمواصفــــــــة  يخضــــــــع  الوطني 
كما هــــــــو الحال للبضائع املســــــــتوردة"، 
وفيمــــــــا يتعلق بدعــــــــم املنتــــــــوج الوطني 
فيقــــــــول:"اذا كان املنتوج الوطني مطابقًا 
للمواصفــــــــة العراقيــــــــة ووزارة الصحــــــــة 
والجمارك ويغطي حاجة السوق سيتم 
منع استيراد ذلك املنتوج وهذا ماحدث 
بالفعــــــــل مع عــــــــدة منتجات بعــــــــد تعهد 
املعامل العراقية بسد حاجة السوق من 
تلك املــــــــواد، وبعد الفحص من قبل فرق 

التفتيش التي اكدت ذلك تم املنع".
والســــــــيطرة  ويضيف:"التقييــــــــس 
النوعيــــــــة ليس فقط لحماية املســــــــتهلك 
وانمــــــــا لحماية املنتــــــــوج الوطني ودعمًا 
بجميــــــــع  العمــــــــل  باعــــــــادة  ورغبــــــــة   لــــــــه 
املســــــــتهلك  محمــــــــد  معاملنا".وحــــــــذر 
الغذائيــــــــة،  املنتوجــــــــات  "تنــــــــاول  مــــــــن 
خاصــــــــة االلبان املنتهيــــــــة الصالحية او 
ماســــــــتنتهي صالحيتــــــــه قريبًا، فنحن 
حريصــــــــون على خلو املنتــــــــوج الوطني 
من املــــــــواد الحافظة وهــــــــذا ايجابي على 
صحة املســــــــتهلك ملا لها من ضرر على 

الصحة، هذا وقد اشترطنا على التجار 
املســــــــتوردين للمواد املجمــــــــدة وغيرها 
ان تورد الى العــــــــراق في الربع االول من 
انتاجها لضمان وصولها الى املستهلك 

قبل انتهاء صالحيتها بمدة كافية ".
 امــــــــا فــــــــي مــــــــا يتعلــــــــق بظاهــــــــرة الغش 

الصناعي فيقول محمد:
الجريمــــــــة  مــــــــع شــــــــعبة  التعــــــــاون  "تــــــــم 
االقتصادية وتزويد القضاة بالعالمات  
املزورة، واجــــــــراءات اخرى اكثر صرامة 
للقضاء على ظاهرتي الغش الصناعي 

والتجاري".

معايير مختلفة
وبينما هــــــــو يقلب احدى علــــــــب االلبان 
املنتوجــــــــات  ان  الــــــــى  عمــــــــار  يشــــــــير 
الوطنيــــــــة قــــــــد قطعــــــــت شــــــــوطًا كبيــــــــرًا 
في ســــــــبيل تحقيــــــــق النجــــــــاح، ولكنها 
بحاجــــــــة الــــــــى التطوير اكثــــــــر كي تكون 
محــــــــط انظــــــــار واســــــــتهالك املواطنــــــــني، 
 عن الخضــــــــراوات والفواكه التي 

ً
فضال

 يفضلهــــــــا الجميــــــــع لكونهــــــــا ذات طعم 
مميز.

الباحث بالشؤون االقتصادية ليث علي 
اشــــــــار الى ان حملة دعم املنتوج الوطني  
يجب ان تكون خاضعة باالســــــــاس الى 
عدة متطلبات ومعايير البد من توفرها 
ومنهــــــــا البنية االساســــــــية للتكنولوجيا 
الحديثــــــــة، فعلى ســــــــبيل املثــــــــال اذا كان 
الهدف تطوير االنتــــــــاج الزراعي فيجب 
اعتمــــــــاد التقنيــــــــات الحديثة والوســــــــائل 
املتطورة كي يكون املنتوج باملســــــــتوى 
املطلــــــــوب، من ثــــــــم االهتمــــــــام بالجوانب 
التنظيميــــــــة والقانونيــــــــة وهــــــــي حمايــــــــة 
املنتوجــــــــات وان تكــــــــون اســــــــعار بيعها 
مناســــــــبة للمواطنــــــــني كــــــــي ال يضطروا 
الى استهالك املســــــــتورد لرخص ثمنه، 
 عن ضــــــــرورة توزيع املنتوجات 

ً
فضال

الخضــــــــراوات  املثــــــــال  ســــــــبيل  علــــــــى 
املحليــــــــة يجــــــــب ان ينظــــــــم توزيعها بني 
 املحافظــــــــات واملدن بصورة متســــــــاوية 

وصحيحة.

تكاتف الجهود
وزارة الصناعة واملعادن دعت في لقائها 
مؤخــــــــرًا مــــــــع مجلــــــــس النــــــــواب والنخب 
والكفاءات الــــــــى الدعم والترويج للمنتوج 
الجذريــــــــة  الحلــــــــول  ووضــــــــع  الوطنــــــــي، 
لتتصــــــــدر املنتوجات املحليــــــــة بدال ًعن 
املســــــــتوردة  قائمة مشــــــــتريات املواطن، 
كمــــــــا نتج عن اللقاء عدد من التوصيات 
منهــــــــا تفعيل العمل باملــــــــادة (27/أ) من 
قانون املوازنة املالية العامة لسنة 2017 
بالزام الــــــــوزارات االتحادية واملحافظات 
والجهات غير املرتبطة بوزارة بشــــــــراء 
املنتــــــــوج املحلــــــــي مع اعطــــــــاء مرونة في 
فروقات السعر لصالح املنتوج العراقي، 
وقيــــــــام ديــــــــوان الرقابــــــــة املاليــــــــة وهيئة 
النزاهة وفقًا للمهام املناطة بكل منهما 
ومســــــــاءلة  التطبيق  مســــــــتوى  بمراقبة 
 عن تزويــــــــد الوزارة 

ً
املقصريــــــــن، فضال

بقائمة االحتياجــــــــات املطلوب توفيرها، 
كما بــــــــني اللقاء ان هناك مســــــــاعي من 
وزارة الصناعــــــــة واملعــــــــادن  لتخفيض 
كلف االنتاج في مصانــــــــع القطاع العام 
لدعــــــــم ســــــــعر املنتوج املحلــــــــي بالتزامن 
مع وجــــــــوب قيــــــــام الشــــــــركات بتطبيق 
االنتــــــــاج  فــــــــي  القياســــــــية  املواصفــــــــات 
والتســــــــويق ومتابعة تحديثها واعتماد 
معايير التصنيع الجيد والحصول على 

شهادات االيزو للمنتوجات الوطنية.
 

قوانني للصناعة
رئيس اتحــــــــاد الصناعات العراقية علي 

الساعدي بني:
 "ســــــــاعدت حملة دعم املنتــــــــوج الوطني 
في اعادة الحياة الى الكثير من املعامل، 
وقد القــــــــت املنتوجــــــــات العراقية رواجًا 
 من املســــــــتهلك، هذا وان 

ً
كبيــــــــرًا  واقباال

اســــــــتمرت هذه الحملة  فانها ســــــــتعيد 
الثقــــــــة بالعامل العراقي لزيــــــــادة االنتاج 

وتحسني نوعيته". 
ويتابع:"نحتــــــــاج خــــــــالل هــــــــذه املرحلــــــــة 
تفعيــــــــل  الــــــــى  الالحقــــــــة   واملراحــــــــل 
الوطنــــــــي،  للمنتــــــــوج  خدمــــــــة  قوانــــــــني 
وتطبيــــــــق القوانــــــــني ذاتهــــــــا التــــــــي تطبق 
 مــــــــن قبــــــــل الجمــــــــارك علــــــــى البضائــــــــع 

املستوردة".
 وتطرق الساعدي الى:"ان هناك عقبات 
توضــــــــع امام املنتــــــــوج الوطنــــــــي متمثلة 
بارتفاع اســــــــعار الكاز لتشغيل املولدات 
وانقطاع التيــــــــار الكهربائي عن املعامل، 
والتقيــــــــد باملواصفــــــــات القياســــــــية، مع 
ارتفاع بأســــــــعار املــــــــواد االولية وارتفاع 
اجــــــــور العمل، وبذلك نحــــــــن بحاجة الى 
جهات حكومية تدعــــــــم املنتوج الوطني 
املعامل  تشــــــــغيل  ومؤمنــــــــة بضــــــــرورة 
البطالــــــــة ودعم  العراقيــــــــة المتصــــــــاص 

االقتصاد العراقي".  

تأهيل وتطوير
ويبــــــــني الباحث بالشــــــــؤون االقتصادية 
ليــــــــث علي بان املوارد البشــــــــرية بحاجة 
ــــــــزارع في 

ُ
 امل

ً
الــــــــى تأهيــــــــل فعلــــــــي فمثال

دول الجــــــــوار والعالــــــــم مؤهــــــــل بشــــــــكل 
كبيــــــــر، ويعمل علــــــــى تطويــــــــر مهاراته 
الشــــــــخصية بشكل مســــــــتمر و مواكبة 
التكنولوجيــــــــا وكل مايخــــــــص املجــــــــال 
الذي يشــــــــتغل به، واالمــــــــر ينطبق على 
االدويــــــــة املصنعة في العــــــــراق يجب ان 
تكــــــــون قــــــــادرة على منافســــــــة نظيرتها 
السويســــــــرية واالملانية، وبالتالي تكون 
محل ثقة واســــــــتقطاب للمســــــــتهلك، ان 
نجــــــــاح حملة دعم املنتــــــــوج تحتاج عددًا 
من االجراءات ومنهــــــــا االهتمام بالبنى 
الوطني،  التحتية والنهوض باالقتصاد 
واعــــــــادة ثقــــــــة املســــــــتهلك باملنتوجــــــــات 
الوطنيــــــــة، الســــــــيما ان هــــــــذه االجراءات 
بامكانهــــــــا ان توفر فــــــــرص عمل كثيرة 
 وتســــــــاعد فــــــــي التخلــــــــص مــــــــن البطالة 

املقنعة.

االمن الغذائي
ويلفــــــــت ليث علي الى ان القطاع الزراعي 
بدأ ينتعش بشــــــــكل واضــــــــح مع وجود 
بكميــــــــات  تســــــــاقطت  التــــــــي  االمطــــــــار 
كبيرة فــــــــي العامني املنصرمــــــــني، وهذا 
الحنطــــــــة  منتــــــــوج  تحســــــــن  الــــــــى  ادى 
والشــــــــعير والــــــــرز وان تحقيــــــــق االمــــــــن 
 الغذائي يرتبط بشــــــــكل مباشر بنظيره 

الوطني.
هنــــــــاك الكثير مــــــــن املصانــــــــع واملعامل 
الــــــــى  بحاجــــــــة  والخاصــــــــة  الحكوميــــــــة 
 عــــــــن الصناعات 

ً
اعادة تأهيــــــــل، فضال

الكبريت  التي تستهلك  البتروكيمياوية 
لــــــــم تأخذ  والفوســــــــفات، هــــــــي االخرى 
دورهــــــــا الفعلي، بــــــــل يتم هــــــــدر كميات 
كبيرة منها دون االنتفاع منها بشــــــــكل 

حقيقي. 
مؤكدًا  ضرورة االهتمام باالســــــــتثمار 
وفتح الباب امامه وتقديم التســــــــهيالت 
الصناعــــــــات  تتطــــــــور  كــــــــي  املمكنــــــــة 
اكثــــــــر، باالضافــــــــة الــــــــى توفيــــــــر فرص 
فــــــــي  والفنيــــــــني  للمهندســــــــني  عمــــــــل 
 تلــــــــك املشــــــــاريع المتصــــــــاص البطالــــــــة 

املوجودة. 
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لـــيـــس هــــنــــاك مـــــن تـــعـــريـــف مـــلـــمـــوس ومـــحـــدد 
ــنــمــاذج الــعــالــيــة التقنية  لــلــمــديــنــة الــذكــيــة، لــكــن ال
االستشعار  الكاميرات وأجهزة  باستخدام  تعد 
ملـــراقـــبـــة كـــل شــخــص وكــــل شـــــيء، ومــــن خــالل 
الـــبـــيـــانـــات املــســتــحــصــلــة لــلــمــســاعــدة فـــي إدارة 
سايد  شركة  قدمت  وسهولة.  بسالسة  املدينة 
غــوغــل،  شــقــيــقــة   ،Sidewalk Labs البـــز  ووك 

مــقــتــرحــا رفـــيـــع املــســتــوى لــتــقــديــم 12 هــكــتــارا 
ذكي تحول  عملية  الجـــراء  تورونتو  مدينة   مــن 

 شاملة. 

ثغرات الذكاء
تورنتو،  مــن جامعة  ســاكــس،  توضح شوشانا 
بـــأن هــنــاك اعـــتـــبـــارات عــمــلــيــة، بــقــولــهــا أن املـــدن 
أنــواع  إدارتــهــا تعقيدا، بوجود  " ستزداد  الذكية 
تتقادم  اذ  بــهــا"،  التكهن  يمكن  ال  الــثــغــرات  مــن 
معظم املنتجات التقنية سريعا، فما الذي يمكن 
ما؟  فشل  املستشعرات  يصيب  عندما  حدوثه 
فرقا  تكاليف  تحمل  الذكية  للمدن  يمكن  وهــل 
الـــى جانب  الــثــمــن،  جــديــدة مــن التقنيني بــاهــظــة 
تزال  ال  اللذين  األساسيني  بعامليها  احتفاظها 

بحاجة إليهما؟ 
تـــدعـــو ســــاكــــس، الـــــى إعـــــــادة تـــوجـــيـــه الـــطـــاقـــات 
ــتــأكــيــد،  نـــحـــو بـــنـــاء "مــــــدن غــبــيــة مــــمــــتــــازة"، بــال
لــكــنــهــا تعتقد  الــتــكــنــولــوجــيــا  تـــعـــارض  هـــي ال 
ـــذكـــيـــة ربـــمـــا ال تـــكـــون ضـــروريـــة  بـــــأن املــــــدن ال
التي  الــتــحــديــات  للكثير مــن  "بــالــنــســبــة  بــقــولــهــا: 
تـــواجـــهـــنـــا، لــســنــا بــحــاجــة لــتــقــنــيــات حــديــثــة أو 
لـــإلرادة والبصيرة  افــكــار جــديــدة، نحن بحاجة 
 والــشــجــاعــة الســـتـــخـــدام االفـــضـــل مـــن اإلفـــكـــار

 القديمة". 
تشير ساكس الى امكانية نسج الخبرات القديمة 
عن كيفية العيش بتناغم مع الطبيعة مع كيفية 
تشكيل مدن املستقبل، قبل أن نفقد هذه الحكمة 
الحضرية  مناظر  استعادة  يمكن  اذ  األبـــد،  الــى 
القديمة وتطبيق حلول بيئية منخفضة التقنية 
لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي وعـــمـــلـــيـــات مــعــالــجــة املـــيـــاه 
والتغلب على آثار الفيضانات والزراعة والتلوث 
املــحــلــيــني الــــذي عــمــل عــلــيــه الــســكــان االصــلــيــون 
أجهزة  الــى  الحاجة  السنني، من دون  آالف  منذ 
استشعار الكترونية او خوادم حاسوبية أو اي 

تقنيات معلوماتية أخرى. 

تحديث املوروث
مطلع الــعــام الــجــاري، أصـــدرت جوليا واتــســون، 

استاذة التصميم الحضري بجامعتي هارفارد 
وكولومبيا، كتابا حمل عنوان "لو تك: التصميم 
بتحديث املوروث" والذي يعد نتاج بحث استمر 
ألكثر من عشرين سنة من التنقل بهدف البحث 
في املستوطنات الذكية بعيون مهندس معماري. 
العراق،  في  املعدان  واتسون خاللها قرى  زارت 
الــذيــن يــحــيــكــون املــبــانــي واملـــنـــازل مــن القصب، 
الــــزونــــي فــــي نــيــومــكــســيــكــو  كـــمـــا زارت شـــعـــب 
وتخزين  لجمع  الــوافــل"  حدائق   " ابتدعوا  الذين 
املياه لزراعة املحاصيل الصحراوية، ومدرجات 
سوباك لزراعة األرز في بالي. تجولت واتسون 
بني جسور الجذور الحية لألشجار التي يمكنها 
تحمل تقلبات الطقس على نحو أفضل من أي 
تــقــول واتــســون: "هناك  هيكل صنعه االنــســان. 
طـــرق عـــدة يــمــكــن مــن خــاللــهــا إعــــادة املــــدن الــى 
لفرض  مــحــاولــة  ليست  هــي  الطبيعية"  بيئتها 
نــظــام قــديــم عــلــى املــديــنــة بــقــدر مــا هــي تكييف 
من  مختلفة  ألنـــواع  املعقدة  االيكولوجية  للنظم 
األماكن بمتطلباتها النادرة والفريدة من نوعها. 
تضيف واتسون انه ليس لزاما محو القديم من 
املحلي  الــذكــاء  بــل: "يمكن تخطي  الــجــديــد  أجــل 
على  تقوم  تقليدية  تقنية  باستخدام  وتطويقه 

املرونة مناخيا وبيئيا وثقافيا".  
يتفق كونغ جيان يو، استاذ التصميم بجامعة 
بكني مع هذه الفلسفة، فباستخدام تقنية "املدن 
االســفــنــجــيــة"، يــعــمــل املــعــمــاري يــو عــلــى إنــشــاء 

مــســاحــات مــدنــيــة قــــادرة عــلــى امــتــصــاص مياه 
االمطار واستخدام أرصفة قابلة لنفاذ املياه لها، 
األراضي  وأسطح خضراء وحدائق مدرجة في 
الــرطــبــة لــخــزن مــيــاه خـــالل مــوســم "املــونــســون" 
الريح املوسمية، وفي حال كانت االراضي الرطبة 
أعلى املباني ، فانها ستمتلئ قبل أن يصل املاء 
الى املدينة. يشير يو الى أن هذه املتنزهات اعادت 
الناس،  أحبها  املــدن، وقد  الى  والطيور  األسماك 
تمت تجربة العديد منها على مدى أكثر من 10 
 ســنــوات ويمكن تــكــرارهــا فــي أجـــزاء أخـــرى من

 العالم". 
كوبنهاغن، هي األخرى اختارت حال غبيا، أو كما 
وأزرق"،  "أخضر  املحليون  املخططون  يسميها 
لدرء املخاطر املتزايدة للفيضانات، وتحديدا، هي 
الى  تتحول  ان  يمكن  التي  الحدائق  سلسلة من 
املدينة  وتقدر  العواصف،  حــدوث  أثناء  بحيرات 
تكلفة بنائها بأقل بمقدار الثلث من بناء سدود 
ومجار جديدة، فضال عن كونها تعود بالكثير 
الـــعـــام 2010، تمت  الــبــيــئــيــة. فــفــي  الـــفـــوائـــد  مـــن 
تنظيفه  قديم، من خــالل  موقع عسكري  تهيئة 
أماجر  الى محمية طبيعية، هو مركز  وتحويله 
للطبيعة، بمساحات شاسعة ال يدخله السعداء 
فقط لغرض التجوال وركوب الدراجات، بل يضم 
النادرة والطيور  والبرمائيات  الحشرات   كذلك، 

 والغزالن. 
 

حلول "غبية"
ذكـــاء، فهي  أكــثــر  تــكــون  أن  الغبية  للمدن  يمكن 
لـــن تــوظــف االراضـــــي الــرطــبــة فـــي حــمــايــة املـــدن 
الــــى الطبيعة  الــفــيــضــانــات والــــعــــودة  مـــن خــطــر 
فـــحـــســـب، بــــل يــمــكــن أن تــســهــم بــتــنــقــيــة مــيــاه 
الصرف الصحي، من خالل امتصاص كميات 
وامليثان،  والكبريت  والنيتروجني  الكاربون  من 
وخــلــق بــيــئــة صــالــحــة لــصــنــاعــة مــا تــحــتــاج إليه 
 مهنة صيد االسماك فضال عن توفيرها مزارع

 خصبة. 
العالم، الذي  النوع في  يوجد أكبر نظام من هذا 
ال يــحــتــاج الــــى املـــيـــاه والـــطـــاقـــة ومــعــالــجــة املــــواد 
كلكتا  شــرقــي  لــألســمــاك  أعـــالف  او  الكيميائية 
ـــصـــرف الــصــحــي  فـــي الـــهـــنـــد، اذ يـــوفـــر نـــظـــام ال
نحو  توفير  على  ويعمل  لــالســمــاك،  غــذاء  فيها 
استخدام  عن  فضال  سنويا،  دوالر  مليون   22
ـــــري وتـــوفـــيـــر أكــثــر  ــنــاتــجــة بــعــمــلــيــات ال املـــيـــاه ال
املــيــاه بــتــكــالــيــف  أمــيــركــي  الـــف دوالر   مـــن 650 

 واألسمدة. 
ــــنــــقــــل "الــــــغــــــبــــــي"، فــــــال شــــــك أن املـــشـــي  ال أمــــــــا 
وركـــــــوب الــــــدراجــــــات هـــمـــا األفــــضــــل بــاملــقــارنــة 
ــــســــيــــارة ال ســيــمــا  مـــــع الـــتـــنـــقـــل بــــاســــتــــخــــدام ال
فـــــي املـــــســـــافـــــات الــــقــــصــــيــــرة داخــــــــل املــــــــــدن، اذ 
 يــصــبــح مــســتــوى الـــتـــلـــوث وانـــبـــعـــاث الـــكـــاربـــون

 صفرا. 
ـــــهـــــواء،  وفـــــــي مـــــا يــــخــــص انــــتــــشــــار تـــكـــيـــيـــف ال
فــــهــــنــــاك حـــــل "غـــــبـــــي" لـــــــه، فـــــاملـــــدن الـــحـــضـــريـــة 
 األكـــثـــر اســتــهــالكــا لــلــطــاقــة بــحــاجــة لــلــمــزيــد من

 النباتات. 
إذ كــشــفــت دراســــة اجــريــت بــمــاديــســون بــواليــة 
املناطق  فــي  الــحــرارة  درجـــات  ان  ويسكونسن، 
اذ  باملئة   5 بنسبة  بـــرودة  اكــثــر  هــي  الحضرية 
تــصــل نــســبــة الــغــطــاء الــشــجــري فــيــهــا الــــى 40 
بــاملــئــة. ويــمــكــن ان تــســهــم األســـطـــح الــخــضــراء 
 بــكــســاء نــبــاتــي كــثــيــف بــتــبــريــد املــبــانــي بنسبة

 60 باملئة. 

صحيفة الغارديان البريطانية

لجأت الحكومة آنذاك الى "اوتو كونيغسبيرغر"، 
املــهــنــدس املــعــمــاري األملــانــي مــن أصـــول يهودية، 
الــهــنــد منذ  فـــي  يــعــمــل  املـــشـــروع؛ إذ كـــان  الدارة 
فـــراره مــن بلده األم فــي اعقاب  سنة 1939، بعد 
الى  الثالث. وبعد هجرته  الــرايــخ  وصــول حكومة 
كونيغسبيرغر  صــار  الهندية،  بانغلور  منطقة 
الحضري  واملخطط  املعماريني  املهندسني  كبير 
لوالية مايسور األميرية. بعد تسع سنني، أصبح 
الصحة  وزراة  الســكــان  مــديــرا  األصـــل  البرليني 
الــهــنــديــة، وكــلــف بــاعــادة تــوطــني أعـــداد هائلة من 

الالجئني املرحلني بسبب تقسيم البالد.

