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 عن 
ً
هيمنت قضايا االقتصاد والصحة فضال

رئيس  مباحثات  على  املنطقة  واستقرار  أمــن 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي دشن، 
أمس الثالثاء، أول زيارة رسمية له إلى العاصمة 
أكد  إذ  االيرانيني،  املسؤولني  كبار  مع  طهران، 
الــكــاظــمــي أن الــعــالقــة مــع طــهــران ”ال تقتصر 
كيلومترًا  لـ 1458  تمتد  حــدود مشتركة  على 
فقط، إنما تشتمل على امتدادات ثقافية ودينية 

واقتصادية“.
للجمهورية  ــه  ــارتـ زيـ خـــالل  الــكــاظــمــي  ونـــاقـــش 
االسالمية االيرانية «الظروف األمنية في املنطقة، 
الراهنة،  التحديات  وفــق  السالم،  إرســاء  وسبل 
املتمثلة بوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط“، 
في حني أشار املرشد األعلى للثورة اإلسالمية 
إلــى أن بالده  الخامنئي،  السيد علي  ايــران،  في 
الـــعـــراق، الفتًا  تــعــارض كــل مايسبب اضــعــاف 
بتعزيز  تقضي  والتجربة  والدين  العقل  أن  إلى 
الــعــالقــات مــع الــعــراق فــي جميع املــجــاالت اكثر 
للرئيس  الــنــائــب األول  أعـــرب  الــســابــق، كما  مــن 

ــاق جــهــانــغــيــري عـــن أمـــلـــه بــأن  ــي إســـحـ ــرانــ اإليــ
البلدين  بني  املشترك  التعاون  خطوات  تساعد 

على تخطي الصعوبات والتحديات اآلنية.
الكاظمي  ــــوزراء مصطفى  ال ان رئــيــس  ويــذكــر 
االيرانية طهران امس  العاصمة  إلى  قد وصل 
له مراسم  وأقيمت  زيــارة رسمية،  الثالثاء في 
االستقبال الرسمي من قبل رئيس الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية حسن روحاني.
وفي مؤشر على أهمية اللقاء لدى مسؤولي 
ــدأ من  ــان الــكــاظــمــي بــ الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن، فــ
الخارجية منذ تسلمه  أولــى زيــاراتــه  طهران 

ــم يــكــن ملـــرشـــد الـــثـــورة  الــســلــطــة، فـــي حـــني لـ
رئيس  لقاء  قبل  الخامنئي،  علي  االسالمية 
او خارجي  لقاء محلي  أي  الـــوزراء،  مجلس 

منذ خمسة أشهر. 
وخــالل مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس 
ــة حــســن  ــيــ ــرانــ ــة اإليــ ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســــالمــ
ــيـــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى  ــال رئـ ــ ــي، قـ ــ ــانـ ــ روحـ
الــكــاظــمــي: «أشــكــر الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
عــلــى هـــذه الـــدعـــوة، وعــلــى حــســن الــضــيــافــة، 
ــد عــلــى الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة الــتــي تربط  وأؤكــ
الثنائية بني  ”العالقات  أن  إلى  بلدينا“، الفتًا 

بلدينا تواجه تحديات وباء كورونا، وانهيار 
أسعار النفط، والعالقة بيننا ال تقتصر على 
حدود مشتركة تمتد لـ 1458 كيلومترًا فقط، 
ودينية  ثقافية  امــتــدادات  على  تشتمل  إنــمــا 

واقتصادية“.
األمنية  الظروف  «ناقشنا  الكاظمي  وأضــاف 
فـــي املــنــطــقــة، وســـبـــل إرســــــاء الــــســــالم، وفــق 
الــتــحــديــات الــراهــنــة، املــتــمــثــلــة بــوبــاء كــورونــا 

وانخفاض أسعار النفط“. 

افتتاح منفذ  قــرب  العامة  الــجــمــارك  أكــدت هيئة 
أن  بعد  السعودي،  الجانب  مع  الــحــدودي  عرعر 
تم استكمال اعمال تأهيله وفق احدث التقنيات 
الــعــاملــيــة، بــيــنــمــا كــشــفــت عـــن أن نـــظـــام االتــمــتــة 
االمر  أن هذا  سيطبق في خمسة منافذ، مبينة 

سيعمل على املقارنة بني ما يبيعه البنك املركزي 
عـــن طــريــق مــــزاد الــعــمــلــة لــلــتــجــار ومـــا يـــرد من 
العامة  الجمارك  للبلد. وقال مدير هيئة  بضائع 
خالد صــالح الــديــن لـــ «الــصــبــاح»،: ان االجـــراءات 
مــنــفــذ عرعر  افــتــتــاح  عــمــلــيــات  بــانــجــاح  الكفيلة 
الحدودي مع الجانب السعودي اكتملت وبانتظار 
االتفاق النهائي على يوم محدد العالن افتتاحه 
رســمــيــا، مــنــوهــا بـــأن افــتــتــاحــه ســيــســهــم بــدعــم 

إعــادة تأهيله تمت  البالد، وأن عمليات  اقتصاد 
عــلــى وفـــق آخـــر الــنــمــاذج الــعــاملــيــة املــعــمــول بها 
عن  الدين  صــالح  الحدودية.وكشف  املنافذ  في 
تحديد مدة خمسة أشهر كحد أقصى لتطبيق 
اثنان منها في  نظام االتمتة في خمسة منافذ؛ 
الجنوب ومثلهما في املنطقة الغربية، وواحد في 
الــتــجــربــة، وفــي حــال نجاحها  املـــطـــارات، لتقييم 