خدمة البلدان النامية
مــنــصــور عــلــي، املــعــمــاري الــســاكــن فــي بانغلور 
والــذي يدير شركة سياحية تجري جوالت على 
األقــــدام ملــعــالــم املــديــنــة الــتــاريــخــيــة، يــوضــح قــائــال: 
لم  لكنه  مــصــر،  الـــى  أوال  كونيغسبيرغر  "ذهـــب 
يحظ بالكثير من العمل هناك، ومــن ثم قــدم الى 

الهند مع اندالع الحرب العاملية الثانية." 
تــم تــوظــيــف املــعــمــاري األملــانــي مــن قــبــل مهراجا 
مـــيـــســـور، وأشــــــرف عــلــى بـــنـــاء 27 بــنــايــة وســط 
خالل  الهند  فــي  وبعمله  علي.  بحسب  بانغلور، 
بات كونيغسبيرغر  العشرين،  القرن  أربعينيات 
التفكير  تطبيق  بعدم جــدوى  تــام  مدركا بشكل 
التقليدي ملواجهة النمو الحضري املتسارع على 

امتداد بلدان نامية أخرى الحقا.
بعد تقسيم الهند وباكستان، كان هناك في أقل 
تقدير 50 ألف الجئ داخل الهند بحاجة الى اسكان 
فـــــوري. وبــاســتــغــالل مــوقــعــه كــمــديــر لــالســكــان 
الهند استقاللها شهر  بوقت قصير بعد كسب 
آب 1947، بدأ كونيغسبيرغر بتأسيس مشروع 
أطلق عليه ‘مصنع اسكان هندستان’ في  رائــد 
مسبق  اسكان  استخدام  فكرته  كانت  إذ  دلهي، 
يمكن تصنيعه بشكل سريع  الــذي  مــن  الصنع، 
استجابة للطلب، كحل ألزمة الالجئني التي كانت 

تعصف بالبالد.
أسس املعماري األملاني سمعته كخبير من خالل 
لدائرة  تابع  قسم  وهــو  العمل"،  "تخطيط  منظور 
تخطيط املدينة يعتمد على دراسات استقصائية 
كونيغسبيرغر  كــتــب  حـــاضـــرة.  لــظــروف  ثــابــتــة 
ذات مــرة الــى أحــد زمالئه سنة 1951: "كلما زاد 
زمن العمل التخطيطي لي في الهند كلما صارت 

قــنــاعــتــي أكـــثـــر رســـوخـــا أن الــخــطــط والــتــقــاريــر 
تماما  الــضــروري  ومــن  كافية،  ليست  الرئيسية 
مع  دائمي  يتعامل بشكل   ... منظمة حّية  انشاء 
مشاكل التخطيط ويبقي على املفهوم األساسي 

للخطة نابضا بالحياة."
الديناميكية  املنهجية  وظف كونيغسبيرغر هذه 
لتصميم اســكــان واطــــئ الــكــلــفــة لــعــوائــل الــعــمــال 
الـــهـــنـــود، وعـــــدة مــبــانــي شــمــلــت مــعــهــدا دراســـيـــا 
ومحطة حافالت وحوض سباحة، وغير ذلك من 
مباني مختلفة األغراض. اضافة لذلك، كان دوره 
جامشيدبور  بلدات  القامة  التخطيط  في  حيويا 

وغانديدام وبهوبانسيوار.

اعتبارات مهمة
تــجــذر تــأثــيــر كــونــيــغــســبــيــرغــر كــمــعــمــاري رائـــد 
أيضا من اصــراره على تقدير وقع الطقس على 
"اوتــو  املــوســوم  كتابها  وفــي  والتخطيط.  املباني 
والــنــظــرات  املــعــمــاريــة  الــهــنــدســة  كونيغسبيرغر: 
الــحــضــريــة فــي الــهــنــد"، اقــتــبــســت مــؤلــفــة الــكــتــاب 
"راتــشــيــل لـــي" رســالــة كتبها املــعــمــاري األملــانــي 
الـــى والـــدتـــه مـــن احــــدى فـــنـــادق مــديــنــة كــولــومــبــو 
غرفة  "لـــدي   :1939 نيسان  شهر  السريالنكية، 

الــذي يحمل مروحة ضخمة  السقف  كبيرة، من 
تحوي على أربع ريش طول الواحدة منها سبعني 
عالية جدا كي تسمح  الغرف  سنتمترا. سقوف 
الــحــار بــاالرتــفــاع، ومــن ثــم تضخ املروحة  للهواء 
الــهــواء الــحــار نـــزوال نحو الــســاكــن املــســكــني. هذا 
ــلــغــايــة، لــكــن مـــن دون  األمـــــر يـــبـــدو غــيــر عــمــلــي ل
مروحة ال يمكن مطلقا النوم وسط هذه الرطوبة 
الــحــارة." وتشير لي إلى أنه من خالل تأمل هذه 
األفــــكــــار، طـــــّور املـــعـــمـــاري الـــفـــذ مــنــهــاجــه األكــثــر 
مدينة غــربــي  جــنــوب  الــواقــعــة  للمباني   تــنــويــريــا 

 ميسور.
أثـــنـــاء تــصــمــيــم املـــنـــازل لــالجــئــني املــرحــلــني، كما 
يوضح علي، اتخذ كونيغسبيرغر خطوة جريئة 
غــيــر مــجــّربــة ســابــقــا بــاســتــخــدام ألـــــواح جــداريــة 
مصنعة بخرسانة خلوية، وهي مادة فّعالة لضبط 
توفيرها محليا.  املمكن  ومــن  الــحــرارة،  درجـــات 
وبسبب توكيده على االبتكار والقدرة على تحمل 
التكاليف، صار كونيغسبيرغر املعماري املساهم 
بتحديات الطقس املشابهة، فقد تم توظيفه، كما 
تكتب لي، للعمل في "مستعمرات ومناطق مدارية 
ودول العالم الثالث النامية." في نهاية املطاف، تم 
تسميته مديرا لقسم الدراسات التنموية واملدارية 
في رابطة املعماريني في لندن، واستاذ محاضر 
أقدم  ومستشار  لندن  بجامعة  التنمية  لتخطيط 
لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس 

املتحدة والبنك الدولي.
وصل مشروع اسكان الالجئني لكونيغسبيرغر 
الى نهايته خالل شهر كانون األول 1950، حيث 
انـــهـــارت املـــنـــازل، مــحــدثــة فــضــيــحــة مـــدّويـــة، وتــم 
طـــرده مــن منصبه بــعــد أشــهــر عـــدة، لــيــرجــع الــى 
أوروبا، كشخص منفي مجددا. ولكونه يمثل من 
للطقس  ومالئم  مستدام  "تصميم  أنصار  أوائــل 
وكفوء باستخدام الطاقة"، وفقا لكلمات لي، كان 
توفى  وعــنــدمــا  لــزمــانــه.  ســابــقــا  كونيغسبيرغر 
املعماري املنفي سنة 1999 في لندن بعمر ناهز 
الــتــســعــني عــامــا، كـــان إرثـــه مــؤلــفــا مــن قــافــلــة من 
كما  الــفــقــراء،  معيشة  لتحسني  والــتــزامــا  املباني، 
ومباني  اســكــان  بتصميم  الــخــاص  كتّيبه  يبقى 
لغات  الــى  ترجم  قياسيا  نصا  املــداريــة’  املناطق 

عدة ألجل تعقبه من قبل أجيال من املعماريني.

مجلة اوزي االميركية 

الشناشيل في العراق مدينة اسفنجية في الصني

أسرة تجلس داخل منزل واطئ الكلفة
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ــنــافــذ لــعــام  وقــــد نـــص الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي ال
إذ نصت  الــصــحــة  فـــي  الـــحـــق  عــلــى   2005
املــــادة (31) مــنــه عــلــى ( اوال :  لــكــل عــراقــي 
الــدولــة  الــرعــايــة الصحية و تعنى  الــحــق فــي 
و  الــوقــايــة  الــعــامــة وتكفل وســائــل  بالصحة 
واملــؤســســات  املستشفيات  بــانــشــاء  الــعــالج 
الصحية _ ثانيا  :  لالفراد والهيئات انشاء 
مستشفيات او دور عالج خاصة و باشراف 
من الدولة و ينظم ذلك بقانون ) كما نصت 
املـــادة (33 ) بــان لكل فــرد حــق العيش في 
الدولة حماية  ظــروف بيئية سليمة و تكفل 
عليها  الحفاظ  و  االحيائي  التنوع  و  البيئة 
و ان الــحــق فـــي الــصــحــة خــلــو الــجــســم من 
االمراض املعدية او املستعصية و ان التكامل 
الجسدي هو على احسن مايرام و ال بد ان 
يكون الجسم في تناسق جسماني و عقلي 
قد  و  العقلية  الصحة  و  البدنية  الصحة  و 
عرفت منظمة الصحة العاملية الصحة بانها 
حــالــة اكــتــمــال الــســالمــة (بــشــقــيــهــا) البدنية 
و  االجتماعية  الحالة  عــن  فضال  والنفسية 
بواقع  االرتقاء  املنظمة  اولويات عمل  ان من 
العمل الصحي و الحق في الرعاية الصحية 
يتناول تحقيق االمن الصحي لالفراد الذي 
تقدمة املؤسسات الصحية للدولة بما يحقق 
الكافي  العدد  وجــود  منها  و  لهم  الطمانينة 
من املستشفيات و الكوادر الطبية و توفير 
الدواء فضال عن تخصيص مراكز صحية 
تــولــي اهــتــمــامــا بــصــحــة املـــــرأة والــطــفــل وان 
الصحية  الرعاية  يتناول  الصحة  في  الحق 
واشمل  اكمل  فهو  مكوناته  مــن  جانب  فــي 
من الحق في الرعاية الصحية و ان كثيرا من 

الوثائق الدولية. 
الــرعــايــة الصحية في  الحق فــي  قــد ضمنت 
نــصــوصــهــا و مــنــهــا اتــفــاقــيــة الــطــفــل لسنة  
الــعــاملــي  املــــادة (25 ) مــن االعــــالن  1989 و 
لــحــقــوق االنــــســــان الـــتـــي اشــــــارت الــــى عمق 
الصحة  في  االنسان  بحق  الدولي  االهتمام 
و تــوفــيــر املـــأكـــل واملـــشـــرب واملـــكـــان املــالئــم 
و  و صحته  رفــاهــيــتــه  بــمــا يضمن  للسكن 
قــد نــص قــانــون الصحة العامة املــرقــم ( 89 
الصحية  اللياقة  بــان  املعدل  ) لسنة 1981  
اجــتــمــاعــيــا حـــق يكفله  عــقــلــيــا و  بــدنــيــا و 
توفر  ان  الدولة  على  و  مواطن  لكل  املجتمع 
املشاركة  من  لتمكنه  به  التمتع  مستلزمات 
وزارة  تعمل  و  تطويره  و  املجتمع  بناء  فــي 
الصحة على تهيئة مواطن صحيح جسميا 
و عقليا واجــتــمــاعــيــا خـــال مــن االمــــراض و 

العاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية 
و مكافحة االمراض و خصوصا االنتقالية 
و منع تسربها من خارج العراق الى داخلة و 
بالعكس اومن مكان الى اخر فيه و الحد من 
انتشارها في االراضـــي و املــيــاه  و االجــواء 
رعاية  و  االســرة  العناية بصحة  و  العراقية 
االمومة والطفولة والطفولة والشيخوخة كما 
ان املــشــرع الــعــراقــي قــد نــص عــلــى الــجــرائــم 
السابع  الفصل  العامة في  املضرة بالصحة 
من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
1969 املعدل فقد  نصت املادة (368 ) منه 
على :  (  يعاقب بالحبس مدة التزيد على 
ثــــالث ســـنـــوات كـــل مـــن ارتـــكـــب عــمــدا فعال 
من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة 
االفـــــراد فــــاذا نــشــأ عــن الــفــعــل مـــوت انــســان 
الفاعل  عوقب  مستديمة  بعاهة  اصابته  او 
املفضي  الضرب  لجريمة  املــقــررة  بالعقوبة 
الى موت او جريمة العاهة املستديمة حسب 
االحوال  ) كما نصت املادة ( 369) منه على: 
(  يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنة او 
ديــنــار كل  الــف  تزيد على مائتي  بغرامة ال 
من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير 
بــحــيــاة االفـــــراد فــــاذا نــشــأ عـــن الــفــعــل مــوت 
عوقب  مستديمة  بعاهة  اصابته  او  انــســان 
الفاعل بالعقوبة املقررة لجريمة القتل الخطأ 

او جريمة االيذاء خطأ حسب االحوال ). 
من  العامة  بالصحة  املــضــرة  الجرائم  وتعد 
ان تؤدي  املمكن  انها من  إذ  الجرائم  اخطر 
الى وفاة االنسان نتيجة الفعل الجرمي الذي 
يرتكبه الجاني وهي من جرائم الخطر العام 
العام و ال يقتصر  بالطابع  انها تتصف  إذ 
ذلــك على صحة االنــســان بــل سالمة البيئة 
اعتماد  و  الوبائية  االمـــراض  انتشار  منع  و 
الجرائم  من  و  والوقائية  الصحية  الخدمات 
مــرض خطير يضر  الخطيرة جريمة نشر 
بصحة االفراد عمدا فيكون نشر االمراض 
عـــن طــريــق الــخــطــأ او عـــن طــريــق االصــابــة 
بالفيروسات و االمراض املعدية و القابلة عن 
طريق الخطأ تكون اوسع انتشارا إذ تتعدد 
صــــور الــخــطــا بــمــخــتــلــف املــــجــــاالت بسبب 
االهــمــال و الــرعــونــة وعـــدم االنــتــبــاه او عــدم 
االحتياط او عدم مراعاة القوانني و االنظمة 
و االوامــــر و ان الــحــق فــي الــصــحــة هــو حق 
اساسي ويجب حماية االنسان من الجرائم 
والتي  العامة  بالصحة  اضـــرارا  تحدث  التي 
تعد من الجرائم الخطيرة التي ينبغي النظر 
اليها بجدية و التشديد بالعقوبات الخاصة 

بها وخصوصا في قانون العقوبات العراقي 
قــانــون حماية و  العامة و  قــانــون الصحة  و 
التي  الــقــوانــني  ان  و  الــعــراقــي  البيئة  تحسني 
قد مضت  الصحة  املواطن في  تتعلق بحق 
على تشريعها مدة طويلة و لحماية املواطن 
من االمراض واالوبئة و انتشار الفايروسات 
الصحية  السلطات  تقوم  ان  فيجب  القاتلة 
بــــدورهــــا فـــي مــعــالــجــة االمـــــــراض الــســاريــة 
الــتــي تــصــل لعلمهم حــفــاظــا على  واالوبـــئـــة 
الصحة العامة و للجهات الصحية ان تتخذ 
ماتراه ضروريا لعزل و معالجة اي مصاب 
او مشتبه بانه مصاب بمرض من االمراض  
الـــواجـــب الــتــبــلــيــغ عــنــهــا ونــقــل املـــريـــض الي 
من  والبــد  للعالج  او مكان معد  مستشفى 
فــرض القيود على طــرح االدويـــة لــلــتــدوال و 
تسويقها بشكل قانوني و معالجة ظاهرة 
و  الوهمية  والــعــيــادات  الوهمية  الصيدليات 
االطعمة الفاسدة و ان الحق في الصحة هو 
حــق اصــيــل مــن حــقــوق املـــواطـــن فــمــن املهم 
الخدمات  العدالة في توزيع  السعي لتحقيق 
الــصــحــيــة جــغــرافــيــا و اجــتــمــاعــيــا و لجميع 
شرائح املجتمع و اعادة صياغة التشريعات 
املنظمة للخدمات الصحية بما يضمن حق 
املواطن في الرعاية الصحية بجميع اشكالها 
بمختلف  الصحية  الــكــوادر  تاهيل  اعـــادة  و 

مستوياتها و ال بد من نشر الوعي الصحي 
لــــدى افــــــراد املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي بـــاالمـــراض 
الخطيرة و خصوصا بعد تفشي فايروس 
كــــورونــــا و املـــشـــكـــالت واملـــخـــاطـــر املــتــعــلــقــة 
االعــالم  مــن خــالل وســائــل  البيئي  بالتلوث 
املـــرئـــيـــة واملـــســـمـــوعـــة و املــــقــــروءة و مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي و تــوفــيــر الــحــمــايــة و 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة االنــــســــان مـــن خــالل 
اصدار تشريعات تمنع االشخاص املصابني 
االنتقال من  و  السفر  مــن  بــامــراض معدية 
مكان الــى اخــر ملنع نشر االمـــراض املضرة  
بالصحة العامة و على الجهات املختصة ان 
وزارات  بــني  املــشــتــرك  التنسيق  على  تعمل 
املشترك  للعمل  الــزراعــة  و  البيئة  و  الصحة 
االمــراض  االنسان من  للحفاظ على صحة 
املـــنـــتـــشـــرة بــســبــب تـــلـــوث الـــبـــيـــئـــة وتــوفــيــر 
اللقاحات و االدوية و املصول و املستلزمات 
العاملني  بصحة  والــعــنــايــة  املختلفة  الطبية 
العناية بالصحة املدرسية  و  في املعامل و 
مراقبة املنافذ الحدودية لفحص الوافدين في 
الفايروسات  انتقال  ملنع  املوانئ  و  املطارات 
و مــنــع االمـــــراض االنــتــقــالــيــة و مــراقــبــتــهــا و 
منع تسربها من خارج العراق الى داخله  و 
املواطن انتشارها  حماية لصحة   الحد من 

 العراقي .

 و املــخــدرات واحـــدة مــن اهــم التهديدات 
املجتمع  يــعــانــي منها  الــتــي  والــتــحــديــات 
وظـــاهـــرة  تــعــاطــي املـــخـــدرات واملـــؤثـــرات 
الــعــقــلــيــة مــشــكــلــة عــاملــيــة كــونــهــا  حجر 
االساس في  تجارة املخدرات التي تتنوع 
وهي  اســـاس  بغاية  منتهية   وتتشكل  
الى املستهلك ،  الوصول باملادة املخدرة 
واذا كانت املتاجرة باملخدرات وتعاطيها 
جــرائــم شــديــدة الــخــطــورة حـــذرت منها 
املــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة واشـــــــــارت الــيــهــا 
االتجار  ملكافحة  املتحدة  االمــم  اتفاقية 
غــيــر املــــشــــروع بـــاملـــخـــدرات واملــــؤثــــرات 
جــريــمــة  فـــــان   ،  1988 لــســنــة  الــعــقــلــيــة 
اغــــواء االحـــــداث عــلــى تــعــاطــي املــخــدرات 
املشكالت  أخطِر  من  العقلية  واملــؤثــرات 
باشر في البنية 

ُ
االجتماعية  لتأثيرها امل

للمجتمع  واالقـــتـــصـــاديـــة  االجــتــمــاعــيــة 
ــحــِدثــُه مــن ضــرٍر بــالــٍغ ملن 

ُ
ــا ت والــفــرد، وِمل

فــيــهــا، وتنعكس  ُيــتــاجــر  أو  يــتــعــاطــاهــا، 
تعاطي، ومن 

ُ
هذه األضرار على أسرة امل

ثمَّ على املجتمع الذي ُيحيط به بصورة 
مـــبـــاشـــرة أو غــيــر مـــبـــاشـــرة  واالغــــــراء 
بــاملــعــنــى الــلــغــوي : هــو حــث الــغــيــر على 
فعل ما يرغبه ،  سواء كان هذا املرغوب 
ماال او لذة جسدية او كل ما يتصور ان 
يكون مرغوبا .فالرغبة قوة طاغية وقيد 
محكم الربط على القلوب .وشدة الرغبة 
في شــيء تزين للنفس االقــدام على أي 

فعل إلشباع الرغبة. 
التجربة مدى  الــنــاس بحكم  وقــد عــرف 
طغيان الرغبة وقهرها للعقل والضمير 
إلخضاع  كوسيلة  االغـــراء  فاستعملوا 
شــــخــــص او حــــثــــه عــــلــــى فــــعــــل يــــوافــــق 
مصالحهم و االغواء هو اقناع الغير بأن 
الصواب خطأ والخطأ صواب او هو قلب 
الــحــق بــاطــل والــبــاطــل حــق الن مــن وقــع 
تــحــت االغــــراء يــقــدم عــلــى الــفــعــل القبيح 
انــه قبيح او محرم  او املحرم وهــو يعلم 
ولــكــن غلبته شــهــوتــه.امــا مــن وقــع تحت 
االغواء فهو يقدم على الفعل القبيح وهو 
يعتقد انه يحسن صنعا وهو ال يعتقد 
اصـــال انـــه ارتــكــب جــرمــا واالمــــر يـــزداد 
خـــطـــورة وتــعــقــيــدا كــــون مـــن وقــــع عليه 
االغــواء وتأثر به هو حدث ولذلك اعتبر 
العقلية رقم  املــخــدرات واملــؤثــرات  قانون 
50 لسنة 2017 الفقرة (خامسا ) والتي 
تنص (من اغوى حدثا  ......على تعاطي 
املخدرات او املؤثرات العقلية ) من االفعال 
املــرتــكــبــة واملــعــاقــب عــلــيــهــا بــنــص املـــادة 
بالسجن  يــعــاقــب   ) تــنــص  والــتــي   (28)

املـــؤبـــد او املـــؤقـــت وبــغــرامــة ال تــقــل عن 
(1000000 ) عشرة ماليني دينار وال 
تزيد على (30000000) ثالثني مليون 
 : القانوني  املفهوم  والحدث  في  دينار) 
هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة 
مــــن عـــمـــره إذا ارتــــكــــب جـــرمـــًا مــعــاقــبــًا 
.  وقــد تضمن قانون  القانون  عليه في 
رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983  في 
الثالثة منه نصا يقضي بسريان  املــادة 
أحكامه على طوائف ثالث هي( الصغير 
 و الــــحــــدث املـــعـــرضـــني لــلــجــنــوح وعــلــى

 اوليائهم 
 وأورد املــشــرع فــي ســيــاق ذلــك تعريفا 
احد  ارتكبها  اذا  التي  لألفعال  وتحديدا 
بكونه (حدثا جانحا)   األحـــداث وصــف 
مشردا حسب  املــادة (24) من القانون 
. التي تنص (  يعتبر الصغير او الحدث 
مشردا اذا (أ) وجد متسوال في األماكن 
الــعــامــة او تــصــنــع اإلصـــابـــة بـــجـــروح او 
ـــغـــش كــوســيــلــة  عــــاهــــات او اســتــعــمــل ال
لكسب عطف الجمهور بقصد التسول. 
(ب) مــــارس مــتــجــوال صــبــغ ألحـــذيـــة او 
بيع السكاير او أية مهنة أخرى تعرضه 
لــلــجــنــوح, وكــــان عــمــره اقــــل مـــن خمس 
عشرة سنة.( ج) لم يكن له محل اقامة 
معني او اتخذ األمــاكــن العامة مــأوى له. 
(د) لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش 
ولــيــس لــه ولـــي او مـــرب. (ه) تـــرك منزل 
وليه الذي وضع فيه بدون عذر مشروع 
والفقرة الثانية والتي  تنص على ما يلي 
(( يعتبر الصغير مشردا اذا مارس أية 
مهنة او عمل مع غير ذويه) او منحرف 
الــســلــوك وفـــق املــــادة (25) مــن الــقــانــون 
الــتــي يعتبر فيها  الــحــاالت  الــتــي ذكـــرت 
((يعتبر  وهــي  السلوك  منحرف  الحدث 
اذا  السلوك  الحدث منحرف  او  الصغير 
قام بأعمال في اماكن الدعارة او القمار 
او شرب الخمور. او خالط املشردين او 
الذي اشتهر عنهم سوء السلوك. او كان 
مارقا سلطة وليه... وحدد القانون سن 
الــحــداثــة فــي الــجــنــوح والــتــشــرد بثماني 
أعلى, وتسع سنوات  عشرة سنة كحد 
كحد أدنى. وقد قسم القانون  األحداث 
إلى ثالث فئات وحسب الطبيعة العمرية 

للحدث.
 خص كال منها بمعاملة خاصة. وهي 
التاسعة  يتم  لــم  مــن  الصغير. وهــو  فئة 
مــن عــمــره. وفــئــة الــصــبــي. وهـــو مــن أتــم 
الــتــاســعــة مــن عــمــره ولـــم يــتــم الخامسة 
عشرة. وفئة الفتى. وهو من أتم الخامسة 

عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . 
ووقوع فعل االغواء على االحداث يشكل 
 : والتعاطي  التعاطي  اغــواء على  جريمة 
هو تناول الشيء املتعاطي املادة املخدرة 
داخـــــــل الـــجـــســـم  بـــــــاي  وســـيـــلـــة كــانــت 
وتـــؤثـــر عــلــى اجـــهـــزة  الــجــســم  ويــكــون 
ذلك عن طريق األكل والشرب والتدخني 
او الــحــقــن او الـــشـــم ويـــؤثـــر فـــي الــحــالــة 
الــنــفــســيــة لــلــمــتــعــاطــي نــتــيــجــة الــتــفــاعــل 
الــداخــلــي بـــني الــجــســم و املـــــواد املــخــدرة 
او  مــــادة طبيعية  : هـــي كـــل  واملــــخــــدرات 
تركيبية  املــدرجــة  فــي جــــداول(  االول 
والثاني والثالث والرابع ) امللحقة بقانون 
واملعتمدة  العقلية  واملـــؤثـــرات  املــخــدرات 
لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  في 
الــفــقــرة اوال   1961 وتــعــديــالتــهــا حــســب 
ــقــانــون املــذكــور  مـــن املـــــادة االولـــــى مـــن ال
امــــا املــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة فــهــي كـــل مـــادة 
طبيعية او تركيبية من املواد املدرجة في 
والسابع  والسادس  الخامس   ) الجداول 
والثامن) امللحقة بالقانون املذكور والتي 
اعتمدتها اتفاقية االمم املتحدة للمؤثرات 
الفقرة  نصت  كما   1971 لسنة  العقلية 
(ثــانــيــا) مـــن املـــــادة االولـــــى مـــن الــقــانــون 
عرف املخدرات عن إنها مواد تسبب 

ُ
وت

الجهاز تسميم  على  وتعمل   ،  اإلدمــــان 
 العصبي. 

ويحظر تناولها أو صناعتها أو زراعتها 
مــــن هــو  بـــواســـطـــة  إال  اســـتـــخـــدامـــهـــا  أو 
مرخص له بذلك. وهي عناصر منّومة أو 
رة، والتي إذا استخدمت 

ّ
نة أو مفت

ّ
مسك

في غير األغراض الطبية املعدة لها فإنها 
 

ّ
تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشل
العصبي  الــجــهــاز  كــمــا تصيب  نــشــاطــه 
املـــركـــزي والــجــهــاز الــتــنــفــســي والــجــهــاز 
الـــدوري بــاألمــراض املزمنة، وتــؤدي إلى 
حالة من التعود أو ما يسمى "اإلدمــان" 
مسببة أضـــراًرا و االدمـــان حالة تحدث 
بـــســـبـــب تــــنــــاول عــــقــــار مــــعــــني، وتــــــؤدي 
إلـــى الــشــعــور بـــاالرتـــيـــاح، وتــخــلــق رغبة 
داخــــل الــشــخــص لــتــكــرار الــتــعــاطــي مــرة 
ان  بالذكر  والجدير  األخــرى وهكذا  تلو 
الفقرة خامسا من املادة (28) من قانون 
العقلية تنص على  املــخــدرات واملــؤثــرات 
تطبيق العقوبة املقررة على كل من اغوى 
واملــؤثــرات  املــخــدرات  تعاطي  حدثا على 
العقلية وهي حالة جرمية مستقلة عن 
الحدث  يرتكبها  الــتــي  التعاطي  جريمة 
 والـــتـــي تــنــطــبــق عــلــيــهــا املـــــادة (32) من 

 املذكور.

الله عــز وعجل  ، حباني  الحياة  ، وادركـــُت  ان وعــيــُت  منذ 
بــصــيــرة الــتــفــاؤل ، وقـــد عـــرف  الـــزمـــالء واالصـــدقـــاء هــذه 
انا   ) فالنا  ان   ، بالقول  يــتــنــدرون  فكانوا   ، عندي  الصفة 
) يـــرى الــصــيــف ربــيــعــا ، والــشــتــاء ربــيــعــا ايــضــا ، وبــقــدر 
اؤمن  انــي  غير   ، الحياة  وتقلبات   ، املعاش  للواقع  تفهمي 
ان ( دوام الــحــال مــن املــحــال ) وعــلــى اســـاس هــذا االيــمــان 
، ودهاليزه  الــزمــن  العيش بمقتربات  فــي  اجــد صعوبة  لــم 
يـــرى من  فــاملــتــشــائــم ال    ، يتلبسني  الــتــشــاؤم  ادع  ولـــم   ،
الجميع يسير  ان  التامة  القناعة  ،  مع  الحياة سوى ظلها 
فـــي مــنــحــنــيــات وتــعــرجــات كــونــيــة ، فـــتـــارة نــجــد انفسنا 
فــي نــشــوة وزهـــو ، وتــــارة فــي قمطرير ، اي ايـــام شــديــدة 
 االنكسار .. وصح القول ، ان الدنيا يوما لك ، ويوما عليك ! 
نعم ،  ان املتشائم يشكو من الريح ،  واملتفائل ينتظر تغير 
االتجاه ، لكن الواقعي عليه  ضبط األشرعة ، ووفــق هذه 
النظرة ، نزعت ثيابي املتمثلة بالتفاؤل املطلق ، ووضعت 
على جسمي ثياب الواقع الذي نعيش االن .. فماذا ملسُت.. 
وماذا رأيت ؟ لقد احسست ان شعبنا العظيم يمتلك ارضية 
مــن الــثــبــات تــتــحــدى هــــزات واعــاصــيــر وزالزل ، لــو مــرت 
الــيــأس ، ودمــرهــا الخذالن  على شعوب اخــرى ، ألحاطها 
.. فمنذ اشهر تدير دفة الحكم وزارة مستقيلة ، مهمتها 
تــصــريــف االعــــمــــال ، ومـــنـــذ اســابــيــع 
عشنا حومة تشكيل حكومة مؤقته ، 
ابرز مهامها القيام بانتخابات مبكرة 
، وبــني هــذا وذاك ، اســتــمــرت اصــوات 
باملزيد  تطالب   ، الشعبية  التظاهرات 
من التغيير .. شعب يعيش يومه بقلق 
، وســـاســـة يــحــاولــون ملــلــمــة الــشــجــون 
حنطة  حّبة  مثل  تسير  الحياة  لكن   ،
خضر، ال تستسلم برغم  العواصف 

ُ
ت

واألعــاصــيــر والــبــرق والــرعــد .. اليس 
 ذلك ، مدعاة فخر، ووســام ألق دائــم ؟ 
باملحصلة ، اجاهر بالقول ، ان املتفائل 
، هو الواقعي بامتياز ، بالعكس تماما 
من املتشائم  ، فالتشاؤم ، يأس كامل 
التوصيف ، هو تسوس الحياة.. يأكل النفس ، كما األيام 
تبتلع  األرض  كما   ، اإلرادة  يلتهم  والــيــأس   .. الـــروح  تأكل 
، يضيع  املشاعر  التشاؤم ونظرية هتك  .. وبني  األجساد 
الوطن وحــده يبقى في  .. غير ان  العمر وتتالشى اآلمــال 
خلود دائم ..انه حركة الحياة الدائبة ، تمتص اذيال السكون 
، وهو ضجيج جميل من اخذ وعطاء ،  وهو الثابت االوحد 
، فــي خــارطــة الــزمــن ، وعــلــى اديــمــه سقط كثيرون ، ممن  
غـــّيـــروا  جــلــودهــم أكــثــر مــن مـــرة ، تــــارة  مــن الــيــســار الــى 
املنتفعني والحزبيني  اليمني وبالعكس والبعض اآلخر من 
والطائفيني ، ودعاة التفرقة ،   فضلوا شهرة سهلة وأضواء 
باهتة ، وفرتها برامج حوارية على شاشات التلفاز ، هي 
النفاق  ،  فباعوا أنفسهم في سوق  محط تقزز املواطنني 
الى  ، تفضي  ادعــــاءات وتصريحات  مــن خــالل   ، والذيلية 
 تغليب مصالحهم الضيقة على حساب الوطن والشعب ..!
اتمنى ان تكونوا معي ، واجعلوا التفاؤل شعاركم .. ودِع 
املقادير تجري في أعّنتها وال تنامّن إال خالَي الباِل ...  فما 

بني غمضة عٍني وانتباهتها ُيغّير الله من حاٍل إلى حاِل !

Z_alhilly@yahoo.com
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أوردت مجلة ”بيبي & فاميليه“  األملانية املجلة املعنية باألســــــــرة والطفل  أن القوباء 
مــــــــرض جلدي معد للغايــــــــة يصيب األطفال بصفة  خاصة، ولكنــــــــه يمكن أن يهاجم 
البالغــــــــني أيضا.    وأوضحت أن املرض  غالبا ما تســــــــببه  بكتيريا املكورات العنقودية 
الذهبية والسبحية املقيحة.    وتتمثل أعراضه باحمرار الجلد وظهور بثور بها صديد، 
خصوصا حول الفم واألنف، فضال عن  القشــــــــور والحكة والحمى وانتفاخ الخاليا 
اللمفية.    ويجب عالجه ســــــــريعا، ألنه يرفع اإلصابــــــــة  بالتهاب الكلى.    ويمكن مواجهته 
من خالل العالج الدوائي مثــــــــل املضادات  الحيوية، وااللتزام الصارم بقواعد النظافة 

الشخصية مثل استخدام  صابون طبي معقم وعدم استخدام مناشف مشتركة .                                   

أشــــــــار املعهد االتحادي لتقييــــــــم املخاطر إلى اتباع نظــــــــام غذائي محدد إلمداد 
الجســــــــم بكمية كافية من اليود.ويتعني تناول الحليب ومنتجات األلبان يوميًا، 
وضــــــــرورة تناول األســــــــماك البحرية مرة واحدة أو مرتني اســــــــبوعيا كما يجب 
استعمال ملح الطعام املعالج باليود وتناول األطعمة الجاهزة التي تشتمل عليه 
.وأضحت الجميعة األملانية للتغذية أن اليود يعد من العناصر النزرة الضرورية 
لوظيفة الغــــــــدة الدرقية وعملية األيض، ويتعني علــــــــى البالغني واملراهقني تناول 
من 180 إلــــــــى 200 ميكروغرام من اليود يوميًا، وتبلغ الكمية الالزمة من اليود 

لألطفال ما بني 100 إلى 200 ميكروغرام.

قال باحثون أميركيون أن اســــــــتخدام الســــــــجائر اإللكترونية يغير امليكروبيوم ”مجتمع 
البكتيريــــــــا والكائنات الحية الدقيقــــــــة الجيدة“ بالفم ويجعل املســــــــتخدمني أكثر عرضة 
لاللتهابــــــــات والعدوى.ووجدت الدراســــــــة في كلية طب األســــــــنان بجامعــــــــة نيويورك، أن 
الســــــــجائر اإللكترونيــــــــة تغير امليكروبيوم الفموي.وأوضح الباحثــــــــون أن الفم عبارة عن 
بوابة للجســــــــم ويحتوي على العديد من األنواع امليكروبية التي تستعمر مناطق الجهاز 
الهضمــــــــي، ومن املعروف جيدا أن تدخني الســــــــجائر التقليديــــــــة يزيد من خطر اإلصابة 
بأمراض اللثة والعدوى عبر إحداث تغييرات فيزيولوجية، ما يعزز بيئة  فيها البكتيريا 

املسببة للعدوى وتسهم بخلل وظيفي بالجهاز املناعي.

 وتــــعــــكــــس هــــــــذه الــــنــــصــــيــــحــــة مــــدى 
حــســاســيــة املــــوضــــوع، حــيــث تــتــزايــد 
التحذيرات من األخطار التي يمكن أن 
على  اإللكترونية  الــشــاشــات  تخلفها 

صحة الطفل. 

أكثر من ثالث مرات 
العمومية  الــصــحــة  وزارة  أن  وذكــــرت 
نشرت مؤخرا دراسة أجرتها جامعة 
رين على 276 طفال، تتراوح أعمارهم 
بني ثالثة وستة أعوام، حيث أثبتت أن 
األطفال الذين يشاهدون الشاشات في 
الصباح عرضة لإلصابة باضطرابات 
لغوية ثالث مرات أكثر مقارنة بباقي 
ــــى تــعــرضــهــم  األعــــمــــار، بـــاإلضـــافـــة إل
لــحــالــة مـــن الــضــعــف الــلــغــوي الــخــاص 
والــعــجــز الــشــديــد فــي اإلنــتــاج الكتابي 
والــفــهــم الــشــفــوي. واألســــوأ أنـــه إذا لم 
يناقش الطفل ما شاهده على الشاشة 
مع والديه، فإن الخطر يتضاعف ست 

مرات.
وأكدت الكاتبة أن جلوس األطفال أمام 
شـــاشـــات الــتــلــفــاز والـــجـــهـــاز الــلــوحــي 

والــهــاتــف يشكل خــطــرا كــبــيــرا، حيث 
يكمن  ال  املشكلة  أن  الـــدراســـة  أثــبــتــت 
فـــي مــــدة الـــوقـــت الـــــذي يــمــكــثــه الــطــفــل 
أمــام الــشــاشــات. وبــهــذا الــصــدد، قالت 
بهذه  د. مانون كوليه، وهــي مشاركة 
الـــدراســـة، إنــه ”بــغــض النظر عــن املــدة 
أساسا  تتمثل  املشكلة  فــإن  الزمنية، 
فــي تــعــرض الــطــفــل لــلــشــاشــة بمجرد 

استيقاظه من نومه“.
ونــقــلــت عـــن األخــصــائــيــة فـــي الــعــالج 
ـــيـــز بـــارتـــيـــلـــيـــمـــي، قــولــهــا  الـــنـــفـــســـي ل
صباحا  للشاشات  الطفل  ”مشاهدة 
أمامها بقية  أنــه لن يتحرك من  تعني 
يومه. وخــالل حصة عــالج، تعرضت 
لــحــاالت أطــفــال يــعــانــون مــن االنفعال 
ومـــــــن اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الــــســــلــــوك“. 
وبحسب هذه األخصائية، فإن اقتحام 
ـــشـــاشـــات لـــحـــيـــاة األطــــفــــال مــقــتــرن  ال
”بــارتــفــاع كبير فــي اضــطــرابــات اللغة 
وصــعــوبــة فــي الــتــعــلــم واالضــطــرابــات 
الـــســـلـــوكـــيـــة. فــــي بـــعـــض األحـــــيـــــان، ال 
استطيع تحديد سلوكيات الطفل الذي 

أتحدث معه“.

تحت رقابة اآلباء
لدراسة  أنه -وفقا  إلى  الكاتبة  تطرقت 
الفرنسي  الوطني  املعهد  عــن  نــشــرت 
لــلــبــحــوث الــصــحــيــة والــطــبــيــة- يشاهد 
طــفــالن مــن بــني كــل ثــالثــة فــي الثانية 
التلفاز كل يــوم، في حني  من عمرهم 
يــبــدأ طــفــل واحـــد مــن جملة اثــنــني في 
مشاهدة التلفاز قبل 18 شهرا، فكيف 
سنبقي أطفالنا بعيدا عن هذا التهديد 
الـــصـــامـــت؟ يــصــعــب إلـــــى حـــتـــى اآلن 

إيجاد حلول.
ومن جهته، ذكر إليفان تويتو املختص 
فــــي عـــلـــم األحـــــيـــــاء الـــزمـــنـــي وعــضــو 
لــي، ال  أنــه ”بالنسبة  األطباء  أكاديمية 
يكون جلوس األطفال أمام الشاشات 
ــــســــادســــة والـــســـابـــعـــة  قـــبـــل بـــلـــوغـــه ال
وتــحــت رقــابــة اآلبـــــاء“. ولــكــن، لسائل 
يحصل  أن  يــمــكــن  كــيــف  يـــســـأل:  أن 
ــــــك داخــــــــل مـــجـــتـــمـــع مـــتـــعـــلـــق بـــقـــوة   ذل

بالشاشات؟
أجـــــاب هــــذا املــخــتــص بـــأنـــه ”ال يجب 
حرمان األطفال نهائيا من حقهم في 

كـــان طفلك يريد  إذا  مــثــال  املــشــاهــدة، 
مشاهدة ميكي ماوس، فمن األفضل 
أن تسمح له بذلك لكن بشرط أن يروي 
لك بعد ذلك ما شاهده، من أجل تعزيز 
العائلي  فالحوار  االجتماعية،  الروابط 

يبقى ضرورة ال بد منها“.
ــــــه بــمــجــرد  ــــــى أن أشـــــــــارت الـــكـــاتـــبـــة إل
الــــتــــحــــاقــــهــــم بــــــاملــــــدرســــــة، يــكــتــشــف 
األطفال  أن هــؤالء  املــدرســون بسرعة 
قــــد نــــشــــأوا عـــلـــى مـــشـــاهـــدة شــاشــة 
أكـــدت ماريز  الــســيــاق،  وبــهــذا  التلفاز. 
الفرنسية  الجمعية  رئيسة  كريتيان 
ـــــــــاض األطـــــفـــــال  الـــــعـــــامـــــة ملـــعـــلـــمـــي ري
واملـــــــدارس الــعــمــومــيــة أنــــه ”فــــي كثير 
النوعية من  األحيان، تنقص هذه  من 
األطـــفـــال الـــــزاد الــلــغــوي لــلــتــعــبــيــر عن 
 عواطفهم، لذلك تجدهم يلجؤون للدفع 

والضرب“. 
وأكـــــــدت انـــــه خـــــالل أول أيــــــام الـــعـــودة 
املدرسية ”طلبت من اآلباء أن يتوقفوا 
عـــن اإلســـــــراع صــبــاحــا وأن يـــأخـــذوا 
الصباح  فطور  لتناول  الكافي  الــوقــت 

مع أطفالهم“.

النصائح  األملانية  بعض  ”فرويندين“  مجلة  قدمت 
واإلرشـــادات لالستمتاع بصحة جيدة طــوال العام، 

نستعرضها هنا:

 اتباع نظام غذائي متوازن
ــــجــــســــم لــــلــــعــــنــــاصــــرالــــغــــذائــــيــــة املـــهـــمـــة   يــــحــــتــــاج ال
وتــــقــــويــــة  جهاز  الــــحــــيــــويــــة  عـــمـــلـــيـــاتـــه   ملــــمــــارســــة 

املناعة.
ويفضل أن يشتمل النظام الغذائي على العديد من 
األطعمة  امللونة، مثل الباذنجان األرجواني والطماطم 
البرتقالي  والتفاح األخضر؛ حيث  والجزر  الحمراء 
إن البيتا كاروتني املوجودة في الفواكه والخضراوات 
تقلل  أن  أيضا  لألكسدة، ويمكن   تعمل كمضادات 
 مــن خــطــر اإلصــابــة بــالــســرطــان  بنسبة تــصــل إلــى
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 إمداد الجسم بالسوائل الكافية
من  مــلــيــلــتــرا   40  -  35 نــحــو  إلــــى  الــجــســم   يحتاج 
السوائل لكل كيلوغرام من وزن  الجسم، مما يعني 
أن الشخص يحتاج إلى 2.4 لترا من السوائل لكل 
60  كيلوغراما عند نقص السوائل في الجسم يقل 
الدم،  إمــداد األجهزة باألكسجني  وينخفض ضغط 
أو تسارع  بالصداع  اإلصــابــة  يترتب عليه  وهــو ما 

دقات  القلب

 ممارسة الرياضة و الضحك
 تساعد الــريــاضــة عــلــى تــجــنــب مــشــكــالت الــعــظــام 
فــــي  الجسم،  الــــدهــــون  تــــراكــــم  والـــظـــهـــر ومــشــكــلــة 
ويــنــصــح بــمــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الخفيفة 
الــريــاضــة  تــعــمــل  إذ  دقــيــقــة  يوميا،   15  -  10 ملــــدة 
ـــحـــال املـــزاجـــيـــة    عــلــى تــحــســني الــــــدورة الـــدمـــويـــة وال

والنفسية.
أن دقيقة من  أي.مــــودي  الــدكــتــور ريــمــونــد  و ووجد 
تــعــدل 45 دقــيــقــة مـــن مــمــارســة  تمارين  الــضــحــك 

االسترخاء. 
ويـــعـــلـــل الــــبــــاحــــث األمــــيــــركــــي ذلــــــك بــــــأن الــضــحــك 
مــن  ويـــقـــلـــل  املـــــخ  باألوكسجني،  إمـــــــداد  مــــن  يـــزيـــد 
ــــهــــضــــم، كــمــا  الــــضــــغــــط ويــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــفـــيـــز ال
هــــرمــــونــــات  إفــــــــــراز  يــــســــاعــــد  على  الــــضــــحــــك   أن 

السعادة.

 كسر الروتني اليومي
 تحتاج الصحة الذهنية لكسر الروتني اليومي الذي 
قد يكون ممال بعض  الشيء، وذلك من خالل تغيير 
طريق الذهاب املعتاد ملكان العمل مثال، أو  ممارسة 
تمرينات جديدة مثل اليوغا، أو االستمتاع بتجارب 
أن تكون درجــة حــرارة  ومعايشات جديدة، ويجب 
مع  نــوم جيد،  للحصول على  مناسبة  الــنــوم  غرفة 
الــيــوم، وضبط  مــدار  الــنــوم جيدا على   تهوية غرفة 
درجـــــة رطـــوبـــة الــغــرفــة لـــعـــدم  اإلضــــــرار بــاألغــشــيــة 
املــخــاطــيــة وجــعــلــهــا عــرضــة لــهــجــمــات الــفــيــروســات 

والبكتيريا .