4ستعمم على جميع املنافذ.  التفاصيل�

}

كشفت وزارة التربية عن أن 
مميزات الدفتر االلكتروني 

تتماشى مع الوضع الوقائي 
في البالد، بينما اعلنت تشكيل 
لجان مختصة إلعداد االسئلة 
االمتحانية. وقال معاون مدير 
التقويم واالمتحانات بالوزارة 

نعمة حربي لـ «الصباح»: ان الوزارة 
تعمل سنويا على تطوير الدفتر 

االلكتروني من خالل متابعة 
االخطاء التي قد ترد سنويا بعد 

اجراء االمتحانات الوزارية من 
خالل عملية الفحص، منوها 

بأن ميزاته تتماشى مع الوضع 
الحالي الخاص بجائحة كورونا 

من ناحية الوقت والجهد وادخال 
الدرجات الكترونيا واستخدام 

العارض الضوئي في قراءة اسم 
الطالب داخل الدفتر بطريقة سرية 
وبارقام وشفرات ال يمكن كشفها 

وال تحتاج الى اعداد كبيرة من 
الفاحصني مقارنة بعملية الفحص 

الورقية . واضاف حربي، ان من 
اهم ميزاته هو تقليل عدد اعضاء 

اللجان املشكلة من الفاحصني، 
خاصة انه يعتمد التصحيح 
اليدوي إال أن جمع الدرجات 

وادخالها يكون بنظام محوسب 
الكتروني.  
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ــة ومـــديـــريـــة  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ تـــقـــود خــلــيــة الـــصـــقـــور االسـ
االستخبارات ومكافحة االرهاب في وزارة الداخلية، 
حــربــا ســريــة شــرســة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــبــالد 
الباغوز  من  املتسربني  «داعـــش»  إرهابيي  ملواجهة 

ومخيم الهول في سوريا، وكشف رأس الخلية «أبو 
علي البصري» عن أن الزعيم الحالي لتنظيم «داعش» 
االرهـــابـــي أمــيــر مــحــمــد ســعــيــد الــتــركــمــانــي امللقب 
(عبد الله قــرداش) يسعى إلعادة ترتيب صفوف  بـ
مــجــامــيــعــه املـــهـــزومـــة  بــالــتــركــيــز عــلــى املــحــافــظــات 
املحررة وأطراف العاصمة بغداد والبصرة وكربالء، 
وكذلك في دول املنطقة، ودوليًا يحاول أن ينشط في 

أوروبــا وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا ودول 
االتحاد السوفيتي السابق. 

ــديــــث خــــــاص لـــ  ــــي حــ ــبــــصــــري فـ ــ ــد ال ــائــ ــقــ ــ وكــــشــــف ال
«الـــصـــبـــاح»، عـــن «تــنــفــيــذ ســلــســلــة عــمــلــيــات نــوعــيــة 
بالتنسيق مع قيادة العمليات املشتركة خالل شهري 
القبض  إلقاء  أيــار وحزيران املاضيني، أسفرت عن  
عــلــى 419 إرهــابــيــا مــن املــطــلــوبــني بــارتــكــاب جــرائــم 

إرهابية واالنضمام لخاليا داعش بمختلف مناطق 
البالد (نينوى، البصرة، بغداد، كركوك، صالح الدين، 
عام  مدير  والسليمانية)».وأحصى  أربيل   الرمادي، 
االستخبارات ومكافحة االرهــاب في وزارة الداخلية 
ــــؤازرة لــجــهــود املــديــريــات  أيــضــًا، «عــمــلــيــات أخـــرى مـ
املــخــدرات  ومكافحة  جنائية  بــواجــبــات  املتخصصة 

والجريمة املنظمة». 

}

ــبــيــئــة  أفـــصـــح وزيــــــر الـــصـــحـــة وال
السعة  رفـــع  عــن  التميمي  حــســن 
ــابــــني  ــعـــــالج املــــصــ ــة لـــ ــ ــريـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
بــفــيــروس كـــورونـــا الـــى مــا يقرب 
مـــن 5000 ســـريـــر، وبــيــنــمــا اكــد 
تــجــهــيــز املــســتــشــفــيــات بـــاالدويـــة 
والـــبـــروتـــوكـــوالت الــعــالجــيــة، لفت 
الـــى ان قـــرار غــلــق الــعــيــادات جــاء 

للحفاظ على سالمة املواطنني.
وقــال الــوزيــر فــي تصريح خاص 
ــبـــاح»: ان «الــــــــوزارة تــبــذل  «الـــصـ ـــ لـ
ــة  ــ ــهـــودا حــثــيــثــة لــتــوفــيــر االدويـ جـ
الــخــاصــة وضــمــن الــبــروتــوكــوالت 
ــعــــة فــــــي عــــالج  ــبــ ــتــ ــيــــة املــ ــعــــالجــ الــ
ــيـــروس كــــورونــــا»،  ــفـ ــابـــني بـ املـــصـ
ــا «تــــســــتــــخــــدم  ــهـــــ مـــــوضـــــحـــــا انـــــ

 عــالجــًيــا معتمًدا في 
ً

بــروتــوكــوال
ــرا مــن  ــقــ ــالـــم ومــ ــعـ الـ جــمــيــع دول 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أســـوة 
بــــدول الــعــالــم مــن قــبــل فــريــق من 

الخبراء واملستشارين».
لــن تتأخر  «الــــــوزارة  وأضــــاف أن 
بـــإدخـــال أي عــــالج جـــديـــد يــخــدم 
معدالت  بزيادة  ويسهم  املرضى 
ــك تــوفــيــر أجــهــزة  الـــشـــفـــاء، وكـــذلـ
ــفــــس الــــصــــنــــاعــــي وزيــــــــــادة  ــنــ ــتــ ــ ال
ــدد الـــفـــحـــوصـــات املـــخـــتـــبـــريـــة،  ــ عــ
وتــجــهــيــز جــمــيــع املــســتــشــفــيــات 
بــتــلــك األدويـــــــــة»، مــشــيــرًا الــــى أن 
وزارتــه «تمكنت من زيــادة السعة 
السريرية الى ما يقرب من 5000 
سرير لعالج املصابني بالفيروس 
جديدة  مستشفيات  إنشاء  عبر 