 { }

الى جانب الكوادر املختبرية قامت بفحص جميع 
من  للتأكد  املستشفى  دخولهم  اثــنــاء  املراجعني 
سالمتهم من ارتفاع درجــات الــحــرارة وهــو احد 
كــورونــا  لفيروس  الرئيسة  واألعــــراض  االســبــاب 
املــســتــجــد .واضــــــاف ان املــســتــشــفــى اســتــنــفــرت 
جــمــيــع مــالكــاتــهــا لــتــوعــيــة املــواطــنــني وارشـــادهـــم 
املحاضرات  خــالل  مــن  الفيروس  انتقال  لتجنب 
والـــبـــوســـتـــرات ووســـائـــل األيـــضـــاح ملــنــع انــتــشــار 

الفيروس ، وفي حال الشكوك بشخص مصاب 
الله يرجى مراجعة اقــرب مركز صحي  ال سمح 

للوقاية منه .

محاضرة توعوية 
من جانبه اوضح املمرض الجامعي ثامر محمد 
حسني مسؤول وحدة التعليم التمريضي املستمر 
في املستشفى ؛بان املستشفى نظمت محاضرة 
وردهــات  اقسام  في  كورنا  فيروس  توعوية عن 
تعليمي  بـــرنـــامـــج  وتـــأتـــي ضــمــن   ، املــســتــشــفــى 
اعتمدته وحدة التعليم التمريضي املستمر بهدف 
توعية املواطنني واملنتسبني ، واهم السبل الحديثة 
للوقاية من الفايروس وكيفية لبس الرداء الخاص 
الفايروس  من  األصابة  لتجنب  العاملني  لحماية 
الكوادر ألستقبال اي  الى جانب استعداد جميع 

حالة طارئه تستقبلها املستشفى .

وتابع بان الحمالت التي نظمناها جاءت من اجل 
الــتــوعــيــة بــني املــراجــعــني للحد مــن انتشار  نــشــر 
هــــذا الـــفـــايـــروس الــــى جـــانـــب اتـــخـــاذ االجـــــــراءات 
الوقائية الالزمة ، حيث تم اجراء لقاءات فردية مع 
املراجعني، فضال عن نشر البوسترات في جميع 
الرسائل الصحية والتأكيد  املركز وتوزيع  اروقة 
املعقمات  جميع  واســتــخــدام  االيـــدي  تعقيم  على 
التي من شأنها القضاء على الفايروس ان وجد 
. مشددا على ضرورة توخي الحذر والحيطة من 
قبل بعض وسائل االعالم في نقل املعلومة مما 
املواطنني  مطمئنا  الــرعــب  واثــــارة  الــتــخــوف  يثير 
اتـــبـــاع  التعليمات الــصــحــيــة والــوقــائــيــة  كــافــة مــع 

لتجنب االصابة بهذا الفايروس .

حاالت الفيروس 
الــذي يسبب مرضا  يذكر ان فــايــروس كــورونــا، 
الــرئــة، بــدأ  في الصني، وانتشر منها  شديدا في 
إلى الكثير من دول العالم وتبدأ األعراض بحمى، 

متبوعة بسعال (كحة) جاف.
وبــعــد نــحــو أســبــوع، يشعر املــصــاب بضيق في 
املــرضــى في  مــا يستدعي عــالج بعض  التنفس، 
املستشفى. ونادرا ما تأتي األعراض في صورة 

عطس أو سيالن مخاط من األنف.
وتستمر فترة حضانة الفيروس - ما بني اإلصابة 
وظهور األعــراض - لنحو 14 يوما، وفقا ملنظمة 
إن  الباحثني يقولون  لكن بعض  العاملية،  الصحة 

هذه الفترة قد تستمر حتى 24 يوما.
ويـــقـــول عــلــمــاء صــيــنــيــون إن بــعــض الـــنـــاس قد 
يكونون مصدر عدوى حتى قبل ظهور األعراض 
وقد  اآلن،  حتى  للعالج  اآلالف  ويخضع  عليهم. 
أن ترتفع نسبة  املحتمل  لذا من  يموت بعضهم. 

الوفيات.
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األمُم والشعوُب التي تفكُر وتحلُم وتتمنى كَل ماهو جديد ونافع 
ليست أفضل منا ألن قاسمنا املشترك هو االنسانية بمعناها 
الشمولي وتفاصيلها املعروفة ,لكن يبقى الفارق بيننا وبينهم 
مع  والتعايش  العيش  وأســلــوب  الحياة  فهم  نوعية  فــي  حــاضــرا 
الرياضة وبقدر ماكانت تمنياتنا في  . وفي  مفرداتها املختلفة 
كل عام جديد ان ندخل بداية العد امليالدي لتقويم أيامه وأسابيعه 
وشـــهـــوره هــو عـــام الــتــحــول الـــى كــل مــاهــو أفــضــل وبــاعــث على 
مغادرة التراجع وغلق  ملفات اإلخفاق وركوب قطار التفاؤل , 
تأتينا األيام حافلة بالعديد من األحداث والتطورات التي تضاعف 
فينا القنوط وتعزز التشاؤم وتزرع  شتالت انتظار ماهو ليس 
املتهالكة أصــال في  بعربات قطار رياضتنا  تدفع  وقــد  إيجابيا 
منعطفات نفق النهاية سعيدة له في ظل سريان منطق الفوضى 
التي نريدها خالقة بصناعة أيدينا وليس بسيناريو وفق نظرية 
. نعم  الــتــي نعشقها حــد اإلدمـــــان  املـــؤامـــرة 
الرياضية  الساحة  فــي  األحـــداث  مــن  ..كثير 
هائج  بحر  في  عاصفة  بموجات  أشبه  هي 
تتمايل فيه سفينة رياضتنا يمينا وشماال 
بال هداية بعد أن ضاعت املجاديف وتكسرت 
بوصلة االتجاهات وغاب املالحون املاهرون 
مـــن أهـــل الــحــكــمــة والــخــبــرة مـــن أجـــل مسك 
زمـــــام الـــخـــارطـــة وإعـــــــادة رســــم االتـــجـــاهـــات 
وإنقاذ مايمكن انقاذه قبل انقالب السفينة 
بما فيها والغرق املحتم الذي اليتمناه أحد , 
وحينها لن ينفع عض أصابع الندم ألن تلك 
األصــابــع هــي نفسها الــتــي رســمــت خريطة 
الفوضى وخلقت منطق الالانتماء الصميمي 
..ريــاضــة وطــن ضاعت  الحقة  الرياضة  الــى 
فيه كثير من األشياء الجميلة التي كنا نعتقد إنها في أمان وفي 
معزل عن عواصف الشر والتدمير والخراب . ماحدث ويحدث 
من أزمات بكل تفاعالتها وارهاصاتها تدق ناقوس خطر محدق 
املتضرر األكبر والوحيد منه هو الرياضة والرياضيون , وكتبنا 
وناشدنا كثيرا أهل الشأن واملعنيني على اختالف عناوينهم إن 
الصراحة ووضــع مقاربات منطقية وجدولة  الحوار على مائدة 
واقعية لكل نقاط وفواصل الخالف واالختالف جدير في بلوغ 
األطراف املتصارعة واملتقاطعة إلى حلول ناجعة السيما عندما 
يتخلى الجميع عن األنا والهاجس الشخصي الضيق واملصلحة 
إلــى حلول  التوصل  الــنــوايــا سليمة فــإن  تــكــون  االنــيــة , وعندما 
لألزمة ليس باألمر العسير خصوصا إن مخارج األزمة حاضرة 
أو في قانون نافذ  لوائح وتعليمات  ألنها التنحصر في قضية 
تغليب  الــى  بقدر حاجتنا جميعا  االنتظار  على منضدة  واخــر 
مصلحة الرياضة على مصالحنا وعندها لن تكون هناك أزمة 

والهم يحزنون.

يغــــــــادر العاصمة بغداد يوم غــــــــد االربعاء وفد 
رديــــــــف القوة الجويــــــــة بكرة القدم  للمشــــــــاركة 
في بطولة الصداقة الثانيــــــــة لأللعاب الرياضية 
ضمن بروتوكول التعاون املشترك بني وزارتي 

الدفاع العراقية ونظيرتها الباكستانية.
(الصباح  وقال املوفد االعالمي مكي الياسري لـ
الرياضي): ســــــــيلتقي رديــــــــف الصقور بأندية 
الدرجــــــــة املمتــــــــازة للــــــــدوري الباكســــــــتاني وقد 
سبقت مشــــــــاركة الجوية تواجد نادي الجيش 
الــــــــذي حقق املركــــــــز الثاني في بطولــــــــة الطائرة 
واملركــــــــز األول فــــــــي بطولــــــــة املصارعــــــــة، مبينا 
ان الوفــــــــد يضــــــــم العميد احمد علي محيســــــــن 
رئيســــــــًا والرائد غيث علي طالب مديرًا للفريق 
وجاسم كاطع اداريًا واملدير الفني وليد ضهد 
واملســــــــاعد مثنى خالد ومــــــــدرب حراس املرمى 

وسام كاصد.
واضاف الياســــــــري ان تشكيلة الالعبني تضم 
ســــــــعد فجر ومحمــــــــد عبــــــــاس ومهيمن علي 
واحمد محمد ومحمد جاســــــــم وعبد الرؤوف 
محمود وعلــــــــي محمد ومصطفى وليد وامير 
صبــــــــاح ومصطفــــــــى حمود وصادق حســــــــن 
ومحمــــــــد ميثم وعلــــــــي حيدر وســــــــجاد جواد 
وحســــــــني رســــــــن وعبد الرحمن رائــــــــد وعلي 
احمد وعلي حســــــــن وحسني صادق وعباس 
محمد. مــــــــن جانبه قال رئيــــــــس الوفد العميد 
احمــــــــد علي محيســــــــن: تعد مشــــــــاركة فرقنا 

العســــــــكرية الرياضية ضمن مذكرة التعاون 
املشترك بني وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها 
الباكســــــــتانية التــــــــي تشــــــــمل عــــــــدة فعاليــــــــات 
وأنشطة بني الوزارتني على مستوى التدريب 
واملنتخبــــــــات  للفــــــــرق  الرياضيــــــــة  واأللعــــــــاب 
العسكرية، وتشــــــــمل اغلب االلعاب الرياضية 
مثل كرة القدم والطائرة والســــــــلة واملصارعة 
واملالكمــــــــة وغيرها من االلعــــــــاب املتفق عليها 
التي ســــــــتقام بطوالتها بالتنــــــــاوب بني بغداد 

والعاصمة الباكستانية اسالم اباد على مدار 
الســــــــنة، وجميع هذه البطوالت الثنائية تسهم 
فــــــــي تعميق العالقات بــــــــني البلدين الصديقني 
وتغرس روح التنافــــــــس واالحتكاك بني الفرق 
الرياضية، ونحن متفائلون بمشــــــــاركة الخط 
الثانــــــــي (الرديف) للقوة الجوية الذي نأمل منه 
احــــــــراز لقب البطولــــــــة بوجود مــــــــالك تدريبي 
متمرس ومواهب رياضيــــــــة حقيقية لالعبني 

الشباب.

أوصــــــــت وزارة الصحــــــــة والبيئــــــــة اتحــــــــاد الكرة 
بضرورة تواصل اقامة مواجهات الدوري املمتاز 
من دون حضور جماهيري، أو تأجيل املباريات 

لحني زوال مخاطر فيروس كورونا.
وبعث مكتــــــــب الوكيل الفني فــــــــي وزارة الصحة 
والبيئــــــــة أمــــــــس االثنــــــــني خطابا جوابيــــــــا التحاد 
الكرة، اشــــــــعره فيه بضرورة االلتزام بالتعليمات 
التــــــــي تــــــــم تعميمها فــــــــي وقت ســــــــابق واملتعلقة 

بمنع التجمعات البشــــــــرية، حفاظا على ســــــــالمة 
املواطنني من مخاطر انتشــــــــار فيروس كورونا، 
الســــــــيما ان هذا الوباء ينشــــــــط جدا في االماكن 

املزدحمة.
وشــــــــكل قــــــــرار منــــــــع الجماهيــــــــر مــــــــن حضور 
املباريات صدمة كبيرة للمشجعني الذين غابوا 
عن مواجهات الجولة الثالثة، وسيستمر غيابهم 
فــــــــي هــــــــذه الجولة التي ســــــــتنطلق اليــــــــوم باقامة 
مواجهتني، واحدة فــــــــي العاصمة بغداد والثانية 

في محافظة النجف.

إســــــــتقبل وزير الشــــــــباب والرياضة الدكتور 
أحمد رياض، محافظ الديوانية زهير الشعالن 
وبحث معه سبل تفعيل التعاون املشترك بني 
الطرفني في مجالّي الشباب والرياضة، أعقبه 
بزيارة محافظة لالنبار لالعالن رســــــــميا عن 

الشروع بعودة العمل ملشروع ملعب املدينة.
وأكد رياض خالل استقباله محافظ الديوانية: 
ان الــــــــوزارة تعمل بجهد حثيث ســــــــعيًا إلعادة 
العمــــــــل في جميــــــــع املشــــــــاريع املتلكئة، وبحث 
اســــــــباب توقف كل مشروع بشكل منفرد من 
اجل تذليــــــــل العقبات وتجاوزهــــــــا عبر حلول 
آنية ومســــــــتقبلية، لذا نجد ان بعض املشاريع 
عاد العمل فيها وبعضها اآلخر ما زلنا نعمل 

لتهيئة السبل الكفيلة إلعادتها للعمل.
وأشــــــــار الــــــــى ان مشــــــــروع مدينة "الســــــــنبلة" 
الــــــــذي يتمتع بخــــــــواص وصفات  الرياضيــــــــة 
مميزة عن بقية املشــــــــاريع، سيتم اعادة العمل 
فيه قريبًا جدًا، عقب اإلتفاق الذي تم التوصل 
اليه مع الشــــــــركة املنفذة، مضيفًا اننا سنكون 
على الوعد مــــــــع جماهير املحافظة وبقية مدن 
البلد من إجل إتمام هذه املشــــــــاريع الشــــــــبابية 

والرياضية التي ســــــــتكون عالمة فارقة تميز 
بلدنــــــــا الحبيــــــــب عن بلــــــــدان املنطقة والشــــــــرق 

واالوسط.
من جهته قدم " الشــــــــعالن" شــــــــكره وتقديره 
لوزير الشــــــــباب على ســــــــعيه الدائــــــــم من أجل 
تذليل الصعاب امام مشــــــــروع مدينة السنبلة 
ان  وقــــــــال  االخــــــــرى،  واملشــــــــاريع  الرياضيــــــــة 
املحافظة ســــــــتعمل على التنســــــــيق مع الوزارة 
مــــــــن اجل تســــــــخير نســــــــبة ٥% مــــــــن االموال 
املخصصة ملشــــــــاريع الشباب بالشكل االمثل 
لكــــــــي تتناغم مع املشــــــــاريع االســــــــتتراتيجية 

للوزارة.
وأردف قائًال: ســــــــنعمل مع الــــــــوزارة من اجل 
التنســــــــيق أيضــــــــًا الدامــــــــة مشــــــــروع املدينــــــــة 
الرياضيــــــــة والحفــــــــاظ عليــــــــه عبــــــــر فتــــــــح باب 
االســــــــتثمار، فضًال عن وجود خطة لضمان 
تمويل االندية واملؤسسات الرياضية االخرى 

في املحافظة.
على صعيــــــــد آخر زار وزير الشــــــــباب عصر 
أمــــــــس محافظة األنبــــــــار وكان في اســــــــتقباله 
محافظ االنبار الدكتــــــــور علي فرحان، وتمت 
على هامش الزيارة االعالن رسميا عن البدء 

بعودة العمل بمشروع ملعب االنبار.

الجولة  الثالثاء منافسات  اليوم  تفتتُح 
ــــدوري الــكــرة املــمــتــاز بــاقــامــة  الــرابــعــة ل
أمانة  فيها  يلتقي  ـــى  األول مــواجــهــتــني، 
بغداد وضيفه الزوراء، واألخرى تجمع 

الكهرباء والنجف في ملعب األخير.
اليوم وعينه  مــبــاراة  الـــزوراء  وسيلعب 
عــلــى حــصــد الــنــقــاط الـــثـــالث مـــن اجــل 
اعـــتـــالء صـــــدارة جــــدول الــتــرتــيــب ولــو 
املتصدر  ان  مــؤقــتــة، السيما  بــصــورة 
الحالي القوة الجوية سيكون باالنتظار 

ـــلـــزوراء  خــــالل هــــذه الـــجـــولـــة، وســـبـــق ل
ان تــغــلــب بــصــعــوبــة فــــي مــواجــهــتــيــه 
نظيف  بــهــدف  الطلبة  على  السابقتني 
ان  اال  النتيجة،  بـــذات  الــكــهــربــاء  وعــلــى 
لن تكون يسيرة على االطالق  مهمته 
الباحث عن طي  أمانة بغداد  بمواجهة 
صــفــحــة املـــواجـــهـــات الـــثـــالث الــســابــقــة 
والشروع برحلة تحسني النتائج سعيا 

لالبتعاد عن مناطق قاع الترتيب.
وفــــي الــلــقــاء اآلخـــــر ســيــدخــل الــنــجــف 
وضيفه الكهرباء املواجهة وطموحهما 
خــطــف الـــفـــوز، لــكــن األفــضــلــيــة تميل 

الــــذيــــن  األرض  الصــــــحــــــاب  نـــســـبـــيـــا 
املباراتني  في  جيدة  مستويات  قدموا 
الكهربائية  السابقتني أمام الصناعات 
والطلبة، اال ان هذه األفضلية لن تلغي 
بغداد  الى  بالعودة  الكهرباء  طموحات 
انه قدم  الثالث، السيما  النقاط  حامال 
مـــســـتـــويـــات مــشــجــعــة خـــــالل لـــقـــاءاتـــه 
األخيرة من دون ان يتمكن من تحقيق 

الفوز.
وســـيـــســـتـــمـــر غــــيــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر عــن 
مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة بـــنـــاء على 
وقـــــــرارات  الـــصـــحـــة  وزارة  تـــوصـــيـــات 

فيروس  تفشي  ملكافحة  األزمـــة  خلية 
كورونا.

ـــى ان الـــقـــوة الــجــويــة  تــجــدر االشـــــارة ال
الـــدوري  أنــديــة  ترتيب  جـــدول  يتصدر 
ثالث  مــن  نقاط  تسع  برصيد  املمتاز 
مباريات، يليه النفط وفي جعبته سبع 
نقاط، بينما تقف أندية الحدود والزوراء 
إلى  الــثــالــث  بالترتيب  واملــيــنــاء  وأربــيــل 
الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي وبــرصــيــد كل 
منهم ست نقاط، مع أفضلية للنوارس 
الــــذي خـــاض مــواجــهــتــني فــقــط حصد 

خاللهما العالمة الكاملة. 
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حرص االتحاد املركزي لكرة اليد على 
اقامة منافسات موســــــــم 2019-2020 
رغــــــــم الظروف التي اثــــــــرت في مفاصل 
الرياضة، ولكن من اجل ديمومة اللعبة 
والكشــــــــف عــــــــن املواهب حــــــــدد االتحاد 
لوائــــــــح باتفاق جميع االطــــــــراف وكانت 
علــــــــى شــــــــكل تجمعــــــــات تأهلــــــــت منها 
ثمانيــــــــة اندية هــــــــي الشــــــــرطة والجيش 
وكربالء واملســــــــيب والبلديــــــــة والخليج 
العربــــــــي والدغــــــــارة والكــــــــوت (الصباح 
الرياضي) كانت لها وقفة مع املنســــــــق 
االعالمــــــــي التحــــــــاد كــــــــرة اليد حســــــــام 
عبد الرضا ليطلعنــــــــا على االندية التي 
التي  االحصائيــــــــات  وابــــــــرز  شــــــــاركت 

سجلتها املباريات.
وقــــــــال عبــــــــد الرضا : لقد أقيــــــــم التجمع 
األول فــــــــي محافظــــــــة الســــــــليمانية في 
العاشــــــــر مــــــــن كانــــــــون االول املاضــــــــي 
بينمــــــــا اقيم التجمع الثاني في محافظة 
البصــــــــرة مطلع شــــــــباط املاضــــــــي، وقد 
خاض الفتوة مباريات التجمع األول في 
السليمانية وأعلن انسحابه من الدوري 
وبذلــــــــك تم حذف نتائجه حســــــــب لوائح 
لجنــــــــة املســــــــابقات باالتحــــــــاد املركزي 
لكرة اليد، وشــــــــهدت مباريــــــــات الدوري 
انســــــــحاب  كربالء أمام السليمانية في 
الدور الثالث، والكــــــــوت امام الدغارة في 

الدور التاســــــــع واعتبارهما خاســــــــرين 
بنتيجــــــــة (10-0 ) حســــــــب لوائح لجنة 

املسابقات.
واضاف اقيمــــــــت مباريات الدوري على 
الســــــــليمانية والبيشمركة  اربع قاعات 
ونفــــــــط الجنــــــــوب وقاعة املعهــــــــد الفني 
وتــــــــم تســــــــجيل 2 . 616 هدفــــــــا في 55 
مبــــــــاراة خاضتها الفــــــــرق من ضمنها 
مباراتا االنسحاب، وكان اعلى سكور 
في الدور الثامن والذي شــــــــهد تسجيل 
( 317) هدفــــــــا، واقل ســــــــكور كان في 
الدور الثالث وشــــــــهد تســــــــجيل( 181) 
هدفا، واعلى نتيجة تحققت في مباراة 
الشــــــــرطة والبلديــــــــة 36-32 فــــــــي الدور 
الثامن، واقل نتيجة تحققت في مباراة 
البلديــــــــة والخليج العربي 25-15 ضمن 
الدور الخامس. واوضح عبد الرضا لقد 
قــــــــاد مباريات الــــــــدوري 16 حكما وهم 
خالد شاكر وفاضل كاظم وبسام عبد 
الحمزة وســــــــامر مهــــــــدي وعلي صالح 
وحيدر فالح واســــــــعد حســــــــن وقصي 
حسني وحيدر ســــــــلمان وعمار ناصر 
ومحمد شــــــــاكر وكمال فائق و محمد 
سعد ومؤمن عبد الكريم وأيمن هاني 
وباسم عبد الله، وأشرف على مباريات 
الــــــــدوري كل من عــــــــالء عبد الحســــــــن 
وسعد خميس وفاضل كردي وطاهر 
مهدي وقحطان فاضل وسهيل جاسم 

واعضاء االتحاد املركزي للعبة.      

تباينت اآلراء بعمل وزارة الشــــــــباب والرياضة، فمنهم 
من يرى بأنها نجحــــــــت كثيرا في عملها، بالرغم من 
املطبات العديــــــــدة، وآخرون يرون عكــــــــس ذلك تماما، 
ومــــــــا بني هؤالء وهؤالء يبرز مــــــــن يؤكد انها نجحت 
في ملفــــــــات وأخفقت في أخرى، كل هذه اآلراء دفعت 
"الصباح" للقاء وزير الشــــــــباب الدكتور أحمد رياض 

للخوض معه في العديد من األمور املهمة.

موروثات 
حديــــــــث الدكتور ريــــــــاض كان منذ البدء ذا شــــــــجون 
كونه تكفــــــــل بادارة وزارة من املمكــــــــن عدها االخطر 
على حد قوله واالكثر تماســــــــا بالشــــــــباب والرياضة 
بجميع مؤسســــــــاتها وحجم االهتمــــــــام الجماهيري 
وبذلك تكون في غاية التعقيد واملسؤولية املضاعفة، 
فضال عن موروثات عالقة لثالث حقب ســــــــابقة فما 
ينــــــــوف عن 80 % من املنشــــــــآت الرياضيــــــــة الكبيرة 
الســــــــتراتيجية معطلــــــــة او متلكئــــــــة مع كــــــــم هائل من 
املشكالت مع الشــــــــركات ومؤسسات الدولة االخرى 
ومجالــــــــس املحافظات، ناهيك عن مشــــــــكالت اخرى 
تخص اللجنــــــــة االوملبية واالتحادات واالندية منها ما 
يصل الــــــــى القضاء داخل وخارج العــــــــراق، ويضيف 
الدكتــــــــور ريــــــــاض ان املوروثات التــــــــي تحملنا العبء 
االثقل فيها وصلت الى منح االبطال والرواد واالندية 
وصــــــــوال الى ادامة ومتابعة برامج الوزارة ذاتها، االمر 
الذي يستلزم جهودا هائلة ال حّد لها الحتواء كل ذلك 

اوال ومن ثم عالج ما يمكن عالجه.

االعالم يستنتج 
ويعلق قائــــــــال عن التغييــــــــرات التي يريدها الشــــــــارع 
الرياضــــــــي ومــــــــن قبلــــــــه االعــــــــالم، ان وزارة الشــــــــباب 
املؤسسة القطاعية االكبر التي تمثل الجهد الحكومي 
ال تعنــــــــى فقــــــــط بالرياضــــــــة كمــــــــا ال تعنــــــــى برياضة 
االنجاز وبهذين الشــــــــقني تكمن املشكلة النها االكبر 
في اهتمامات االعالم والجمهور معا، فالوزارة لديها 
جانب الشــــــــباب وانشــــــــطته والنهوض بــــــــه بمجاالت 

متعددة تخــــــــص الرعايــــــــة العلمية والثقافــــــــة والفنون 
والعمــــــــل التطوعي وبرملان الشــــــــباب وتمكني املرأة مع 
انشــــــــطة اخرى متعددة، وفي الجانــــــــب الرياضي فان 
الدور االســــــــاس لها هو تهيئة الســــــــبل الكفيلة بتطور 
الرياضة للهواة واملوهوبني، فضال عن الجنبة االدارية 
فــــــــي تعاملنا مــــــــع االنديــــــــة واالتحــــــــادات والرياضيني 

االبطال والرواد . 
ويؤكد رياض ان استنتاجات االعالم الرياضي تبنى 
فــــــــي الغالب وفق افتراضات تضع الوزارة في منصب 
املسؤولية عن كل شيء في ميدان الرياضة، فهي التي 
يجب ان تبــــــــادر في حلحلة القضايا داخل االتحادات 
واالنديــــــــة وحتى الشــــــــخصيات وهي مــــــــن تقع عليها 
مسؤوليات املنتخبات الوطنية وتيسير امورها املالية 
وسفرها وغير ذلك، منوها بأننا في الفترة القصيرة 
املنصرمة الســــــــتيزارنا خصصنا حيــــــــزا هائال من 
الوقــــــــت لهذه االمور وصرنا الطرف االول في حمالت 
رفع الحظر عن املالعب العراقية واســــــــتضافة بطولة 
خليجي 25 او الــــــــدورة الرياضية العربية العام املقبل 

في بغداد ومشــــــــروع بغداد عاصمة الشــــــــباب العربي 
وهذه املشــــــــاريع التخص الوزارة وحدها وتتطلب ان 
يكون الجميع معنا النها ســــــــمعة ومكانة بلد بحجم 
العراق ننشد له التميز والمجال للتسويف واملماطلة 
أبــــــــدا، وشــــــــعارنا ان النجاح هدفنا االول كمؤسســــــــة 
وجمهور واعالم واي جهد ساند سيكون مؤثرا في 

هذه املرحلة بالذات .

على مسافة واحدة 
وردا على سؤال وجهه اكثر من اتحاد رياضي بشأن 
الجهة التــــــــي تميل لها الــــــــوزارة بالضــــــــد من االخرى 
كما حصــــــــل في اتحــــــــادات املصارعــــــــة والتايكواندو 
والســــــــباحة وكرة القدم، ازاء ذلك يشــــــــدد رياض بأنه 
كوزيــــــــر رياضي له اطالع كبير وخبرة بهذا الوســــــــط 
يقف مع وزارته على الحياد تماما وبمســــــــافة واحدة 
مــــــــن الجميع حيــــــــث ال مصلحة وال ســــــــبب يذكر بأن 
يكون عكس ذلك ولكنها من صميم الطبيعة البشرية، 
فكل شخص يريد ان تكون له الحظوة وهو على الحق 
والحق معــــــــه وبذا النتوقع ان يكــــــــون تصريح احدهم 
منصفا لنــــــــا او لغيرنــــــــا ونعمل ونتدخــــــــل من وحي 
الشــــــــعور باملســــــــؤولية وما يمليه الضمير ومصلحة 
الوطن التــــــــي نضعها في املقــــــــام االول، وتابع بالقول 
لو تتبعتم املساعي التي بذلت لتقريب وجهات النظر 
بني اتحاد الكرة الســــــــابق واملعترضني بقيادة الكابنت 
عدنان درجال بتمعن واعادة الشــــــــريط بدقة سترون 
ان همنا االكبر كان ابعاد اللعبة الشــــــــعبية االولى في 
العــــــــراق عن منصــــــــات املحاكم الداخليــــــــة والخارجية 
والحفاظ على اســــــــتمرارية االنشطة في االتحاد على 
اكمــــــــل وجــــــــه .  ويختتم رياض حديثــــــــه بالقول ان ما 
عملــــــــه طيلة عام واكثر ســــــــيكون مدعــــــــاة فخر له اي 
كانت نتائج ومســــــــتجدات االحداث على الســــــــاحة، بل 
يعدها ســــــــباقا حقيقيا مع عقارب الســــــــاعة ومنجزا 
متحققا كبيرا بجميع القياســــــــات وقواعد عمل ثبتت 
للمــــــــرة االولى وكل ما يســــــــتلزم هو الحفــــــــاظ عليها، 
فرياضــــــــة العراق ومنتخبات العــــــــراق وجماهيره هي 
الباقية وتتجدد باستمرار، اما الشخوص فهم رهينو 

فترة زمنية ستبقى للتاريخ طالت ام قصرت.

انتقد نجم كرة السلة العراقية السابق، 
املســــــــتوى الــــــــذي ظهــــــــَر بــــــــه منتخبنا 
الوطنــــــــي أمــــــــام نظيــــــــره الهنــــــــدي ، في 
املباراة التي ضيفتها العاصمة بغداد 
وخســــــــرها منتخبنــــــــا بنتيجة 75-94 
نقطة بذهاب الجولة الثانية للمجموعة 
الرابعة مــــــــن التصفيات املؤهلة لبطولة 

كأس آسيا بكرة السلة.
(الصبــــــــاح  لـ عبيــــــــد  حمــــــــزة  وقــــــــال 
الرياضــــــــي) : ان املنتخــــــــب لــــــــم يظهر 
التــــــــي ينتظرها  بالصــــــــورة املطلوبــــــــة 
الجميع، السيما ان املباراة جرت على 
اللذين يعدان  أرضنا وأمام جمهورنا 

عامال ايجابيا لكسب النقاط.
وأضاف علــــــــى العكس مــــــــن ذلك فقد 
ظهــــــــر العبونــــــــا مشــــــــتتني تائهني لم 
يتمكنوا مــــــــن مجــــــــاراة املنافس الذي 
لــــــــم يكــــــــن صعبــــــــا ، خصوصــــــــا انــــــــه 

خســــــــر مباراته أمام نظيره البحريني 
املتواضع بفارق نقطة واحدة.

وحّمل عبيد اتحاد اللعبة مســــــــؤولية 
هذه االنتكاســــــــة ، بعــــــــد أن تعامل مع 
املوقف ببرود بعيــــــــدا عن الجدية التي 
تؤكد ضعف مستوى السلة العراقية 
وتراجعهــــــــا الخطيــــــــر علــــــــى الصعيد 

اآلسيوي والعربي.
وعــــــــزا عبيد فقر اإلعــــــــداد والتحضير 
ملثل هكــــــــذا بطوالت مهمة الى ســــــــوء 
التخطيــــــــط والتنظيــــــــم االداري لعمــــــــل 
املنظومة السلوية ، التي ينبغي عليها 
أن تضــــــــع بنظــــــــر االعتبار مســــــــتقبل 
اللعبة وتطورها نحو األفضل أســــــــوة 
بدول القــــــــارة الصفراء التي تجاوزتنا 
بــــــــأداء منتخباتها ، مبينا ان منتخبنا 
تعــــــــرض لهزيمتني في غضــــــــون أيام 
معــــــــدودة أمــــــــام لبنــــــــان والهنــــــــد بذات 
الفارق الذي بلغ 19 نقطة ، وهذا يعني 
عدم وجود أي تصحيــــــــح ومعالجات 

لألخطــــــــاء مــــــــن مبــــــــاراة الــــــــى أخرى ، 
السيما ان مدرب املنتخب خالد يحيى 
أعلن اســــــــتقالته بعد انتكاســــــــة الهند 
لتكــــــــون الفرصــــــــة مؤاتية أمــــــــام اتحاد 
اللعبة الســــــــتقدام مدرب أجنبي يأخذ 
على عاتقه تطوير مهــــــــارات الالعبني 
ورفع مستوى األداء على أمل مواصلة 
املشــــــــوار بالصورة التي ينتظرها أهل 

اللعبة.
وناشــــــــد عبيد القائمني على اللعبة أن 
يضعــــــــوا بعني االعتبار بنــــــــاء القاعدة 
األساســــــــية وإعــــــــادة ترتيــــــــب أوراقها 
مجددا بعــــــــد أن اختلطت تلك األوراق ، 
لتكون بمثابــــــــة االرتكاز الصحيح في 
بناء صرح الســــــــلة العراقية التي كانت 
فــــــــي الســــــــابق أفضل بكثيــــــــر مما آلت 
اليه في املرحلة الحالية ، مشــــــــددا على 
ضــــــــرورة االهتمام بالفئــــــــات العمرية 
الصغيــــــــرة التي ســــــــتكون عماد اللعبة 

عاجال أم آجال.

عــــــــزا مــــــــدرب غــــــــاز الشــــــــمال بكــــــــرة القدم 
للصاالت اســــــــباب النتائج املتردية لفريقه 
في الدوري املمتاز الــــــــى قلة فترة االعداد ، 
وعدم انسجام الالعبني في ما  بينهم بعد 
الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق امام 

شهربان في كركوك .
وتعــــــــرض غاز الشــــــــمال لثالث خســــــــارات 
متتاليــــــــة امــــــــام نفــــــــط الوســــــــط والشــــــــرطة 

وشهربان

 وقال ربيــــــــع خلف لـ  (الصباح الرياضي):  
ان غاز الشمال يعد من الفرق التي سجلت 
حضــــــــورا متميــــــــزا خالل الفتــــــــرة املاضية 
في جميع االلعاب الســــــــيما كرة الصاالت 
وتراجعهــــــــا اليعني نهاية املطــــــــاف، اال اننا 
نعانــــــــي من عدم وجود الدعم املالي الكافي 
فــــــــي ظل تزاحــــــــم االندية علــــــــى التعاقد مع 
الالعبــــــــني املحترفــــــــني االجانب والســــــــوبر 
اعــــــــداد  فتــــــــرة  ان   " . واضــــــــاف  املحليــــــــني 
الفريق قبل الدخول الى منافسات الدوري 
املمتاز لــــــــم تتعــــــــد الثالثة ايــــــــام واعتمادنا 

علــــــــى الالعبني الشــــــــباب ممــــــــن يمتلكون 
الخبرة القليلة كل ذلك وضعنا في موقف 
النحســــــــد عليه وجعلنا لقمة سهلة لفرق 
املجموعــــــــة التي تمتلك الكثير من املقومات 
والعناصر الجيدة واملؤهالت الفنية الكفيلة 
بالخــــــــروج بهــــــــذه النتائج . وتابــــــــع خلف " 
نعمل خــــــــالل الفترة الحاليــــــــة على تطوير 
مســــــــتوى الالعبني وصقل طاقاتهم الفنية 
التي تضمن لنا الظهــــــــور بصورة مغايرة 
عن املباريات السابقة من خالل االنسجام 
والتواصل البدنــــــــي، ونحن ال نملك العصا 
الســــــــحرية لبنــــــــاء فريق متكامــــــــل في يوم 
واحد. وتســــــــاءل مدرب غاز الشــــــــمال عن 
االوضــــــــاع التي يمر بهــــــــا النادي في الوقت 
الحاضر اذا كانت ستســــــــتمر على الحال 
نفســــــــه او ســــــــيتلقى الدعم املالــــــــي الكافي 
اسوة باالندية النفطية االخرى التي تحظى 
بدعم اللجنة الرياضيــــــــة في وزارة النفط ، 
وامكانيــــــــة حمــــــــل النادي الســــــــم محافظة 
كركــــــــوك التــــــــي اصبحت شــــــــبه مغيبة عن 
املشــــــــهد الرياضي بســــــــبب العــــــــوز املالي، 
مبينا ان ذلك ال يصب بمصلحة الرياضة 
العراقية وســــــــتكون املنافســــــــة قائمة على 
عدد من الفرق التي تمتلك املال والالعبني .

اعلن رئيس الهيئة االدارية املؤقتة لنادي 
كربالء احمــــــــد هدام ان وزير الشــــــــباب 
والرياضــــــــة احمد رياض أمــــــــر بايقاف 
اجــــــــراءات كتاب حل الهيئة االدارية جاء 

ذلك خالل لقائه في مقر الوزارة.
(الصبــــــــاح الرياضــــــــي):  وقــــــــال هــــــــدام لـ
تفاجــــــــأت الهيئــــــــة وبدون ســــــــابق انذار 
بصدور كتاب عن وزارة الشــــــــباب وتم 
نشــــــــره عبر املواقــــــــع االجتماعية بطلب 
مقدم الى الدائــــــــرة القانونية لحل الهيئة 
االدارية وتشــــــــكيل هيئــــــــة مؤقتة تضم 
مجموعة واحدة وجميع املرشــــــــحني او 
اسماء الهيئة املؤقتة هم اعضاء ضمن 

هيئات عامة فــــــــي اندية اخرى بكربالء 
وهذا ال يجوز حسب قانون 18 لالندية.
واضــــــــاف هدام لقــــــــد جــــــــرت انتخابات 
نــــــــادي كربالء في الحادي والعشــــــــرين 
مــــــــن اب املاضي وبحضــــــــور ممثل عن 
وزارة الشباب والرياضة واسفرت عن 
هيئة مؤقتة وافرزت فيها خيرة النجوم 
لرياضــــــــي كربالء واملتمثلــــــــة بصاحب 
عباس وحسن عباس ومشتاق صالل 
وحســــــــني مطر رئيــــــــس اتحــــــــاد فرعي 
تايكواندو ومؤيــــــــد عبيس رئيس نادي 
الهنديــــــــة الســــــــابق وبدأنــــــــا فتــــــــرة اعداد 
خالل املدة املاضــــــــي للتأهل الى املمتاز 
اعــــــــداد فريق كــــــــرة القــــــــدم وتهيئة بقية 

النشاطات.

« }
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 يبــــــــدو بايــــــــرن ميونيــــــــخ حامــــــــل اللقــــــــب 
مرشحا بقوة لبلوغ الدور نصف النهائي 
ملسابقة كأس أملانيا في كرة القدم عندما 
يحل ضيفا على شالكه اليوم الثالثاء في 

افتتاح مباريات الدور ربع النهائي.
ويمــــــــر الفريق البافــــــــاري بأفضل حاالته 
في اآلونــــــــة األخيرة وقطع شــــــــوطا كبيرا 
فــــــــي بلــــــــوغ الدور ربــــــــع النهائي ملســــــــابقة 
دوري أبطــــــــال أوروبا بفــــــــوزه الكبير على 
مضيفــــــــه تشلســــــــي االنكليــــــــزي بثالثية 
نظيفة في ذهاب ثمن النهائي، كما سحق 
مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة 
من االهداف خولتــــــــه االبتعاد ثالث نقاط 
في صدارة الــــــــدوري الذي يحمل لقبه في 

املواسم السبعة االخيرة.
ويســــــــعى بايــــــــرن ميونيــــــــخ الــــــــذي يفتقد 
خدماته مهاجمه الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي بسبب االصابة في الركبة، 
إلى مواصلة مشواره في املسابقة املتوج 
بلقبها 19 مناســــــــبة (رقم قياســــــــي)، في 
محاولة منه لالحتفــــــــاظ بالثنائية املحلية 
بعــــــــد أن تفــــــــوق علــــــــى اليبزيــــــــغ، مطارده 
املباشــــــــر على لقب الـ"بونديســــــــليغا" هذا 
املوســــــــم، في نهائي العام املاضي بثالثية 

نظيفة.
وعلــــــــى النقيض من النادي البافاري، يمر 
شــــــــالكه بأســــــــوأ حاالته حيث لــــــــم يتذوق 
طعم الفــــــــوز منذ بلوغه الدور ربع النهائي 
ملســــــــابقة الــــــــكأس بفــــــــوزه الصعــــــــب على 
ضيفه هرتا برلــــــــني 2-3 بعد التمديد في 
الرابع من شــــــــباط املاضــــــــي حيث تعادل 
مرتــــــــني مــــــــع بادربــــــــورن 1-1 وماينتــــــــس 

صفر-صفــــــــر وخســــــــر مباراتيه 
اليبزيغ  أمام ضيفــــــــه  األخيرتني 
صفر5- ومضيفه كولن بثالثية 

نظيفــــــــة. كمــــــــا أن شــــــــالكه خســــــــر 
مرتني أمــــــــام النــــــــادي البافاري هذا 
املوســــــــم، االولــــــــى بثالثيــــــــة نظيفــــــــة 

علــــــــى ملعب "فيلتنــــــــس أرينا" في 
غيلسينكيرشــــــــن فــــــــي املرحلة 

الثانيــــــــة في 24 آب املاضي، 
على  بخماسية  والثانية 
ملعــــــــب "أليانز أرينا" في 
كانون   25 فــــــــي  ميونيخ 

ضمــــــــن  املاضــــــــي  الثانــــــــي 
املرحلة التاسعة عشرة.

ويلعب غدا أيضا ســــــــاربروكن من 
الدرجة الرابعة مع ضيفه فورتونا 
في  يعاني  الــــــــذي  دوســــــــلدورف 
يحتــــــــل  حيــــــــث  البوندســــــــليغا 
املركز الســــــــادس عشــــــــر الذي 
يجبــــــــر صاحبه علــــــــى خوض 
الدور الفاصــــــــل لتفادي الهبوط 

إلى الدرجة الثانية.
ويختتم الدور ربع النهائي غدا 

أبرزهما  األربعــــــــاء بمواجهتــــــــني 
فرانكفورت  إينتراخت  استضافة 

الذي أطــــــــاح بالوصيف اليبزيغ 3-1، 
لفيــــــــردر بريمن الذي حقــــــــق املفاجأة 

بإقصائه بوروسيا دورتموند من ثمن 
النهائــــــــي بفوزه عليــــــــه 2-3، بينما يلتقي 

بايــــــــر ليفركوزن مع ضيفــــــــه اونيون 
برلني في مواجهة يطمح خاللها 

االول الستغالل عاملي االرض 
والجمهور ملواصلة مشــــــــواره 

في املسابقة.

يتطلع ليفربول لوضع خيبة تعرضه للخسارة 
االولى في الدوري االنكليزي هذا املوســــــــم خلفه 
وإبقــــــــاء آماله حية في تحقيق الثالثية التاريخية 
(الدوري والكأس املحليني ودوري ابطال اوروبا) 
من بوابة كأس انكلترا، اال انه سيصطدم بعقبة 
مضيفه تشلســــــــي عندمــــــــا يلتقيان فــــــــي الدور 
الخامس اليوم الثالثاء على ملعب "ســــــــتامفورد 

بريدج" في العاصمة لندن.
ومنــــــــي ليفربول بهزيمتــــــــه االولى فــــــــي الدوري 
املحلــــــــي هــــــــذا املوســــــــم واالولى بعــــــــد 44 مباراة، 
عندما ســــــــقط بطريقة مفاجئــــــــة بثالثية نظيفة 
امام مضيفه واتفورد الــــــــذي يصارع للبقاء في 
دوري االضــــــــواء، حيث كانت الخســــــــارة االولى 
لرجــــــــال املــــــــدرب االملانــــــــي يورغن كلــــــــوب في الـ 
"برميــــــــر ليغ" منــــــــذ كانون الثانــــــــي 2019، بينما 
يدخل تشلســــــــي الى املواجهة بعد تعادل مخيب 

مع بورنموث.
و من غيــــــــر املتوقــــــــع أن تؤثر هــــــــذه الهزيمة في 
مســــــــعى بطل أوروبا للقبه املحلي االول منذ 30 
عامــــــــا، فهو ال يزال يبتعد بفــــــــارق 22 نقطة في 
الصدارة عن مانشستر سيتي الثاني، ورغم أن 
آمالــــــــه تبددت في إمكانية تحقيق لقب الـ "برمير 
ليــــــــغ" من دون أي هزيمة أســــــــوة بأرســــــــنال عام 
2004 ورفــــــــع الكأس الذهبية، اال ان حلم تحقيق 

الثالثية ال يزال قائما.
منذ توليــــــــه املهمة على رأس الجهــــــــاز الفني في 

ملعب "أنفيلــــــــد رود" عام 2015، لم ينجح كلوب 
في تجاوز هذا الدور مع "الريدز" في حني يطمح 

المبارد لتحقيق لقبه االول كمدرب.
وتأتي هــــــــذه املباراة في وقت يمــــــــر ليفربول في 

فترة متقلبة سقط خاللها في ذهاب الدور ثمن 
النهائــــــــي أمام أتلتيكو مدريد االســــــــباني بهدف 
نظيف خارج الديار، وحقق انتصارين صعبني 
أمام نوريتش ووســــــــت هام فــــــــي الدوري قبل أن 

يسقط أمام واتفورد.
وستكون مواجهة مهمة على ملعب "ستامفورد 
بريــــــــدج" ال ســــــــيما قبــــــــل حوالــــــــي أســــــــبوع على 
اســــــــتضافته أتلتيكــــــــو في لقاء االيــــــــاب وتجنب 

خــــــــروج مبكر لحامل اللقب مــــــــن دوري االبطال، 
علمــــــــا أنــــــــه يســــــــتضيف بورنموث فــــــــي افتتاح 

املرحلة 29 من الدوري السبت املقبل.
بلغ ليفربول الــــــــدور الخامس باعتماده بصورة 
خاصة على الالعبني الشــــــــباب حيث لم يشــــــــرك 
كلــــــــوب النجوم االساســــــــيني كاملصــــــــري محمد 
صالح والســــــــنغالي ســــــــاديو مانيــــــــه وغيرهما 
فــــــــي التشــــــــكيلة االساســــــــية، حيــــــــث تغلب على 
ايفرتون في الــــــــدور الثالث قبل أن يتجاوز عقبة 
شروزبري في الدور الرابع بعد مباراة إعادة، لذا 
سيترقب الجميع عما إذا سيغير االملاني نهجه 
أمــــــــام خصم قوي كتشلســــــــي لتفادي هزيمتني 
متتاليتني في جميع املسابقات للمرة االولى منذ 

كانون الثاني 2019.
وإذا كان نادي امليرسيســــــــايد يمر بفترة متقلبة، 
فإن حال البلوز ليســــــــت أفضــــــــل بكثير، فبعد أن 
حقق فوزا بنتيجة 1-2 على توتنهام في الدوري 
في 22 شــــــــباط ، تعرض لخســــــــارة قاســــــــية على 
أرضــــــــه أمام بايــــــــرن ميونيح االملانــــــــي في ذهاب 
الــــــــدور ثمن النهائــــــــي من دوري االبطــــــــال قبل أن 
يخرج بتعادل 2-2 أمام املضيف بورنموث نهاية 

االسبوع في الدوري.
ورغــــــــم أن املبــــــــاراة ســــــــتقام في معقــــــــل داره في 
ســــــــتامفورد بريدج، اال ان تشلسي مني بثماني 
هزائــــــــم في جمــــــــع املســــــــابقات على ارضــــــــه هذا 
املوسم، وهو الرصيد االعلى منذ موسم -1985
1986، وخرج منتصرا في مباراة واحدة من آخر 

خمس مباريات وفي اثنتني من آخر ثماني.