وأخرى سريعة وواطئة الكلفة». 
4 التفاصيل�

4 التفاصيل�

2 التفاصيل�
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وكـــشـــف الــقــائــد الــبــصــري فـــي حـــديـــث خــاص 
«الـــصـــبـــاح»، عـــن «تــنــفــيــذ ســلــســلــة عــمــلــيــات  لــــ
نوعية بالتنسيق مع قيادة العمليات املشتركة 
خالل شهري أيار وحزيران املاضيني أسفرت 
عن  إلقاء القبض على نحو 419 إرهابيا  من 
واالنضمام   إرهابية  بارتكاب جرائم  املطلوبني 
لخاليا داعش بمختلف مناطق البالد (نينوى، 
البصرة، بغداد، كركوك، صالح الدين، الرمادي، 

أربيل  والسليمانية)».
وأحــصــى مــديــر عــام االســتــخــبــارات ومكافحة 
أيــضــًا، «عمليات  الــداخــلــيــة  االرهــــاب فــي وزارة 
املــديــريــات املتخصصة  أخــرى مـــؤازرة لجهود 
بواجبات جنائية ومكافحة املخدرات والجريمة 
مطلوبني    409 نحو  «اعــتــقــال  مبينًا  املنظمة»، 
لــلــقــضــاء بــجــرائــم مــخــتــلــفــة لــلــفــتــرة املـــذكـــورة، 
 عن ضبط 61 عبوة ناسفة ونحو 144 

ً
فضال

صــاروخــا مــخــبــأة  فــي مــنــاطــق نــائــيــة للتمويه 
على  والعثور  انتحارية،  لعمليات  واالستخدام 
17 كدس عتاد تحوي أعتدة مختلفة وبمناطق 

متفرقة». 
ونبه البصري إلى أن «داعش الذي خطط لتكون 
تــلــك املــخــابــئ واالكــــــداس بــمــأمــن عـــن عمليات 
الــرصــد واملــتــابــعــة االســتــخــبــاريــة؛ قــد خسرها 
جميعا بعمليات نوعية، مما أضعف قدرته على 
التجهيز اللوجستي وإعداد العبوات الناسفة»، 
بقايا  الداخلية سيالحقون  «أبــطــال  أن  مــؤكــدًا 
داعـــش حــتــى الــقــضــاء عــلــى الــوجــود االرهــابــي 

بالبالد».
الى ذلك، أكد البصري أن «وزير الداخلية الفريق 
بالعمل  اهتمامًا خاصًا  يولي  الغانمي؛  عثمان 
االســتــخــبــاري خـــالل تــولــيــه الــــــوزارة، للقضاء 
على بقايا  عناصر داعــش االرهابية وتفكيك 
الـــخـــاليـــا الـــنـــائـــمـــة، ومــــطــــاردة مـــافـــيـــات تــجــارة 
املخدرات والجريمة املنظمة والجرائم الغامضة، 
ــا تــــامــــا  لــــألمــــن  والـــســـلـــم  بـــمـــا يـــحـــقـــق فــــرضــ

االجتماعي». 

وكر أبو غريب
ــقـــور مـــديـــر عـــام  وكـــشـــف رئـــيـــس خــلــيــة الـــصـ
ــاب فـــي وزارة  ــ ــ اســـتـــخـــبـــارات ومــكــافــحــة االرهـ
ــر  ــتــــحــــام وكـ ــة، تـــفـــاصـــيـــل عــمــلــيــة اقــ ــيــ ــلــ ــــداخــ ال
اإلرهابيني فى قرية املعامرة الزيدان بمنطقة أبو 
البصري،  غريب جنوب غربي بغداد، وأوضــح 
بتاريخ (13/ 7/ 2020)  العملية  «جــرى تنفيذ 
ــاف،  وقــتــل وتفجير مــن كـــان فــي الــوكــر، وأضـ
واملديرية؛  الخلية  ملعلومات مصادر  «وفقًا  إنه 
أفادت بإصدار داعش أوامــره لعناصره للقيام 
بعمليات إرهابية الستهداف بغداد بتفجيرات 
ــتــحــري وجــمــع املــعــلــومــات  انــتــحــاريــة، وبــعــد ال

ــا أوامــــرنــــا لـــقـــوة مــشــتــركــة مـــن خلية  أصــــدرنــ
الصقور والفرق التكتيكية في املديرية القتحام 
الوكر، وخالل تبادل إلطالق النار تمكنت القوة 
تضييق  وبعد  الــوكــر،  محاصرة  من  املهاجمة 
الخناق على اإلرهابيني ومقابلتهم وجهًا لوجه؛  
قام أحد اإلرهابيني بتفجير نفسه أثناء اقتحام 

الـــــوكـــــر، واســـتـــطـــاعـــت 
الــقــوة قــتــل االرهــابــيــني 
الخمسة  االنتحاريني  