 اســــــــتهل نــــــــادي انتر ميامــــــــي الذي 
أسســــــــه النجــــــــم االنكليزي الســــــــابق 
ديفيد بيكهام مشــــــــواره في الدوري 
االميركي لكرة القدم بالخسارة على 
ارض لوس انجليس اف سي صفر- 
1. وجاء الهدف اثر هجمة منســــــــقة 
انهاها املكســــــــيكي كارلــــــــوس فيال، 
هداف الدوري املوسم املاضي، بكرة 
ساقطة رائعة في اليوم الذي احتفل 
به بعيد ميالده الحــــــــادي والثالثني. 
وتابــــــــع بيكهام مع بعــــــــض من افراد 
أســــــــرته املبــــــــاراة من املدرجــــــــات إلى 
االقتصاديــــــــني  شــــــــركائه  جانــــــــب 
األثريــــــــاء أبرزهم األخوان خوســــــــيه 

وخورخي ماس ومارسيلو كلور.
وحصــــــــل بيكهــــــــام بعــــــــد انتقاله إلى 

لــــــــوس أنجليس غاالكســــــــي  نــــــــادي 
األميركي إثــــــــر التحاقه بالدوري في 
2007، على امتياز تأســــــــيس فريق 
فــــــــي ميامي مقابل ســــــــعر مخفض، 
أميركــــــــي  دوالر  مليــــــــون   25 بلــــــــغ 
بــــــــدال مــــــــن 150 مليونا قيمة رســــــــم 

الحصول على رخصة حاليا.
وبعد إعالنه نهاية مســــــــيرته العبا 
في 2013، باشــــــــر إطالق مشروعه 
في مدينــــــــة ميامي بواليــــــــة فلوريدا، 
إال أنه واجه مســــــــألة شــــــــائكة تتعلق 
ببناء امللعــــــــب، في ظــــــــل اعتراضات 
محلية من ســــــــكان حــــــــي أوفرتاون، 
وغالبيتهم مــــــــن املهاجرين الكوبيني 
الذيــــــــن اعربــــــــوا عــــــــن خشــــــــيتهم أن 
تتضمن أعمال بنــــــــاء امللعب حدائق 
والتنقل  املواصالت  مشاكل  وتعزز 
املعقــــــــدة أصال، وتســــــــهم في ارتفاع 

أسعار اإليجارات واملساكن.
بعــــــــد اقــــــــل من 24 ســــــــاعة على الغاء ســــــــباق موتو 
جي بي في جائزة قطــــــــر الكبرى للدرجات النارية، 
املرحلــــــــة االولى من بطولة العالــــــــم، أكد نائب رئيس 
حكومــــــــة تايالند انوتــــــــني شــــــــارنفيراكول، تأجيل 
ســــــــباق الجائــــــــزة الكبرى فــــــــي تايالنــــــــد على حلبة 

بوريرام في 22 الحالي.
وقــــــــال شــــــــارنفيراكول وزير الصحــــــــة التايالندي 
والــــــــذي يرأس ايضا اللجنة املنظمة لســــــــباق جائزة 
تايالند الكبــــــــرى لوكالة فرانس برس" "ال اقول بان 
الســــــــباق الغــــــــي، كل ما اقوله بانه تــــــــم تأجيله حتى 

يسمح لنا الوقت باقامته".
واضاف "تم التأجيل بسبب فيروس كورونا، كان 
يتعني علينا تأجيله حتى اشعار اخر، اتخذ القرار 

ملا فيه مصلحة البالد واملشاركني".
واعلن االتحاد الدولي للدراجات، الغاء سباق مو تو 
جي بي في سباق جائزة قطر الكبرى املقرر االحد 
املقبــــــــل، في حني ابقى على اقامة ســــــــباقي موتو 2 
وموتو 3 في موعدهما على حلبة لوســــــــيل كما هو 
مقــــــــرر، الن الدراجني والفرق موجــــــــودون في قطر 

منذ األسبوع املاضي من أجل اجراء التجارب.

حققت بطلة التنس التونســــــــية أنس 
جابــــــــر قفزة جديدة فــــــــي التصنيف 
العاملــــــــي الجديد الذي صــــــــدر، امس 
اإلثنني حيــــــــث كســــــــبت 5 مراكز ما 

جعلها تحتل املرتبة 39 عامليا.
وبلغــــــــت أنــــــــس أفضــــــــل ترتيــــــــب في 
مســــــــيرتها، حيث دخلــــــــت ألول مرة 
نــــــــادي األربعني ألفضــــــــل 40 العبة 

حول العالم.
وتأتي هذه القفــــــــزة بفضل اإلنجاز 
الــــــــذي حققتــــــــه الالعبة أنــــــــس جابر 
األســــــــبوع املاضي فــــــــي بطولة قطر 
املفتوحة للتنس بإدراكها الدور ربع 

النهائي. 
وتجدر اإلشــــــــارة إلى أن أنس جابر 
بــــــــدأت العام الحالــــــــي وهي في املركز 
78عامليــــــــا، لتجــــــــد نفســــــــها اآلن في 
املرتبــــــــة 39 بعد إنجــــــــازات تاريخية 
حققتهــــــــا فــــــــي بطــــــــوالت أســــــــتراليا 

املفتوحة ودبي وقطر.
واكــــــــدت أنــــــــس جابر، فــــــــي تصريح 
ســــــــابق ل أن هدفها قبل نهاية العام 
دخول نادي العشــــــــرين ألفضل 20 

العبة في العالم.
وتبقــــــــى  التونســــــــية  الالعبة العربية 
الوحيدة التي اقتحمت نادي األربعني 
بما أن مواطنتها سليمة صفر كانت 
قــــــــد وصلت إلى املرتبة 75 عامليا في 

تموز 2001.

 تألــــــــق العمــــــــالق اليوناني يانيس 
انتيتوكونمبــــــــو بتســــــــجيله 41 
باكس  ميلووكي  ليقود  نقطة 
الــــــــى الفــــــــوز علــــــــى مضيفــــــــه 
تشــــــــارلوت هورنتس 93-85، 
ليبرون  "امللــــــــك"  حــــــــذوه  وحذا 
دابل"  "تريبل  بتحقيقه  جيمس 
اســــــــهم بها في فوز فريقه لوس 
أنجليــــــــس ليكرز علــــــــى مضيفه 
نيــــــــو أورليانــــــــز بيليكانــــــــز -122
114 ضمــــــــن دوري كرة الســــــــلة 

االميركي للمحترفني.
في املباراة األولى، نجح يانيس 
فــــــــي اضافــــــــة 20 متابعــــــــة و6 
تمريرات حاسمة وقدم عرضا 
رائعا يجســــــــد مدى تطوره في 
يجعل  مــــــــا  الجوانب،  مختلــــــــف 
منــــــــه مرشــــــــحا بــــــــارزا لخالفة 
نفسه كأفضل العب في 
الثاني  للعــــــــام  الدوري 

على التوالي.
باكس  واذا كان 
م  تقـــــــــــــــــد

بالنتيجة طوال املباراة، فانه انتظر حتى الدقيقتني 
االخيرتني التي ســــــــجل خاللهــــــــا يانيس 8 نقاط، 
ليحسم املباراة في صالحه امام فريق تفوق على 

تورونتو رابتورز بطل املوسم املاضي.
وهو الفوز السادس لباكس تواليا، فعزز مركزه 
فــــــــي صدارة املنطقة الشــــــــرقية ورفع رصيده من 
االنتصــــــــارات الى 52 فــــــــي 60 مبــــــــاراة مقابل 8 
هزائم فقط، علما بانه كان اسرع فريق في تاريخ 
الدوري يبلغ ادوار البالي اوف هذا املوســــــــم (بعد 
56 مباراة فقط). بيد ان هورنتس نجح في وقف 
سلسلة انتصارات باكس بمئة نقطة وأكثر منذ 
انطالق املوســــــــم، وعلق يانيس على ذلك قائال "ال 
أعتقد أن أي شــــــــخص يهتم بذلك ، مضيفا "نحن 
كالعبــــــــني جئنا إلى هنا لنحــــــــاول الفوز ونجحنا 

في مهمتنا".
وفــــــــي اللقاء الثاني، أعــــــــاد املخضرم جيمس (35 
عاما) فريقه ليكرز إلى ســــــــكة االنتصارات بعد 
24 ســــــــاعة من ســــــــقوطه أمام ممفيس غريزلير 
105-88، بتحقيــــــــق تريبل دابــــــــل في املباراة ضد 

نيو أورليانز بيليكانز.

وبعد أقل من 24 ســــــــاعة على خســــــــارته الرهان 
مــــــــع النجم الواعد لكرة الســــــــلة االميركية وفريقه 
غريزلير جا مورانت (20 عاما)، كســــــــب جيمس 
التحدي أمام النجم الواعد اآلخر زيون وليامسون 

(19 عاما).
وحقق جيمــــــــس الـ"تريبــــــــل دابل" الثالثة عشــــــــرة 
بتســــــــجيله 34 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و12 
متابعة وهي أفضل غلة له هذا املوسم في الفئات 
الثــــــــالث مجتمعة، فيما ســــــــجل وليامســــــــون 35 
نقطــــــــة مع 7 متابعات، لكنه نجح للمباراة الحادية 
عشــــــــرة على التوالي في تخطي حاجز 20 نقطة 

أو أكثر.
وأشــــــــاد مدرب بيليكانز ألفــــــــني جنتري بجيمس 
قائــــــــال "إنه فقــــــــط مذهل"، إنه يجعــــــــل الجميع في 

فريقه يلعبون بطريقة أفضل".
فــــــــي املقابل، علــــــــق جيمس قائال "كانــــــــت مباراة 
قويــــــــة بأجواء مباريــــــــات األدوار اإلقصائية، إنهم 
ينافسون على املركز الثامن املؤهل للبالي أوف 
ونحن لم نكن نرغب في الخســــــــارة للمرة الثانية 

على التوالي".
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الالـــالق اليوناني يا ـــ ــ تألــــــــق العمــــ
انتيتوكونمبــــــــو بتســــــــجيل
با ميلووكي  ليقود  نقطة 
الــــــــى الفــــــــوز علــــــــى مض
تشــــــــارلوت هورنتس 85
ليب "امللــــــــك"  حــــــــذوه  وحذا 
"تريبل  بتحقيقه  جيمس 
اســــــــهم بها في فوز فريقه

أنجليــــــــس ليكرز علــــــــى مض
ي

نيــــــــو أورليانــــــــز بيليكانــــــــز
114 ضمــــــــن دوري كرة الس

نينياالميركي للمحترفني.
في املباراة األولى، نجح يا

ي

فــــــــي اضافــــــــة 20 متابعــــــ
تمريرات حاسمة وقدم عر
رائعا يجســــــــد مدى تطور
ي مــــــــا  الجوانب،  مختلــــــــف 

منــــــــه مرشــــــــحا بــــــــارزا لخ
نفسه كأفضل العب
ال للعــــــــام  الدوري 

على التوالي.
با واذا كان 
ــتقــــــــ

«NBA
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 عن دار جــــــــداول صدر كتــــــــاب (عودة الى 
الليبرالية اإلمبريالية  االمبراطورية نشــــــــأة 
في بريطانيا وفرنســــــــا) لـــــــــ جينيفر بيتس 
بترجمــــــــة اثيــــــــر الوابــــــــل . يقع هــــــــذا الكتاب 
فــــــــي ثمانيــــــــة فصــــــــول ناقشــــــــت املؤرخــــــــة 
االميركية بيتس فيه، وبأسلوب نقدي آراء 
وأفــــــــكار عدد من أبرز املفكريــــــــن. يعد هذا 
الكتاب، تقييما ســــــــرديا للفكر السياســــــــي 
ومنظــــــــورا  الدوليــــــــة  والعدالــــــــة  الحديــــــــث 
اإلمبراطورية  املستمرة بشأن  للنقاشات 
وااللتزامــــــــات  والتدخــــــــل  واالســــــــتعمار 
السياســــــــية وتحوالت االفكار الليبرالية 

في الوعي االمبريالي االمبراطوري. 
صــــــــدر هذا الكتــــــــاب العــــــــام 2005 عن 
جامعــــــــة برنســــــــتون وفــــــــاز بجائــــــــزة 
االختيــــــــار الواحــــــــد بوصفــــــــه واحــــــــدا 
األكاديميــــــــة  العناويــــــــن  أملــــــــع  مــــــــن 
االســــــــتثنائية ، تبع ذلــــــــك أن اختارته 
رابطة العلوم السياســــــــية األميركية 
لجائــــــــزة الكتاب األول العام 2006، 
وحظــــــــي بمراجعات مــــــــن أبرزهم 
مــــــــؤرخ األصــــــــول األيديولوجيــــــــة 
لإلمبراطوريــــــــة البريطانية ديڤيد 
ارميتــــــــاج وزميلته في هارفارد تشــــــــيلري 

الفرنســــــــية  باإلمبراطورية  املعنيــــــــة  ويلش 
التي ارتبط اسمها بتوكفيل، وهو أحد من 

درستهم مؤلفة الكتاب.

تطور االفكار الليبرالية 
تصــــــــور جينيفر بيتــــــــس في (عــــــــودة إلى 
اإلمبراطورية) تحول األفكار الليبرالية في 
أوروبا؛ في بريطانيا وفرنســــــــا تحديدا في 
القرن التاســــــــع عشــــــــر، من املوقف املشكك 
التوســــــــعية  في اإلمبراطوريــــــــة اإلمبريالية 
إلــــــــى دعمها. نقــــــــد آدم ســــــــميث وجيرمي 
بينثام الفكر اإلمبراطــــــــوري بوصفه ظاملا 
وجائرا بحق الشــــــــعوب املغزوة سياســــــــيا 
واقتصادًيــــــــا، إال أنه ومــــــــع منتصف القرن 
التاســــــــع عشــــــــر تحــــــــول جل رمــــــــوز الفكر 
الليبرالــــــــي فــــــــي بريطانيــــــــا وفرنســــــــا إلــــــــى 
مناصرة متحمســــــــة بل ومتعصبة للغزو 
الكوكــــــــب وتبريــــــــره،  لشــــــــعوب  األوروبــــــــي 
يتجلــــــــى هذا في جون ســــــــتورات ميل، كما 
فــــــــي آرائه العنصرية في حالة االســــــــتعمار 
الهندي وكثير مما كتب، وفي فرنسا يبرز 
أليكســــــــيس دو توكفيل الذي بــــــــارك الغزو 
الفرنســــــــي للجزائر كونه (تجربة سياسية 
قد تضفــــــــي الثقة والبهجــــــــة على الجمهور 

الفرنسي الضعيف). ترى املؤلفة أن النخب 
األوروبية عانت تورمــــــــا في ثقتها بالتفرد 
الحضاري وغطرســــــــة تجاه مــــــــا هو ليس 
غرب أوروبي، فشــــــــرق أوروبا وبقية األمم 
(ليســــــــت ناضجة)، وقد تجاوزت تجليتات 
الفوقية الحضارية الالتســــــــامح مع ثقافات 
أخرى، إلى التخوف من خطر الديموقراطية 
على أوروبا نفسها. عبر توكفيل بصراحة 
وتأثيــــــــر عن الخــــــــوف من أن نشــــــــر الثقافة 
السياســــــــية واالجتماعية الديموقراطية قد 
يتســــــــبب في التنازل عن قيــــــــم أخرى، من 
ضمنها وأهمها الحريــــــــة التي يؤمن بأنها 
من الِسمات األرســــــــتقراطية ومن الصعب 

تكرارها تحت حالة املساواة.

االمبريالية االمبراطورية 
تنطلــــــــق جينيفر بيتس مــــــــن تعرف لينني 
لإلمبرياليــــــــة، في كتابــــــــه (اإلمبريالية أعلى 
مراحــــــــل الرأســــــــمالية- 1916) الذي يحدده 
بخمــــــــس صفات هي: تمركز اإلنتاج ورأس 
املال تمركزًا بلــــــــغ في تطوره حدًا من العلو 
أدى إلــــــــى نشــــــــوء االحتــــــــكارات التي تلعب 
الــــــــدور الفاصل فــــــــي الحيــــــــاة االقتصادية. 
اندمــــــــاج رأس املــــــــال البنكــــــــي ورأس املــــــــال 

الصناعي ونشــــــــوء الطغمة املالية وتصدير 
رأس املال، خالفًا لتصدير البضائع،فضال 
عن  تشكيل اتحادات رأسماليني احتكارية 
عاملية لتقتســــــــم العالم إقليميًا بني كبريات 
التركــــــــز  ان  وتــــــــرى  الرأســــــــمالية  الــــــــدول 
والتمركز الهائلــــــــني لإلنتاج الصناعي، وما 
رافقهمــــــــا مــــــــن تمركــــــــز للثروة، قــــــــد أنتجا 
فيضــــــــًا بضاعيــــــــًا وفيضًا فــــــــي رأس املال. 
أســــــــهمت أزمات فيض اإلنتــــــــاج، وبخاصة 
أزمتا 1873 و1900، بتســــــــريعه وتعزيزه 
بشــــــــكل كبير عبر تصفيتها لقسم كبير 

من املنتجني الصغار واملتوسطني.

تحول الوعي االمبريالي 
جــــــــرى تحول في االمبراليــــــــة االمبراطورية  
إلى شكل أكثر تعقيدا وتركيبا بعد الحرب 
العاملية االولى والثانية مع نشــــــــوء وتعزيز 
ميكانيزمــــــــات النهب ما بعــــــــد التقليدية، أي 
النهب بصيغته التالية لالحتالل العسكري 
املباشــــــــر ، بعد ان تفككت فــــــــي تلك الفترة 
كل مــــــــن الدولــــــــة العثمانيــــــــة وإمبراطوريــــــــة 
النمســــــــا واملجرية  واألملانية. وأعيد توزيع 
واألمبراطوريــــــــة  العثمانيــــــــة  املســــــــتعمرات 

األملانية بني الحلفاء. 

كتــــــــاب اإليمان بماذا؟ (مراســــــــالت)  لـ امبرتو إيكــــــــو / والكاردينال كارلو 
ماريــــــــا مارتينــــــــي الذي نشــــــــر ألول مــــــــرة العــــــــام 1997، وترجمته عواطف 
الســــــــعدي صدر حديثا عن دار أبكالو. حوار تبادلي  بني طرفني: أحدهما 

يمثل االرض  واآلخر يمثل السماء. 
الكتــــــــاب عبــــــــارة خطابات متبادلــــــــة بني الفيلســــــــوف والروائــــــــي والباحث 
املتخصص في القرون الوســــــــطى االيطالي امبرتوايكو (1932 – 2016) 
وبــــــــني كاردينال ميالنو الســــــــابق نيافة كارلو ماريــــــــا مارتيني(1927 – 
2012)، وقــــــــد  شــــــــكلت حوارا فلســــــــفيا ودينيا وروحيــــــــا عميقا يمس 
املؤمن وغير املؤمن، تزيدنا يقينا بأن التفاهم والتحاور هما الصفتان 
الغالبتان على طبيعة البشــــــــر وليس الصــــــــراع والنزاع، وعندما نتحدث 
عن املؤمن نعني بذلك كل من يعتنق دينا سماويا أو معتقدا الهوتيًا 

بغض النظر عن مسماه.
وقد جــــــــرى هذا الحوار البريدي في العــــــــام 1995 أي في الحقبة التي 
وقــــــــف فيها العالم على اعتاب ألفية جديدة . إذ دعت احدى الصحف 
االيطالية الشــــــــهيرة وهي مجلة ليبرا هاتني القامتني إلجراء الحوار 
على صفحاتها، واســــــــتمرت هذه الرسائل للمدة ما بني آذار 1995 
وكانون الثاني 1996. وجمعت هذه الرسائل الثمان في كتاب نشر 
في عام 1997 باللغة االيطالية. يتألف الكتاب من ثماني رســــــــائل : 
أربعة اســــــــئلة وأربع اجابات، يبادر امبرتو ايكو الذي يعد احد أهم 
النقاد الالدينيني في العالم بطرح ثالثة اسئلة ويختم الكاردينال 
مارتينــــــــي وهو بطبيعة الحال املتحدث باســــــــم الجانب االخر من 
االنســــــــانية الذي يؤمن بالالهوت رســــــــاالته بســــــــؤال اخير يدور 

الحوار بشــــــــكل عام عن االيمان واإللحاد وعالقة االنسان بالله من خالل 
تساؤالت أثيرت على أعتاب الفية جديدة .

في كتاب داريوش شــــــــايغان (هوية بأربعــــــــني وجًها) ترجمة حيدر نجف، 
يرى داريوشــــــــان تأثيرالحداثة في العالم االسالمي يحرك مدارات مقاومة 
عدة فتارة يحث على العودة الى اسطورة االصول ظنا بانها تحل باعجوبة 
كل التعاسات االخالقية والتفاوتات االجتماعية والتقنية التي تشكو منها 
هــــــــذه املجتمعات وتارة هروبا الى االمــــــــام نحو مغامرات متزايدة املخاطر 
واخــــــــرى رفضا قاطعا ملواجهــــــــة تحديات االزمة الجديــــــــدة ، وتتخذ هذه 
 ايديولوجية او حتى فلســــــــفية تنزلق عن غير وعي في 

ً
التقاليد اشــــــــكاال

مقــــــــوالت رائجــــــــة ، تعيد تغيير القيم التي تظل فــــــــي جوهرها بعيدة عن 
مشــــــــاغل البراكســــــــيس االجتماعي واالقتصادي إذ ان مفاهيم الثورة 
وغائيــــــــة التاريخ واليوطوبيا تشــــــــكل كلها اطــــــــارات ثابتة ومالئمة الي 
عقيدة ايــــــــان كان مضمونها فانها تنزاح بمجــــــــرد اندماجها في بنية 
العصــــــــر االيديولوجي عن منظوماتها وتســــــــقط فــــــــي منظومة اخرى 
، فضــــــــال عن ان هذه االفــــــــكار بنى مؤدلجة وتفتقد الــــــــى منظومة او 
بنية نقدية تتيح تفحص املعتقدات الســــــــحرية الدينية واالســــــــطورية 
،فــــــــي هذا الكتاب يمتلك  داريوش شــــــــايغان مهارة فائقة في التعبير 
عــــــــن أفكاره، ووضوح في  عباراته ، بعيدة عن االلتباســــــــات ويرتب 
موضوعاته في ســــــــياق منهجي منظم. وتظهــــــــر براعته في القدرة 
على توظيــــــــف املصطلحات، التــــــــي ينحتها أو يســــــــتعيرها، بنحو 
اغتنــــــــت آثاره بمعجم اصطالحي مميز ينفرد به  (شــــــــيزوفرينيا  
ثقافية، احتضــــــــار اآللهة، الذاكرة األزلية، النظرة املشــــــــوهة، املرايا 
املهشــــــــمة، طوبوغرافيا الوجــــــــود املتعددة االبعــــــــاد، الجهل العالم، 
الجغرافيا الرؤيوية، التراتبية األنطولوجية، الثنوية امليتافيزيقية، 

الوهــــــــم املزدوج، مرحلة البني بــــــــني، أدلجة املأثور الدينــــــــي، تهجني املفاهيم، 
إجازات داخل التاريخ، هوية مركبة، هوية أربعني قطعة.

عالم االجتماع األلماني ماكس فيبر يعالج 
فن الموسيقى من منطلق سوسيولوجي 
يزيل  الــــذي  الــمــوســوعــي،  بــفــكــره  ليثبت 
النشاط  مــجــاالت  بــيــن مختلف  الــحــدود 
ــــه أكـــثـــر مـــن عـــالـــم اجــتــمــاع.  الـــفـــكـــري، أن
عالم  كتابه يخوض في  فيبر في  ونجد 
تعقيداته  بــكــل  الــهــارمــونــيــة  الــمــوســيــقــى 
مــتــتــبــعــًا مـــســـاره الـــتـــاريـــخـــي وارتـــبـــاطـــه 
بعلمي الفيزياء والرياضيات، من دون أن 
ينحصر اهتمامه بالغرب إذ إنه يتطرق 
إلــــى الــمــوســيــقــى لــــدى مــخــتــلــف شــعــوب 
العالم، بفكر شامل وخبرة عالية دقيقة 
ونظرة إنسانية عقالنية، وهو بذلك يؤكد 
ما للموسيقى من دور كبير في وجدان 
الشعب األلماني وما قدمه األخير للعالم 
من إبداع ومبدعين في عالم الموسيقى. 
الكتاب يستعير األدوات السوسيولوجية 
لــفــهــم أســـبـــاب تــطــور الــلــغــة الــمــوســيــقــيــة 
العقالنية في أوروبا.  و يصلح ان يشكل 
المعرفة  تخلف  بصدد  الهاميا  مصدرا 
ــمــوســيــقــيــة الـــعـــربـــيـــة وخـــروجـــهـــا عــن  ال

نسقها التطوري .
 

العقالنية خاصية 
الثقافة الغربية 

العقلنة  فيبر  يعرف ماكس  المقدمة  في 
بــأنــهــا (الــســيــطــرة عــلــى كــل األشــيــاء من 
خـــــالل الــتــكــهــن بـــهـــا  وال يــتــحــقــق هـــذا 
الــتــكــهــن إال بـــالـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة. وهـــذا 
للعقلنة  الــمــعــنــى األســـــاس  تــحــديــدا  هـــو 
) اي  (إزالـــة السحر عن العالم رفــع هذا 
السحر واالنتقال من المرحلة السحرية 
والالهوتية إلى المرحلة الوضعية العلمية  
الـــعـــقـــالنـــيـــة خــاصــيــة  فــيــبــر (إن  ويــــــرى 
بقية  دون  مــن  الــغــربــيــة  للثقافة  مــالزمــة 
أنها تتعلق  الثقافات اإلنسانية األخــرى. 
الغربية)  للثقافة  الداخلية  بالخصائص 
ـــعـــقـــالنـــي اخــــذت  وفــــــي هــــــذا الــــفــــضــــاء ال

الموسيقى مساراتها التطورية .

موسيقى المجتمعات 
ما قبل الصناعي 

يــبــيــن مـــاكـــس فــيــبــر ان 
الــــمــــوســــيــــقــــى مــــــا قــبــل 
الــمــجــتــمــعــات االوروبـــيـــة 
كانت لها وظيفة  تعبدية 

ـــــنـــــيـــــة  بــــــــاألســــــــاس او  دي
الناس هو بالضبط  (بــؤس 

اآللهة  كانت  الــذي  الموضوع 
ــتــراتــيــل  تـــحـــب ســـمـــاعـــه فــــي ال

البدائية  الموسيقى  إن   ، الدينية 
في قسم كبير منها وفي مرحلة 

أدارت ظهرها  مبكرة من تطورها 
نفسها  ووضعت  الجمالية،  للمتعة 

وكانت  العملية،  األهــــداف  خــدمــة  فــي 
المقدمة، ثم جاءت  أهــداف السحر في 

األهداف التعبدية، ومن ثم العالجية مثل 
استدعاء الشياطين أو طردها) ويوضح 
ان (اآلالت الموسيقية القديمة عند العرب 
كانت تتجلى في المزمار الذي تختص به 
كل الجماعات البدوية) او الناي والطبول 
ولكنها لم تكن ظاهرة عامة وال مستمرة، 
كالحروب  المناسبات  فــي  كــانــت  وإنــمــا 

واألفراح. 
والشعر  والترانيم  بــاألهــازيــج  وارتــبــطــت 
ومـــع الــتــطــورات الــتــاريــخــيــة كـــان (الــعــود 
الـــمـــتـــوارث مــؤلــفــا مـــن أربـــعـــة أوتــــــار ثم 
ــــر خـــامـــس وبـــهـــذا كــان  أضـــيـــف إلـــيـــه وت
للعرب كل األبعاد العقالنية والالعقالنية 
لــنــســق الـــصـــوت . ويــبــيــن ان  آلــــة الــعــود 
هــي حــامــلــة الــتــطــور األفــقــي والــشــاقــولــي 
(للسلم الموسيقي)، التي هي في العصر 
تثبيت  في  الحاسمة  العرب  آلــة  الوسيط 
األبــعــاد، وكــان هــذا شأنها مثل القيثارة 
لدى الهيللينيين، المونوكورد في الغرب، 
وناي البامبو في الصين) .  يقول (فيبر) 
 ، فيبر  يــقــول  (الطنبوركما  أخــذنــا  فلو   :
المؤلف من وترين، لوجدناه آلة معروفة 
آلة  أنه  الفارابي على  إليه  في بغداد نظر 

وثــنــيــة، أي قــبــل إســالمــيــة، 
نــجــد أنـــه بــالــتــأكــيــد آلـــة مقسمة بــصــورة 
بـــدائـــيـــة) وفــــي حــديــثــة عـــن الــمــوســيــقــى 
الــعــربــيــة الــحــديــثــة يــوضــح ( عــلــى الــرغــم 
مــن أنــهــا مــوضــوع معالجة نــظــريــة، إنما 
االجتياح  منذ  الطويلة  المرحلة  فــي  هــي 
الـــمـــغـــولـــي خــــســــرت تـــدريـــجـــيـــا نــســقــهــا 
فاقدة  أصبحت  حتى  الــقــديــم،  التدويني 
لــلــتــدويــن تــمــامــا هـــنـــاك تـــجـــارب أخـــرى 
ينبغي ذكرها تخص السلم العربي، الذي 
يجد نفسه في فوضى صعبة من خالل 
معرفة  تتيح  التي  الالعقالنية  الثالثيات 
 عـــنـــاصـــر مــشــابــهــة تــــشــــارك فــــي صــنــع

 المشهد).

عقالنية الموسيقى األوروبية 
يبين فيبر ( أن أوروبا هي الوحيدة التي 

الموسيقى  كونية  فــي  الفضل  لها  كــان 
العقلنة  هــــذه  تـــتـــأت  ولــــم  وهــرمــونــيــتــهــا، 
إال بــظــهــور الـــنـــوطـــة كـــإحـــدى الــعــالمــات 
الــفــارقــة فـــي تـــاريـــخ الــمــوســيــقــى عــامــة. 
إن مــن يــريــد أن يـــدل إنــســانــا غريبا 
تــمــامــا عــلــى األشــــيــــاء الـــتـــي تــحــدد 
أوضــح  فــي  الموسيقية  ثقافتنا 
صــــــورة، عــلــيــه أن يـــذكـــر هــذه 
الهارمونية،  الثالثة:  األشياء 
الموسيقية  النوطة  كتابة 
والبيانو) لكونها تتجذر 
الرياضي  العقل  فــي 
ـــــــــــــــحـــــــــــــــســـــــــــــــاب  (ال
الـــــفـــــيـــــثـــــاغـــــوري) 
بـــــــــــدل الـــــخـــــطـــــاب 
والتفكير  الــشــفــهــي 
األســــــطــــــوري وهـــــذا 
مــــرهــــون بـــتـــحـــوالت 
فـــي مختلف  وتـــــطـــــورات  
مــــــيــــــاديــــــن الــــــحــــــيــــــاة االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالقتصادية  والعلمية والفكرية والفنية 

وتاريخية تعرضت لها اوروبا .
تــعــد الــمــوســيــقــى احـــد تــجــلــيــات مظاهر 
االنتقال األوروبي من مرحلة (البراديغم 
مرحلة  إلـــى  والميتافيزيقي)  الــالهــوتــي 
الـــلـــوغـــوس (بـــراديـــغـــم الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي 
االنــتــقــال  أخـــرى  أو بصيغة  الــعــقــالنــي)، 
مــــن الــمــوســيــقــى الــشــفــهــيــة، مــوســيــقــى 
ــــــى الــمــوســيــقــى  الـــمـــعـــبـــد والـــكـــنـــيـــســـة إل
والتناسب  الــنــوطــة  موسيقى  المكتوبة، 
فيبر  ماكس  ويــرى  المعقلن.  الــريــاضــي 
ان (ظــهــور الــنــوطــة واإليـــقـــاع الــهــارمــونــي 
ــــبــــيــــانــــو، شــــكــــل مــنــعــطــفــا  واخـــــــتـــــــراع ال
إبـــســـتـــمـــيـــا أســــهــــم فـــــي إشـــــاعـــــة ثــقــافــة 
الــبــورجــوازي). فضال عن ذلك   المجتمع 
الــلــوثــريــة والــكــالــفــيــنــيــة بظهور  أســهــمــت 
عقلنة  فــي  دور  لعبت  الــتــي   الرأسمالية، 
 الـــمـــوســـيـــقـــى وشـــيـــوعـــهـــا كـــثـــقـــافـــة فــي

 المجتمع .

1864-1920

مجتمعات 
عي

نننننننننننانان بــر 
يي

 قــبـبـللللللـللللللل
ةـةةةةةـةـةةةةةة وبـــيــيــ
ةةةةيةيةةةةة عبد

ووواواوو ـــاس 
ططبطبطططططط بالض

ةةةهةهةةةة اآلل انت 
يــيـلللـلـلللل ــتــراتـ ي ال

ةةةةيةيةةةةة البدائ سيقى 
ةةةةلةلةةة ها وفي مرح

اااهاهااا أدارت ظهر ا 
يي

اااهاهاا نفس ووضعت 
تنتتتتتت وكا العملية،  ف 

تءتتتت المقدمة، ثم جا ي 
لثلثللللل ومن ثم العالجية م

ي

ن أو طردها) ويوضحضح
قية القديمة عند العرب

مزمار الذي تختص به 
وية) او الناي والطبول 

ي

هرة عامة وال مستمرة، 
كالحروب  ـالـالوثــنــيــة، أي قــبــل إســالمــيــة، المناسبات 

ة بصو مقسمة ة آل بالتأكيد ه أن نجد
ي

فــي الفضل  لها  كــان 
ولــــم وهــرمــونــيــتــهــا، 

ي

إال بــظــهــور الـــنـــوطـــة
الــفــارقــة فـــي تـــاريـــخ
إن مــن يــريــد أن 

ي

تــمــامــا عــلــى األ
المو ثقافتنا 
صــــــورة، ع
األشياء
كتابة
والب
ف

وتـــــطــــ
مــــــيــــــاديــــــن الــــــحــــــ
واالقتصادية  والعلم
تعرضت ل وتاريخية
تــعــد الــمــوســيــقــى اح

من وب األو االنتقال
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1. اسم لعبة كرة الريشة – حرف جر.
2. مدينة يابانية تعرضت لهجوم نووي من قبل 

الواليات املتحدة االميركية عام 1945.
3. رؤوس االصابع– فشلت في االمتحان.

4. مــن اخــــوات كـــان (م) – واليـــة امــيــركــيــة على 
شكل ارخبيل في املحيط الهادي.

5. احسن الثناء – من اسماء الله الحسنى (م).
من  تــخــرج  سائلة  كتل   – باالنكليزية  شــاي   .6

البراكني (م) – مطر موسمي.
7. عـــشـــب صـــنـــاعـــي يـــســـتـــعـــمـــل فـــــي املـــالعـــب 

الرياضية – ضمير للغائب.
8. مادة كيميائية سامة سريعة املفعول.
9. من اجزاء الساعة – قهوة باالنكليزية.

10. بشر – بالد االراضي املنخفضة.

1. اشهر انواع التوابل – صنم.
2. مادة متفجرة – للندبة.
3. جمع مرصد – قاعدة.

4. رقود – سلسلة جبلية طويلة تبدأ من شرق 
بغداد الى كركوك.

5. توقف حركته – ممثلة مصرية راحلة (م).
6. نحن باالنكليزية – انغام.

معدن   – نينوى  محافظة  فــي  اثــريــة  منطقة   .7
صلب ابيض مقاوم للحرارة.

8. اعاون – سجل.
9. العـــــب بـــرازيـــلـــي يــلــقــب بــمــلــك الــــكــــرة – الـــة 

موسيقية ايقاعية (م).
10. واسطة نقل بحرية شخصية – غاز قلوي 

يتكون من النيتروجني والهيدروجني.

والبعض  وتنقالتكم  اتصاالتكم  تـــزداد  السفر.. 
يــقــوم بــســفــر قــريــب  تــبــدو أمــامــكــم األمــــور غير 
دورة  أو  اختبار  اجتياز  يــحــاول  البعض  مريحة 
تعلم لغة عليكم عدم االنقياد لالستفزاز.صحيا 
ــهــذه الــفــتــرة انــتــم بحاجة  ..انــتــبــهــوا لــصــحــتــكــم ل

للكثير من الراحة لتفادي املتاعب الصحية .

مهنيا.. أمامكم فرصة مالية مهمة وتحسن 
املهنية  فرصكم  تــعــزز  الوظيفي  األداء  فــي 
مــن يحصل على عمل جديد فقط  وهــنــاك 
كونوا أكثر هدوءا.العمل..عليكم ان تنتبهوا 
ملا يدور حولكم فقد تتعرضون لوشاية من 

احد املحيطني بكم. 

الــحــظ..تــتــمــتــعــون بــقــوة الــحــظ وهـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الفرص أمامكم  تحول كبير في أوضاعكم النفسية 
والصحية وهناك من يستطيع القيام بمبادرات على 
هناك  املقبلة  الــشــخــصــي.صــحــيــا..الــفــتــرة  الصعيد 
تناقص في معدالت الطاقة الجسدية والنفسية وقد 

تبدو األجواء روتينية أو تميل للفتور.   

بجو  يشعر  والكثير  العمل  وتــيــرة  صــحــيــا..تــزداد 
نــفــســي مـــربـــك  تــتــراجــع صــحــتــكــم ويـــبـــدو عليكم 
من  أكــثــر  أنفسكم  تحميل  عــدم  عليكم  لــذا  التعب 
طاقتها.عاطفيا تقتربون من وضع جديد عاطفيا 
والــفــرصــة كــبــيــرة لــالرتــبــاط واألفـــضـــل مـــن يــكــون 

ارتباطه من خالل السفر.

قد  تحول  وهناك  أوضاعكم  تتحسن  اجتماعيا.. 
االستفادة  عليكم  لــذا  املهنية  فرصكم  على  يطرأ 
من ذلــك  حــذار من اإلفـــراط في الجهد أو الحراك 
بشكل غير مدروس ،أجواؤكم االجتماعية فاعلة 
إذا  لــذا عليكم تقديم مقترحاتكم  الــوقــت  فــي هــذا 

رغبتم في الحصول على متطلبات.

الكثير من  إلى  انشغاالتكم وتبدون بحاجة  .العمل.تزداد 

الــراحــة عليكم تجنب مــصــروفــات فائضة واالبــتــعــاد عن 

املغامرة املالية. البعض لديه الفرصة للقيام بسفر وهناك 

مــن يــحــاول إيــجــاد فــرصــة للعمل مــع شــركــات خارجية 

فالكثير  تستحق  مــا  أكــثــر  املــواقــف  تحميل  عــدم  عليكم 

منكم بحاجة إلى فرصة تغيير ايجابية في العمل.

الــســفــر..الــبــعــض لــديــه الــفــرصــة لــلــقــيــام بسفر 
وهــنــاك مــن يــحــاول إيــجــاد فــرصــة للعمل مع 
اإلعــالم  في مجال  العمل  او  شركات خارجية 
واالتــصــال.عــاطــفــيــا ال تــحــاولــوا إثـــارة الشريك 
تعد سلبية  فهي  الــفــتــرة  هــذه  خــالل  العاطفي 

وغير صالحة ملواضيع العتب بني األزواج. 

مـــالـــيـــا..تـــزداد مــصــروفــاتــكــم املــالــيــة ويـــبـــدو عليكم 
التعب وعدم الشعور بالراحة ومع مرور الوقت يبدأ 
تحسن يطرأ على أحوالكم حاولوا تجنب الوقوع في 
أخطاء مهنية لهذه الفترة كي تستفيدوا من الوقت 
أجــواء مميزة وفرص  .عاطفيا تقتربون من  املقبل 

كبيرة لالرتباط عاطفيا .  

الــشــريــك.. تــجــدون أنفسكم فــي دوامـــة مــن املتاعب 
مع الشركاء كونوا حذرين عند توقيع  أوراق مهمة 
زوجي..صحيا..تجنوا  جــدل  فــي  الــدخــول  وتجنب 
الفترة فقد تتعرضون  ارهــاق أنفسكم خــالل هــذه 
لوعكة صحية  هناك صعوبة نتيجة الزوايا املشكلة 

في خارطتكم. 

وقــد  الــعــمــل  شـــؤون  بمتابعة  صحيا..تنشغلون 
تــتــعــرضــون لــضــغــوط فـــي الــجــانــب الــصــحــي ما 
يلزمكم اخذ مزيدا من الحذر عند قيادة مركباتكم 
على الطرقات السريعة .عاطفيا..هناك تحسن في 
األيــام  خــالل  لالرتباط  وفرصة  العاطفي  الجانب 

القلية املقبلة .

ــــــحــــــظ.. ربـــــمـــــا ال يـــــــــزال الـــــحـــــظ يــــقــــف لـــدعـــم  ال
املــبــادرة  لـــذا عليكم  مــشــاريــعــكــم أو خــطــواتــكــم 
من  واالستفادة  مطلب  وتحقيق  الوقت  لكسب 
اتمام  .السفر.بوسعكم  بكم  املحيطة  الــظــروف 
سفرة خارجية أو داخلية بنجاح لكن من دون 

أن يعرف   اآلخرون  فيها.

العائلة.. تتلبد أجواؤكم بالكثير من املتاعب  في 
البيت والعمل لكن لفترة قصيرة حاولوا إيجاد 
طريقة جديدة للتعامل مع اإلحــداث  فالوقت ال 
يسمح بمرونة كبيرة .ماليا لديكم فرصة جيدة 
لـــزيـــادة اربــاحــكــم والــكــثــيــر يــحــصــل عــلــى مبلغ 

نقدي يلعب الحظ دورا بارزا فيه. 

بمناسبة  املــصــريــة  ــــرا  األوب دار  احــتــفــت 
ـــد املـــؤلـــف  مــــــرور 250 عـــامـــا عـــلـــى مـــول
لودفيغ  الشهير  الــنــمــســاوي  املــوســيــقــي 
فان بيتهوفن (1770 -1827 ) بالتزامن 
باملناسبة  وثــقــافــيــة  فنية  احــتــفــاالت  مــع 
في العالم، يأتي ذلك في إطار احتفاالت 
األوركسترا خالل موسمها الفني الـ 61 
بهذه املناسبة، إذ قدم رومانس الفيولينه 
(الـــكـــمـــان) واألوركــــســــتــــرا مــصــنــف 40 
والسيمفونية  الــكــبــيــر،  فــي ســلــم صـــول 
األولــى مصنف 21 في سلم دو الكبير، 
والــخــامــســة مــصــنــف 67 فـــي ســلــم دو 

الصغير.
ويقوم بالعزف املنفرد على آلة الفيولينه 
السيمفوني،  الــقــاهــرة  أوركــســتــرا  رائــــد 

يــــــاســــــر الــــــصــــــيــــــرفــــــي، بــــيــــنــــمــــا يــــقــــود 
األوركسترا املايسترو أحمد الصعيدي، 

القائد األساسي لألوركسترا.
الفيولينه  أتـــم دراســتــه آللـــة  والــصــيــرفــي 
فــي الــكــونــســيــرفــاتــوار الــوطــنــي بباريس 
وتـــــخـــــصـــــص فــــــــي الــــــــعــــــــزف املـــــنـــــفـــــرد 
وقيادة  والنظريات  الحجرة   وموسيقى 

األوركسترا. 
ـــــقـــــاهـــــرة  وهــــــــــو رائــــــــــــد أوركـــــــســـــــتـــــــرا ال
الــســيــمــفــونــي مــنــذ عـــام 1993، ويــعــزف 
حـــفـــالتـــه فــــي مـــصـــر والـــــخـــــارج عـــازفـــا 
ـــــة الـــفـــيـــولـــيـــنـــه، وقـــائـــدا   مـــنـــفـــردا عـــلـــى آل

لألوركسترا.
الــقــاهــرة السيمفوني  وأنــشــأ أوركــســتــرا 
املـــايـــســـتـــرو  قــــيــــادة  تـــحـــت   1959 عــــــام 
تولى  ثم  ليتشاور،  فرانتس  النمساوي، 
املايستروهات  بعده  األوركسترا  قيادة 

أحمد عبيد، ويوسف السيسي.