الذين كانوا بداخله». 
وتــابــع : «أســفــرت هذه 
ــًا عــن  ــ ــــضـ ــة أيـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــاد مــنــتــســب  ــهـ ــتـــشـ اسـ
ــــــصــــــقــــــور  لـــــخـــــلـــــيـــــة ال
ــيـــر الــزبــيــدي  عــبــد االمـ
واســـتـــشـــهـــاد ضــابــط 
ــقــــــوة املـــاســـكـــة  ــن الــــ مــــ
لقاطع أبو غريب برتبة 
مقدم مــن الــفــوج االول 
مــــشــــددًا   ،«54 لــــــــــواء 
ــه «بــالــرغــم من  عــلــى انـ
داعــش  تنظيم  هــزيــمــة 
ــاء  ــقـــضـ ــي والـ ــ ــ ــاب ــ االرهــ
على قياداته وخسارته 
عـــســـكـــريـــًا لــــألراضــــي 
فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

القضاء  يــتــم  لــم  أنـــه  إال  و2017،  عــامــي 2016 
عليه تمامًا  وال يــزال خطره قائمًا على األمن 
مستدركًا  وأضـــاف  الــعــاملــي»،  والسلم  الوطني 
بأن  «خلية الصقور واالجهزة االمنية تسعى 
املظلمة  للغرف  االخــتــراق  عمليات  تطوير  الــى 
شكل 

ُ
بالتنظيم، لضمان تدفق املعلومات التي ت

الرئيس في مواجهة اإلرهــاب وإحباط  السالح 
محاوالته».

خالفات داعشية
وفي إعالن لخلية الصقور هو األول من نوعه، 
أكــــدت أن املـــدعـــو أمــيــر مــحــمــد ســعــيــد (املــلــقــب 
لداعش  الــحــالــي  الــزعــيــم  قــــرداش) هــو  بعبدالله 
اإلرهابي، وأفاد القائد البصري بأن «قرداش ما 
زال يختبئ في بعض املناطق املفتوحة  شرق 
سوريا، وانه يواجه معارضة شديدة لشخصه 
مـــن بــعــض الــشــرعــيــني فـــي الــلــجــنــة املــفــوضــة 
ــابـــي  بــالــتــنــظــيــم االرهـ الـــصـــف األول  ــادات  ــيــ وقــ
لتوليه ما يسمى بـ (الخالفة)»، مؤكدًا أن «لذلك 
تداعيات خطيرة تهدد حياة (قرداش) بالقتل، 
وتـــنـــذر بـــاالنـــقـــســـام ملـــا حـــولـــه مـــن جــنــســيــات 
أجنبية وخليجية  من جهة والعراقيني من جهة 

أخرى».
وعـــزا الــقــائــد الــبــصــري «ذلـــك االحــتــراب فــي ما 
بني قيادات داعش، بسبب كون اإلرهابي (أمير 
قــرداش) ال ينحدر  الله  التركماني-عبد  محمد 
يريد  مثلما  العربية  قــريــش  قبيلة   مــن  نسبه 
الــشــرعــيــون فــي داعـــش، كــذلــك  لفقدانه النطق 
الحروف  مخارج  ولفظ  العربية  باللغة  السليم 

بــالــتــكــلــم، كــمــا يــشــكــلــون عــلــيــه بــأنــه مـــن غير  
الفقه  بعض  اكتسب  وإنما  بالدين  املتشرعني 
من خالل اختالطه بالرعيل األول من سجناء 
داعــش االرهابي في سجن بوكا الــذي أنشأته 
عــام 2003،  بعد  األميركية في حينها  الــقــوات 
وظل فيه مالصقًا لإلرهابي أبو بكر البغدادي 
ــريـــن مـــن الــرعــيــل  وآخـ
قبل  ــنـــوات؛  لـــسـ األول 
ُيــطــلــق ســراحــهــمــا،  أن 
ويـــــــؤســـــــس املــــقــــبــــور 
الـــــــبـــــــغـــــــدادي تـــنـــظـــيـــم 

داعش في 2013».
ولـــــــفـــــــت الــــــبــــــصــــــري، 
ــي  ــ ــ ــابـ ــ ــ «االرهـ أن  إلـــــــى 
ــانـــي)  ــمـ ــتـــركـ ــر الـ ــ ــيـ ــ (أمـ
فـــي مــحــاولــة الحــتــواء 
بدأ ينحو  له؛  املناوئني 
-مخالفًا لطبعه الحاد- 
الـــــى اســـتـــمـــالـــة بــعــض 
هــــــــــؤالء االرهـــــابـــــيـــــني 
سواء كانوا في اللجنة 
املــفــوضــة –وهــــو كــان 
ــد أعـــضـــائـــهـــا مــنــذ  ــ أحـ
مــن  أو   -  2015 ــام  ــ عـ
املؤثرين في العناصر 

االرهابية».

ــــالم داعــــش نــشــر فـــي عــام  ــار إلـــى أن «إعـ ــ وأشـ
بترشيح  املــفــوضــة   اللجنة  قــيــام  خــبــر   2019
االرهابي (أمير التركماني) ملا يسمى بمنصب 
الدولة االسالمية)  أحــوال املسلمني في  (رعاية 
بينما خطط التنظيم في الوقت الحاضر إلعادة 
وفي  بالبالد  االرهابية  عناصره  بقايا  توزيع 
افريقيا ودول  ــا  وشــمــال  وأوروبــ املنطقة  دول 
ــرق آســيــا  ــ ــاد الــســوفــيــتــي الـــقـــديـــمـــة وشــ ــحــ االتــ
ــراد غير  ــ مـــن خـــالل الــتــركــيــز عــلــى بــعــض االفــ

املكشوفني وزجهم في البلدان املستهدفة».