إثـــــراء  فــــي  فـــعـــال  ولــــألوركــــســــتــــرا دور 
الــحــيــاة الــثــقــافــيــة املــوســيــقــيــة فــي مصر 
واملــنــطــقــة الــعــربــيــة، إذ قـــاد األوركــســتــرا 
ـــقـــادة الــعــاملــيــني، مثل  عــــدد مـــن أشــهــر ال
عـــدنـــان  أحــــمــــد  خــــاتــــشــــاتــــوريــــان،  آرام 
ســايــغــون، يـــهـــودي مــيــنــوهــني، غــيــنــادي 
روجـــديـــســـتـــفـــنـــســـكـــي، مــســتــيــســالف 
 راستروبوفيتش، فيكتوريا بوسينيكوفا

وغيره.
ـــصـــعـــيـــدي، هــو  واملــــايــــســــتــــرو، أحــــمــــد ال
الــقــائــد األســـاســـي ألوركــســتــرا الــقــاهــرة 
الحياة  فــي  بـــارز  دور  ولــه  السيمفوني، 
الــــثــــقــــافــــيــــة والــــفــــنــــيــــة املــــصــــريــــة خــــالل 
عـــقـــود، وهــــو أيـــضـــا مـــؤســـس الــجــمــعــيــة 
من  أكثر  وقــاد  املصرية،  الفيلهارمونية 
50 أوركسترا في العديد من الدول حول 
العالم من بينها النمسا وأملانيا وبولندا 

ورومانيا.
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االفقي

1 -  تشاندرا - نا
2 - -شمس الصباح

3 -  يبوح - قولون
4 -  دال (م) - الحجاز

5 -  ين – ماملو (م)
6 -  زكريا - امي

7 -  ايلول - سراب
8 -  مدافع - سي

9 -  اكل - تالل
10 -  تشاد - كلور

ترك جنني (طفلة) اختفت في رحم أمها، لشقيقها التوأم، 
عالمة "مذهلة" تشبه صورتها الخاصة باملوجات فوق 

الصوتية. ولدى بايلون جيفنز عالمة مميزة على ركبته 
على شكل حبة "الكاجو" على غرار شكل شقيقته التوأم 
عندما تم فحصهما في الرحم في األسبوع العاشر من 
الحمل. وأصيبت األم كيسليفونيا جيفينز (28 عاما)، 

بحزن شديد عندما أبلغها األطباء أن طفلتها، التي أطلقت 
عليها اسم باسينس، ماتت في االسبوع الـ  13  من الحمل.

ولم يستطع األطباء العثور على نبضات قلبها بعد 11 
أسبوعا من الحمل، ما أثار مخاوف من نموها بوتيرة 

أبطأ من شقيقها بايلون، حسب RT. ووصف األطباء هذه 
الحالة باسم "متالزمة التوأم املتالشي" وهي ظاهرة يختفي 

فيها جنني أو أكثر في حالة الحمل بتوأم، ويحدث للجنني 
إجهاض تلقائي، لكنه يمتص بواسطة الجنني اآلخر أو األم 

أو املشيمة. وعلى الرغم من حزنها لفقدان طفلتها، لكن 
جيفينز من لويزيانا، وجدت السكينة عندما علمت أن 

باسينس تركت بصمتها على ساق شقيقها التوأم.
وقالت السيدة جينفز، وهي أم ألربعة أطفال: "عندما أنجبت 
طفلي، حضرت إحدى املمرضات وأشارت إلى العالمة التي 

حملها لقد صدمتني لكنني كنت سعيدة وابتسمت كان 
رائعا، إنه أمر ال يصدق ما الذي يستطيع جسم اإلنسان 

فعله ؟ ".
وأضافت: "لم يكن األمر غريبا بالنسبة لي، لقد كان شعورا 
رائعا  ، إن العالمة تشبه فحص أخته خالل 10 أسابيع من 

الحمل، سيكون ذلك تذكيرا لبايلون بشقيقته التوأم التي 
لم تنُم".

في قرار هو األول من نوعه حول العالم، يبدو عالمة فارقة في 
تاريخ الشعوب واملواصالت العامة، بدأت لوكسمبورغ، تطبيق 
سياسة مجانية املواصالت العامة لتصبح أول دولة في العالم 
تمنح السكان والزوار مثل هذه امليزة، ولكن هل أصبح التنقل 
مجانيا بشكل فعلي في تلك الدولة الصغيرة.
وتأمل حكومة لوكسمبورغ من خالل هذه الخطوة في تشجيع 
سائقي السيارات على ترك سيارتهم واستخدام وسائل النقل 
العامة، بهدف حل مشكلة االزدحام املروري، خصوصا حول 
مدينة لوكسمبورغ العاصمة. وتعاني مدينة لوكسمبورغ، 
عاصمة الدوقية الكبرى من أسوأ ازدحام مروري في العالم، 
كونها موطن لنحو 110 ألف شخص فقط، لكنها تستقبل أيضا 
400 ألف شخص للعمل، في حني يشكل عدد سكان الدوقية 
600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا 
وأملانيا ويعبرون الحدود يوميا للعمل في لوكسمبرغ. وال تعد 
تكلفة النقل العام في لوكسمبورغ مرتفعة، إذ يبلغ ثمن التذكرة 
لرحلة مدتها ساعتان 2 يورو فقط، ونظرا لصغر مساحة البلد 
(نحو 2600 كلم مربع)، قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في 
حني يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة األولى 3 يورو و 4 يورو 
ليوم كامل. كما يسافر كبار السن، الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 
عاما واألطفال باملجان، باإلضافة إلى عروض سنوية أخرى 
منخفضة التكاليف جدا، وفقا ملوقع هيئة اإلذاعة البريطانية 
"بي بي سي"، فإن املواصالت لن تكون مجانية فعليا، فركاب 
الدرجة األولى من القطارات سيدفعون ثمن تذاكرهم. كما أن 
قيمة التذاكر التي ستخسرها البالدها سنويا (44 مليون دوالر 
تقريبا) سيتم تعويضها من خالل دافع الضرائب، وما شجع 
الحكومة على تلك الخطوة، بحسب خبراء.

العمودي

1 -  تشيلي - االت
2 - شمبانزي - كش

3 -  اسود – امللك (م)
4 -  ناح - ورود

5 - دل - زميالت
6 - االقصر  (م) - فلك

7 - ابوجا - سعال
8 -  الحمار - لو

9 -  نحول - ماس
10 -  ناميبيا
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"املبــــــــادرة جاءت بعد انتشــــــــار 
خبــــــــر تواجد هــــــــذا املرض في 
العراق، إذ عمل الشــــــــيخ راجح 
أبــــــــو عبد الرحمــــــــن على اتخاذ 
التي تهدف  اإلجــــــــراءات  بعض 
الى املحافظة على سالمة أبناء 
والحد من تفشــــــــي  عشــــــــيرته 
هذا املرض بينهــــــــم من ناحية، 
ــــــــة  الصحيَّ األمــــــــور  وإدخــــــــال 
ــــــــة الــــــــى تلك  والبرامــــــــج التوعويَّ
املجالــــــــس من ناحيــــــــة أخرى". 

بحســــــــب إياد كاظــــــــم الجياش 
أحد أبناء العشيرة.

قــــــــرار يصدُر  "هكذا  واضاف: 
 

ُ
من مجتمع عشــــــــائري يشكل
رسالة  ويرســــــــل  كبيرة  أهمية 
مفادها أنَّ رؤساء العشائر هم 
قادة يتمتعــــــــون بوعي وثقافة 
فــــــــي تولي مســــــــؤوليات  عالية 
عديدة ليس على مستوى حل 
النزاعات فحسب، إنما قرارات 
والسياســــــــة  بالصحة  تتعلــــــــق 

ة التي من  واألمــــــــور االجتماعيَّ
شــــــــأنها أْن تدفع بعجلة البالد 

الى األمام".
التوعية لم تكن على مســــــــتوى 
والحمالت  الكمامــــــــات  ارتــــــــداء 
الــــــــى  ذهبــــــــت  بــــــــل  ــــــــة  التثقيفيَّ
ــــــــة تختــــــــُص  إرشــــــــادات صحيَّ
العقاقيــــــــر  بعــــــــض  بتنــــــــاول 
والفاكهــــــــة التي تحتــــــــوي على 
املناعــــــــة  وتعــــــــزز  فيتامينــــــــات 
لــــــــدى اإلنســــــــان فــــــــي مواجهة 

 عن نصائح 
ً
الفيــــــــروس، فضال

تتعلق بشــــــــرب القهوة والشاي 
االســــــــتعمال  ذات  باألكــــــــواب 
الواحد باملضايف أو الجلسات 

ة. العشائريَّ
الدكتور جبار مهوس الجياش 
باطنية  أمــــــــراض  (اختصاص 
فــــــــي دائرة صحــــــــة املثنى) قال 
لـــــــــ" الصبــــــــاح": "ألقيــــــــت العديد 
ــــــــة  التوعويَّ املحاضــــــــرات  مــــــــن 
ــــــــة التــــــــي من شــــــــأنها  والصحيَّ
أْن تعرف املجتمع العشــــــــائري 
وأهــــــــم  املــــــــرض  بخطــــــــورة 
األعــــــــراض، مركــــــــزًا على طرق 
الوقايــــــــة منــــــــه أهمهــــــــا االبتعاد 
عن التجمعــــــــات والتأكيد على 

النظافة".
مبينــــــــًا أنَّ "املبــــــــادرة فريدة من 
االحتــــــــذاء بها  نوعهــــــــا ويجب 
تكون  أْن  اســــــــتطاعت  كونهــــــــا 
حلقــــــــة وصــــــــل بــــــــني األطبــــــــاء 

والناس البسطاء".
بالقول:  الجياش حديثه  وختم 
"مهمة املحافظة على ســــــــالمة 
تقــــــــُع علــــــــى عاتــــــــق  اإلنســــــــان 
 

ُ
الجميــــــــع.. كل شــــــــخص يعمل
ووظيفتــــــــه  مهنتــــــــه  حســــــــب 
ملواجهــــــــة هذا الفيــــــــروس الذي 

شغل العالم".

{ }
ل إلى داخلي أحيانًا، يدعني فريسة لشك أو 

ّ
شــــــــعور مارق يتســــــــل

إحباط بنهضة البلد، ووقوفه على رجليه معتمدًا على نفســــــــه في 
الزراعة والصناعة وبقية مستلزمات الحياة، لكن تجارب النهوض 
في العالم وفي بلدنا نفســــــــه، كافية أن تردع املشــــــــاعر املثّبطة، التي 

أعتقد أنها تهجم على كثيرين غيري.
، أن العاصمة 

ً
يذكر مهندس النهضــــــــة املاليزية مهاتير محمد مثال

كواالملبــــــــور لم يكن فيها أكثر من ثالث أو أربع بنايات عالية تصل 
إلــــــــى العشــــــــرين طابقًا، حني تســــــــلم منصبه عــــــــام 1981م، قبل أن 
تتحّول اليوم إلى «مزرعة» لألبراج وناطحات السحاب، والسّر من 
وراء ذلك هي التعقيدات البلدية، حيث كان صاحب املشروع يحتاج 
 واحد بثالث نســــــــخ، يستغرق البّت بها 

ّ
إلى تقديم (200) طلب، كل

مجتمعة بني اثنتني إلى أربع سنوات!
ختزل بعدد العمارات، 

ُ
وكلنا يعرف أن نهضة ماليزيا ليست كمية ت

بــــــــل هي نهضة شــــــــاملة ارتكزت إلــــــــى إرادة سياســــــــية طامحة من 
جهــــــــة، وإلى إعادة بناء ثقافة اإلنســــــــان وتفجيــــــــر طاقاته من جهة 
أخــــــــرى. كنُت أتحّدث إلى صديق يعمل موظفًا مهّمًا في واحدة من 
الرئاسات، حني أنكر علّي املقارنة بني ماليزيا وبلدنا، ما اضطّرني 
للعــــــــودة إلى لغة البديهيات، ألضع بني يديــــــــه أن الجغرافيا املاليزية 
موّزعــــــــة إلى شــــــــطرين يفصــــــــل بينهمــــــــا البحر، وهــــــــي بلد حديث 
االســــــــتقالل انفصل عــــــــن بريطانيا 
عــــــــام 1957م فقــــــــط، وكان من أكبر 
نكساتها فصل ســــــــنغافورة عنها 
عام 1965م، وهي إلــــــــى ذلك تعيش 
فقــــــــرًا مدقعًا في مواردها الطبيعية، 
فــــــــال نفط وال غاز بــــــــل زراعة بدائية 
تعتمد علــــــــى املطــــــــاط والكاكو، إلى 
جوار انعدام للطرق ومرافق الصحة 
والتعليــــــــم، فمهاتير محمد نفســــــــه 
درس الطــــــــّب في ســــــــنغافورة لعدم 

وجود كلية طب في عاصمة بلده.
ه هو التنافر 

ّ
لكن األسوأ من ذلك كل

االجتماعــــــــي، أو أزمة الهوية باملعنى 
والسياســــــــي،  واالجتماعي  الثقافي 
فقد ورثت ماليزيــــــــا الحديثة، ثالثة 
أصــــــــول أثنيــــــــة دخلت فــــــــي تركيب 
مجتمعها، هــــــــي املاليو والصينيون 
خر. 

ُ
والهنود باإلضافة إلى أصول أ

هذه األصول املكّونة ملاليزيا ليست 
عناويــــــــن محايــــــــدة، بــــــــل تكوينــــــــات 
طبقية، لهــــــــا محّددات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فاملاليو وهم 
األوســــــــع ســــــــكانيًا ومن املســــــــلمني، كان نصيبهم التخلف والفقر 
والزراعــــــــة البدائية والِحرف البســــــــيطة، أما الثــــــــروة واملال والتجارة 
فكانــــــــت للصينيني، وقد بلــــــــغ من تمّيز املاليزيــــــــني الصينيني، أنهم 
حافظــــــــوا على لغتهم ونســــــــقهم الثقافي الحياتي في نطاق شــــــــبه 
مســــــــتقل، انعكس على ســــــــلوكهم السياســــــــي، فقد كان املاليزيون 
من أصــــــــول صينية يصّوتــــــــون في االنتخابات بحســــــــب القضايا 
واملصالح الفئوية، ال بحســــــــب االنتماءات السياسية الوطنية، وكان 
والؤهم لعرقهم أشــــــــّد مــــــــن والءاتهم الوطنية، على ما يشــــــــرح ذلك 

مهاتير محمد في مذكراته.
لكن كيف حصل االنقالب وتحّولت األثنيات والهويات الفرعية إلى 
عنصر قّوة؟ بصريح العبارة أنها التســــــــوية الكبيرة، بني السياسة 
واالقتصــــــــاد، أو بني املالويــــــــني والصينيني، حني اســــــــتلم املالويون 
املســــــــلمون الســــــــلطة، فنجحوا في إدارة البلد على أساس املصلحة 
قــــــــوا تقّدمًا باهرًا فــــــــي إدارة الحكم وتنمية 

ّ
والهويــــــــة الكبرى، وحق

االقتصاد معًا، على ما يبّني مهاتير محمد تفاصيل ذلك في كتابه 
األلفي الضخم «طبيب في رئاسة الوزراء».

إذن ال يعيــــــــش العــــــــراق في جزيــــــــرة، بل من حولــــــــه قصص نجاح 
كثيرة لبلدان عاشــــــــت أكبر من مشكالته، ثّم تخطتها وصارت من 

املاضي!

1981

ان  بعــــــــد 
الى  لجــــــــأت 
اســــــــتخدام 

ئــــــــر  ء طا لببغــــــــا ا
ث  ا حــــــــد جملــــــــة إل

خــــــــالل  مــــــــن  لجيرانهــــــــا  مضايقــــــــات 
تشــــــــجيعه علــــــــى الغناء بصــــــــوت عال 
أثناء تواجدهما في الحديقة، استمعت 
محكمــــــــة الصلــــــــح بمدينة ميدســــــــتون 
البريطانية لقضية ســــــــيدة عجوز تبلغ 
من العمــــــــر (81 عامــــــــًا) لتحكم عليها، 
بعــــــــد ذلك، بعقوبــــــــة مع وقــــــــف التنفيذ 
مع أمر تقييد بعــــــــد إقرارها بارتكابها 

املضايقات وأضرار جنائية اخرى.
وتعمدت السيدة كاثرين سيرل، بلعب 
لعبة تــــــــوي ســــــــتوري بشــــــــكل متكرر 
وبصــــــــوت عال جدًا، الــــــــى جانب رميها 
بمنــــــــزل جاريهــــــــا  الــــــــكالب  فضــــــــالت 
بــــــــول وليديــــــــا آبليتــــــــون، اذ  الزوجــــــــني 

رصدتها كاميرات املراقبة، وهي تقوم 
بتلطيخ ســــــــيارتهما بالشــــــــحم ووضع 

املسامير تحت العجالت.
ذكر الزوجان آبليتــــــــون بأنهما تحّمال 
عناء مضايقاتها ملدة 16 عامًا، اذ بدأت 
بعــــــــد أن طلبــــــــا منها في العــــــــام 2004، 
بخفض صــــــــوت الضوضــــــــاء الصادر 
عنها بعد انتقالهم  الى منزلهم الجديد 
في سيل احدى قرى كنت، فيما إدعت 
ســــــــيرل ان املوضوع بدأ بعــــــــد ان ركنا 

سيارتهما في الطريق. 
"انــــــــه كالتعذيب الصيني" بهذه الكلمات 
وصــــــــف آل آبليتون تشــــــــجيع العجوز 
طائر الببغــــــــاء للغناء بصوت عال اثناء 
تواجدهما فــــــــي الحديقة، بقولهم "ليس 
هنــــــــاك من مفــــــــر من الضجيــــــــج العالي 
الذي يحدثه تكرارها املســــــــتمر لعرض 
شــــــــديد" مضيفني  محتويات بصخب 
"فــــــــي احدى املــــــــرات، تركــــــــت لعبة توي 
ســــــــتوري تشــــــــتغل ألكثــــــــر من ســــــــبع 
ساعات متتالية، بينما كانت تجلس هي 

فــــــــي 
يقة  حد

آخــــــــر،  تحتســــــــي جــــــــار 
الشاي وتضحك".

يذكر أنه ســــــــبق ان تم تســــــــليم السيدة 
ســــــــيرل أمــــــــرًا مجتمعيــــــــًا فــــــــي العــــــــام 
2017 اللقائهــــــــا فضــــــــالت الكالب على 
حديقة آل آبليتــــــــون. وعبر الجاران عن 
سعادتهما بالحكم األخير بالقول: "هو 
نتيجة جيدة بحد ذاته، يعد تحذيرًا لها، 
فإساءة أخرى وستكون في السجن". 

* زوي تيدمان/ صحيفة االندبندنت 
البريطانية

انتهى املمثل العراقي ستار خضير 
من تصوير مشــــــــاهده األخيرة 
في املسلســــــــل العربي "يومًا 

ما".
البطولة  يتقاســــــــم خضير 
مع املمثل الســــــــوري زهير 
جيني  واملمثلة  رمضــــــــان 
خضور  وجــــــــوان  اســــــــبر 

واملمثلــــــــة  الديــــــــن  شــــــــمس  وعبيــــــــر 
ة سوالف. العراقيَّ

التاجر  يجسد خضير شــــــــخصية 
دوره  ويحتــــــــل  "رضــــــــا"  العراقــــــــي 
مســــــــاحة كبيــــــــرة تمتُد مــــــــن الحلقة 
واســــــــتمر  الثالثــــــــني،  الــــــــى  األولــــــــى 
تصوير العمل لشهرين في الالذقية 
بســــــــوريًا، املسلســــــــل اجتماعي في 
إطــــــــار األكشــــــــن، وســــــــيعرُض فــــــــي 
رمضان املقبــــــــل، تأليف وافي عزيز 

وإخراج عمار تميم.

تصدر فيلــــــــم الرعب واإلثارة الجديد 
"الرجل الخفي" إيرادات السينما في 
أميركا الشمالية في مطلع األسبوع 

محققًا 29 مليون دوالر.
الفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس 

هودج وســــــــتورم ريد وهارييت داير 
ومن إخراج لي وينيل. وتراجع فيلم 
القنفذ"  الرسوم املتحركة "ســــــــونيك 
من املركــــــــز األول إلــــــــى املركز الثاني 
 إيرادات بلغت 

ً
هذا األسبوع مسجال

16 مليون دوالر.
كمــــــــا تراجــــــــع فيلم املغامــــــــرات "نداء 
البرية" من املركز الثاني إلى املركز 

 13.2 مليون دوالر.
ً
الثالث مسجال

الفيلــــــــم بطولة هاريســــــــون فورد 
وكارين جيالن ودان ســــــــتيفنز 

ومن إخراج كريس ساندرز.
واحتل فيلم الرسوم املتحركة 
الجديــــــــد "بطــــــــل األكاديميــــــــة: 
املركــــــــز  األبطــــــــال"  صعــــــــود 
 5.1 مليون 

ً
الرابع مســــــــجال

دوالر.
وتراجــــــــع فيلم املغامرات 
إلى  "أشقياء  الكوميدي 
الرابع  املركز  من  األبد" 
إلــــــــى املركــــــــز الخامس 

محققــــــــًا 4.3 مليون 
دوالر.

أبقــــــــى متحــــــــف اللوفر في باريــــــــس أبوابه مغلقة 
أمام الزوار بســــــــبب مخاوف من تفشي فيروس 
كورونــــــــا املســــــــتجد، وفــــــــق ما قال أحــــــــد ممثلي 

ة. النقابات العماليَّ
وأوضح كريســــــــتيان غاالني مــــــــن "الكونفدرالية 
العامــــــــة للعمــــــــل" أنَّ نحو 300 موظــــــــف في أكثر 
املتاحف اســــــــتقطابًا للزوار فــــــــي العالم اجتمعوا 
صباحًا وصوتــــــــوا "باإلجماع تقريبــــــــًا" لصالح 

عدم فتح أبوابه أمام الزوار.
وأضاف "تم ترتيب االجتماع ملناقشــــــــة مخاوف 
املوظفني"، مضيفًا أنَّ ممثلي اإلدارة لم يتمكنوا 

من إقناع العمال بممارسة عملهم كاملعتاد.
وسجلت فرنسا 100 إصابة بفيروس كورونا 

وحالتي وفاة منذ نهاية كانون الثاني.
وأعلنت الحكومة الســــــــبت اتخــــــــاذ إجراءات عدة 
ملحاولة الحد من تفشــــــــي الفيروس، بينها الغاء 
التجمعــــــــات التــــــــي تضم أكثر من خمســــــــة آالف 

شخص في األماكن املغلقة.
وقال غاالنــــــــي "متحف اللوفر هــــــــو مكان مغلق 
يســــــــتقبل أكثر من خمسة آالف شخص يوميا. 
هناك قلق حقيقي من جانب املوظفني"، ويطالب 
العمــــــــال بتكثيف تدابير الوقايــــــــة وبينها توفير 
معقم لأليدي، وفي العام 2019، استقبل متحف 

اللوفر 9,6 ماليني زائر.

ة  ة الجديدة "صندوق أبي" في امللتقى الثقافي في املحموديَّ تعرُض املســــــــرحيَّ
مساء هذا اليوم الثالثاء.

ة حول شاب يستولي على ميراث والده الراحل ليحرم  تدور حكاية املسرحيَّ
األسرة منه وبعد استشهاد أحد أشقائه في التظاهرات يعوُد الى رشده.

املسرحية تأليف أحمد املصالوي وإخراج عقيل عالوي، ويجسد شخصيات 
العرض: ســــــــيف عبد النبي، شهد عبد الله، فرج يوسف، مثنى الطيب وهيثم 

علوان.
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