مخططات إرهابية
وبــحــســب مــعــلــومــات مــركــز الــرصــد والتحليل 
في خلية الصقور، فإن االرهابيني سيوزعون 
واللغة  الــرأس  باالستعانة بخاصيتي (مسقط 
ــتـــي يـــجـــيـــدونـــهـــا)، وبــــني الـــبـــصـــري أن «تــلــك  الـ
العناصر تم إدخالها في دورات خاصة للتدرب 
ــة الناسفة  عــلــى صــنــاعــة املــتــفــجــرات واالحـــزمـ
ــتــــرونــــي، وجــــــرى تـــزويـــدهـــم  ــــكــ واالتـــــصـــــال االل
عــن سكان  بمعلومات  وكــذلــك  مـــزورة  بوثائق 
بتلك  اخــتــالطــهــم  لــضــمــان  املستهدفة  املــنــاطــق 

املجتمعات».
الــصــقــور، «مــن مخططات  وحــذر رئيس خلية 
داعش إلعادة ترتيب صفوفه في البالد واملنطقة 
وباقي بلدان العالم املستهدفة، للقيام  بعمليات 
الــتــركــمــانــي  الـــى أن «املـــجـــرم  ارهـــابـــيـــة»، منبها 
يخطط لالستفادة من انشغال االجهزة االمنية  
ــرى بــمــكــافــحــة  فــيــروس  ــ ــدول االخــ ــ ــ ومــــــوارد ال
جائحة كورونا،ال سيما إن أغلب قيادات داعش 
ــأن فــيــروس  تــعــيــش بـــأوهـــام وبــقــنــاعــة تـــامـــة بــ
كورونا ظهر على أمل مساعدتهم في حروبهم 

االرهابية محليا وإقليميا ودوليا».
ــدد أبــــو عــلــي الـــبـــصـــري، عــلــى أن «داعــــش  ــ وشـ
ــدول في  ــ بـــات يــحــاول الــلــعــب عــلــى صــراعــات ال
في  والتحرك  افريقيا،  وشمال  وليبيا  سوريا 
االميركية من خالل  القارة  مناطق جديدة في 
تجنيد بعض عناصره في مليشيات مسلحة 
تتقاتل في تلك املناطق من أجل تنويع مصادر 
بالنفط  الغنية  املناطق  خسارته  بعد  التمويل، 
الــخــام وطــرق الــتــجــارة، حيث كــان يعتمد على 
ومن  ومشتقاته  الــخــام  النفط  وتهريب  سرقة 
مع  متعاطفة  وشخصيات  ملنظمات  تــبــرعــات 

التنظيم».
وستنشر «الصباح» في وقت الحق تفاصيل 
ــي الـــبـــاغـــوز  ــور» فــ أخــــــرى عــــن حـــــرب «الــــصــــقــ
بسوريا، ومالحقة «داعش» في مختلف مناطق 
ــة بــمــشــروع  ــاحـ ــراق فـــي االطـ ــعـ الــعــالــم، ودور الـ
«داعـــش» االرهــابــي وإنــقــاذ املــدن واألبــريــاء في 

مختلف دول العالم.
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ـــى أن الــعــقــل والـــديـــن والــتــجــربــة  الفــتــًا إل
تقضي بتعزيز العالقات مع العراق في 
جميع املجاالت اكثر من السابق، أعرب 
إسحاق  اإليــرانــي  للرئيس  األول  النائب 
جهانغيري عن أمله بأن تساعد خطوات 
ـــتـــعـــاون املـــشـــتـــرك بــــني الـــبـــلـــديـــن عــلــى  ال

تخطي الصعوبات والتحديات اآلنية.
ووصـــل، امــس الــثــالثــاء، رئــيــس الـــوزراء 
ـــكـــاظـــمـــي إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  مـــصـــطـــفـــى ال
االيـــرانـــيـــة طـــهـــران فـــي زيــــــارة رســمــيــة، 
الرسمي  االستقبال  مراسم  له  وأقيمت 
اإلسالمية  الجمهورية  رئــيــس  قبل  مــن 

اإليرانية حسن روحاني.
وفــــي مـــؤشـــر عــلــى أهــمــيــة الـــلـــقـــاء لــدى 
مسؤولي البلدين الجارين، فان الكاظمي 
بــدأ من طهران أولــى زيــاراتــه الخارجية 
مــنــذ تسلمه الــســلــطــة، فــي حــني لــم يكن 
ملرشد الثورة االسالمية علي الخامنئي، 
قبل لقائه رئيس مجلس الوزراء، أي لقاء 

محلي او خارجي منذ خمسة أشهر. 

مؤتمر صحافي مشترك
وأكد املرشد األعلى للثورة اإلسالمية في 
استقباله  خــالل  الخامنئي،  علي  ايـــران، 
الـــــوزراء، أن إيـــران تــعــارض كل  لرئيس 
أن  الــعــراق، مضيفًا  اضــعــاف  مايسبب 
والتجربة تقضي بتعزيز  والدين  العقل 
العراق في جميع املجاالت  العالقات مع 

اكثر من السابق.
وخــــالل مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك، مع 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  رئيس 
حــســن روحــــانــــي، قــــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي: "أشـــكـــر الــرئــيــس 
حسن روحاني على هذه الدعوة، وعلى 
حــســن الــضــيــافــة، وأؤكــــد عــلــى الــروابــط 
إلى  بلدينا"، الفتًا  تربط  التي  التاريخية 
تواجه  بلدينا  بني  الثنائية  "العالقات  أن 
أسعار  وانهيار  كــورونــا،  وبــاء  تحديات 
على  تقتصر  ال  بيننا  والــعــالقــة  النفط، 
حدود مشتركة تمتد لـ 1458 كيلومترًا 
فقط، إنما تشتمل على امتدادات ثقافية 

ودينية واقتصادية".
وأضـــــاف الــكــاظــمــي "نــاقــشــنــا الــظــروف 
األمـــنـــيـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وســـبـــل إرســـــاء 
الراهنة، املتمثلة  التحديات  السالم، وفق 
بوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط"، 
مــــؤكــــدًا، فـــي خـــطـــاب وجـــهـــه "إلخـــوانـــنـــا 
وأشــقــائــنــا فــي الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
اإليـــرانـــيـــة"، أن "الــشــعــب الــعــراقــي محّب 
وفق  واملتميز،  الثنائي  للتعاون  وتـــّواق 
الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــتــــي يـــمـــتـــاز بـــهـــا كــل 
بــلــد، ومــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 

الداخلية".
ـــــــــــوزراء "لــــقــــد قــاتــلــنــا  وتــــابــــع رئــــيــــس ال
وكانت  التكفيرية،  والجماعات  اإلرهــاب 
الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة أول 
مـــن وقـــف مـــع الـــعـــراق فـــي حـــربـــه، وهـــذا 
السبب  ولهذا  العراق،  ينساه  لن  املوقف 
الــعــراق مــع إيـــران لتجاوز أزمتها  وقــف 
االقــــتــــصــــاديــــة"، مــبــيــنــًا أن "ســيــاســتــنــا 
التعامل مع  النية في  مبنية على حسن 
املنطقة من  والتفاهم إلخـــراج  الــجــيــران، 
أزمة التوترات، والعمل الشامل للوصول 

الى حل شامل لجميع التحديات".
"الـــبـــلـــديـــن  إلــــــى أن  ـــكـــاظـــمـــي  ال واشـــــــــار 
يواجهان تحديات اقتصادية، وشعوبنا 
يمكن،  مــا  بــأفــضــل  الكثير  مــنــا  تنتظر 
التعاون  لــن تتم مــن دون  الخدمة  وهــذه 
ــــعــــراق وإيــــــــــران"، مـــنـــوهـــا إلـــــى أن  بــــني ال
عــلــى مبدأ  الــخــارجــيــة تعتمد  "عــالقــتــنــا 
التوازن واالبتعاد عن أي محاور، ولهذا 
السبب،فان  العراق لن يسمح بأي تهديد 
لــألراضــي اإليــرانــيــة يــكــون منطلقًا من 

أراضيه".
عمرها  التاريخية  "عالقاتنا  أن  وأردف 
مـــئـــات الــســنــني، ويــتــوجــب حــمــايــة هــذه 
العالقات وحماية الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية من أي تهديد مصدره األراضي 
العراقية"، موضحًا أن "فلسفة العراق أنه 
ينظر الى إيران كدولة مستقرة ومهمة، 
ويـــجـــب أن يـــكـــون الــــعــــراق داعـــمـــًا لــهــذا 

االستقرار".
وبـــخـــصـــوص مـــشـــاوراتـــه مـــع الــرئــيــس 
اإليــــــرانــــــي، قــــــال الـــكـــاظـــمـــي: "تـــحـــّدثـــنـــا 
مــــع الـــرئـــيـــس روحــــانــــي حـــــول تــنــشــيــط 
بــلــديــنــا، وتنشيط خط  االتــفــاقــيــات بــني 
ســكــك الــحــديــد مــن إيــــران الـــى الــبــصــرة، 
ونــتــمــنــى أن تـــرى هـــذه الــتــعــهــدات الــنــور 

في القريب العاجل، وبما يخدم األجيال 
فــــي بـــلـــديـــنـــا"، مــــؤكــــدًا "ســنــعــبــر ســويــة 
هــــذه الـــتـــحـــديـــات قـــريـــبـــًا، وأهـــمـــهـــا وبـــاء 
كـــورونـــا، وســيــكــون الــنــشــاط الــتــجــاري 
الـــذي نتمناه   واالقــتــصــادي بــاملــســتــوى 

لشعوبنا".

تعاون صحي واقتصادي
بدوره، قال الرئيس اإليراني، في املؤتمر 
الذي عقد بالعاصمة طهران:  الصحفي 
"نــاقــشــنــا مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي رفع مستوى التجارة 
بني العراق وإيــران إلى 20 مليار دوالر 
الكافية  الـــقـــدرة  "لــديــنــا  مبينًا  ســنــويــًا"، 
وجهات  تبادل  ونريد  الــعــراق،  ملساعدة 

الــنــظــر بـــني املــســؤولــني الــصــحــيــني، وقــد 
بحثت ذلك مع رئيس الوزراء العراقي".

وأضـــــــاف روحــــانــــي "بــحــثــنــا الــقــضــايــا 
االقـــتـــصـــاديـــة االســـاســـيـــة مــثــل ، كــري 
شــط الـــعـــرب، وربــــط ســكــك الــحــديــد بني 
املنطقة  قضايا  وبحثنا  وإيـــران،  العراق 
والــــدور الـــذي يمكن أن يــقــوم بــه الــعــراق 
لــلــعــراق حكومة  متعهدًا  الســتــقــرارهــا"، 
وشــعــبــًا بــــأن "تـــقـــف إيــــــران إلــــى جــانــبــه 
بـــمـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة فــــايــــروس كـــورونـــا 

املستجد".
العراقي واإليراني،  الوفدان  بعدها، عقد 
اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس مجلس 
ــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، والــنــائــب  ال
اإلســالمــيــة  الــجــمــهــوريــة  لــرئــيــس  األول 

اإليرانية إسحاق جهانغيري.
بيان  بحسب  املــوســع،  االجتماع  وبحث 
ــــوزراء اإلعــالمــي، تلقته  ال ملكتب رئــيــس 
على جدول  املدرجة  "امللفات  "الصباح"، 
األعــــمــــال، والـــتـــي تـــنـــاولـــت تــنــمــيــة آفـــاق 
الـــتـــعـــاون فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات بني 
البلدين، وسبل تذليل العقبات، وتجاوز 

اإلشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي قـــد تــعــتــرض سير 
التعاون املشترك".

مواجهة التحديات
وأعــــــــرب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء عــن 
ــــهــــذه الــــــدعــــــوة مـــــن الـــجـــانـــب  "شـــــكـــــره ل
يتطلع  ــــعــــراق  "ال أن  مـــؤكـــدا  اإليـــــرانـــــي"، 
الــعــالقــات بــني البلدين  لــتــكــويــن أفــضــل 
خدمة  املشتركة،  املصالح  أســاس  على 

للشعبني الجارين".
وأضــــاف الــكــاظــمــي أن "هــنــاك تــحــديــات 
كــبــيــرة نــواجــهــهــا، ويــجــب الــعــمــل سوية 
التحديات  على تجاوزها، وعلى رأسها 
 االقتصادية والصحية الراهنة التي تواجه

 البلدين".
بـــ"زيــارة  مــن جــانــبــه، رحــب جهانغيري 
له"،  املرافق  الحكومي  والوفد  الكاظمي، 
العراقية  للحكومة  "تمنياته  عن  معربا 
تـــكـــون  وأن  مــــهــــامــــهــــا،  فـــــي  بــــالــــنــــجــــاح 
املـــفـــاوضـــات بـــّنـــاءة بـــني الــجــانــبــني، بما 

يخدم العالقة بني إيران والعراق".
وأكد جهانغيري "دعم إيران الستقرار 

فــي  كـــامـــل دوره  واســــتــــعــــادة  الـــــعـــــراق، 
املــنــطــقــة"، معبرا عــن "أمــلــه بــأن تساعد 
خــطــوات الــتــعــاون املــشــتــرك بــني البلدين 
عــلــى تــخــطــي الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 
اآلنية، واملتمثلة بجائحة كورونا، واألزمة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن انــخــفــاض 

أسعار النفط".
وعـــــــلـــــــى هـــــــامـــــــش الــــــــــــزيــــــــــــارة، الــــتــــقــــى 
ـــــوطـــــنـــــي قــــاســــم  مــــســــتــــشــــار االمـــــــــــن ال
االعــــــرجــــــي، عـــضـــو الـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، مع 
 وزيـــــر االســـتـــخـــبـــارات االيــــرانــــي الــســيــد 

علوي.
ــلــقــاء، وفــقــًا لــبــيــان املكتب  وتـــم خـــالل ال
اإلعالمي ملستشار األمن الوطني، بحث 

البلدين وتعزيزها  العالقات بني  تطوير 
خصوصا في الجانب االمني، والتأكيد 
مجددا على االستمرار بمحاربة داعش. 

االيراني  اكد وزير االستخبارات  بدوره 
السيد علوي على دعم طهران لحكومة 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

الكاظمي.
كما أعلن وزير الصحة حسن التميمي، 
أمـــــس الــــثــــالثــــاء، تــشــكــيــل فـــــرق عــلــمــيــة 
العراقية  الصحة،  وزارتــي  مشتركة بني 
مجال  في  املعلومات  لتبادل  واإليــرانــيــة 
الوقاية والسيطرة على جائحة كورونا. 
العراقية  األنــبــاء  لــوكــالــة  التميمي  وقـــال 
تــبــادل  ــــارة  ــــزي ال ــــم خــــالل  "ت ــــه  إن (واع): 
املعلومات بشأن البروتوكوالت العالجية 
اإلسالمية  الجمهورية  فــي  املستخدمة 

في معالجة وباء كورونا املستجد". 
العلمية  وأضــاف، أنه "تم تشكيل الفرق 
العراقية  الــصــحــة  وزارة  بــني  املــشــتــركــة 
لـــتـــبـــادل  اإليـــــرانـــــيـــــة  الـــصـــحـــة  ووزارة 
والسيطرة  الوقاية  في مجال  املعلومات 
عـــلـــى جـــائـــحـــة كـــــــورونـــــــا"، مـــــؤكـــــدًا أنـــه 
ســيــتــم عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات عــبــر الـــدائـــرة 
الــخــبــراء  فــريــق  مــع  املغلقة   التلفزيونية 

واملستشارين. 

حدود الصداقة والتعاون
وعن أهمية الزيارة، قال السفير اإليراني 
في العاصمة بغداد، إيرج مسجدي، في 
تغريدة على موقع التواصل االجتماعي 
استعدادها  تعلن  "طــهــران  ان  "تــويــتــر": 
الستقبال رئيس الوزراء العراقي والوفد 
املـــرافـــق لـــه، وإن الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بني 
الــبــلــديــن فـــي حـــال تــطــور وتـــوســـع على 

مختلف الصعد".
وأضـــاف السفير اإليــرانــي، أن "الــحــدود 
هي  والعراق  االسالمية  الجمهورية  بني 
ـــتـــعـــاون املــشــتــرك  حـــــدود الـــصـــداقـــة، وال

الزدهار البلدين الشقيقني".
بينما، عد النائب محمد شياع السوداني، 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة االنــــبــــاء الــعــراقــيــة 
(واع)، أن "الزيارة مهمة في إطار تدعيم 
ـــة جـــارة يرتبط  عــالقــات الــعــراق مــع دول
مــعــهــا بـــمـــصـــالـــح ومـــشـــتـــركـــات ديــنــيــة 
واجتماعية وجغرافية وأمنية"، مبينًا أن 
الكاظمي  لحكومة  ايضا  "الــزيــارة مهمة 
الجديدة التي ينتظر منها أداء سياسي 
متزن بعيد عن املحاور ويضع مصلحة 

العراق وسيادته وأمنه أوال وآخرا".
"العراق لديه مع  الى أن  ولفت السوداني 
ايــــران تــبــادل تــجــاري ومــلــف الــكــهــربــاء 
وهـــــــذا يـــحـــتـــاج الــــــى تــنــســيــق وتــــعــــاون 
مـــشـــتـــرك فـــضـــال عــــن ذلـــــك فـــــان ايـــــران 
تمتلك اقتصادًا متنوعًا ومستقرًا، وهذا 
ما يمثل فرصة للعراق إليجاد نوع من 
التكامل االقتصادي في ظل وفرة املوارد 
ان  عــلــى  مــشــددًا  والــبــشــريــة"،  الطبيعية 
"الزيارة تمثل فرصة للعراق وهو مؤهل 
ألن يكون عامل توازن في املنطقة التي 
 تشهد توترات جمة تؤثر في االستقرار

 واألمن".

االنفتاح على املجتمع الدولي
الوطني  االتــحــاد  أكــد عضو  مــن جهته، 
الــكــردســتــانــي مــحــمــود خـــوشـــنـــاو، في 
تــــصــــريــــح صــــحــــفــــي، تــــأيــــيــــد االتــــحــــاد 
الـــوطـــنـــي لـــــتـــــوازن الــــعــــالقــــات الـــدولـــيـــة، 
ـــــعـــــراق يـــحـــتـــاج الـــى  مـــشـــيـــرًا إلــــــى ان ال
ــــى  ــــــك ايــــــــــــران تــــحــــتــــاج ال  ايــــــــــــران وكــــــذل

العراق.
وأضاف خوشناو أن تنفيذ االتفاقيات 
االقــتــصــاديــة أمـــر مــهــم جـــدا خصوصا 
الحكومة  وعلى  الحالي  الظرف  ظل  في 
اإليرانية  خصوصا  الــزيــارات  استثمار 
والــفــرنــســيــة األخـــيـــرتـــني ونـــؤيـــدهـــا اذا 
أننا  إلــى  البلد، الفتًا  كانت في مصلحة 
للمرحلة  البلد  لدعم  الدولي  االنفتاح  مع 

املقبلة.
فـــي حـــني أشــــــارت الـــنـــائـــب عـــن ائــتــالف 
القانون عالية نصيف، في حديث  دولــة 
إلـــى ان  الــعــراقــيــة (واع)،  لــوكــالــة االنـــبـــاء 
"زيـــــارة الــكــاظــمــي تــأتــي مــن اجـــل جعل 
الــشــرقــي  للقطبني  الـــعـــراق مــحــل رضـــا 
التوازن  خلق  والغربي وضمن سياسة 
ولــــيــــس ســـيـــاســـة املـــــحـــــاور الــــتــــي ثــبــت 
ـــــــوزراء  فـــشـــلـــهـــا"، مــبــيــنــة أن "رئــــيــــس ال
تحقيق على  قـــادر  الكاظمي   مصطفى 

 التوازن".

املؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس االيراني

االستقبال الرسمي للسيد رئيس الوزراء
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التميمي عن  والبيئة حسن  الصحة  وزيــر  أفصح 
بفايروس  املصابني  لعالج  السريرية  السعة  رفــع 
كــورونــا الــى مــا يــقــرب مــن 5000 ســريــر، وبينما 
اكد تجهيز املستشفيات باالدوية والبروتوكوالت 
ــعــيــادات جــاء  الــعــالجــيــة، لــفــت الـــى ان قـــرار غــلــق ال

للحفاظ على سالمة املرضى.
وقـــــال الـــوزيـــر فـــي تــصــريــح خــــاص لــــ"الـــصـــبـــاح"،: 
االدويـــة  لتوفير  تــبــذل جــهــودا حثيثة  "الـــــوزارة  ان 
املتبعة  العالجية  البروتوكوالت  وضمن  الخاصة 
في عالج املصابني بفايروس كــورونــا"، موضحا 
في  معتمًدا  عــالجــًيــا   

ً
بــروتــوكــوال "تستخدم  انــهــا 

ّرا من منظمة الصحة العاملية 
ّ
جميع دول العالم وُمق

أســــوة بــــدول الــعــالــم مـــن قــبــل فــريــق مـــن الــخــبــراء 
واملستشارين".

واضــاف ان "الـــوزارة لن تتأخر بــإدخــال اي عالج 
جــديــد يــخــدم املـــرضـــى ويــســهــم بـــزيـــادة مــعــدالت 
الصناعي  التنفس  اجــهــزة  توفير  وكــذلــك  الشفاء 
وزيادة عدد الفحوصات املختبرية وتجهيز جميع 
املستشفيات بتلك األدويــة"، مشيرا الى ان وزارته 
"تمكنت من زيــادة السعة السريرية الى ما يقرب 
من 5000 سرير لعالج املصابني بالفايروس عبر 
انشاء مستشفيات جديدة واخرى سريعة وواطئة 

الكلفة".
عملت  الــصــحــة  "وزارة  ان  ــــى  ال الــتــمــيــمــي  ولـــفـــت 
مـــنـــذ شـــهـــريـــن عـــلـــى ســـيـــاســـة جــــديــــدة تــتــضــمــن 
ابــعــاد املــؤســســات الــحــكــومــيــة الــعــامــة املخصصة 
لـــعـــالج املـــرضـــى مـــن غــيــر املـــصـــابـــني بــفــايــروس 
املرضى  لجميع  الخدمات  تقديم  لغرض  كــورونــا 
واســـتـــحـــداث امـــاكـــن جـــديـــدة فـــي مـــواقـــع مختلفة 
العطاء  الدولي ومستشفى  بغداد  شملت معرض 

ـــــــوزارة الــشــبــاب  والـــقـــاعـــات الـــريـــاضـــيـــة الــتــابــعــة ل
واستحداث مستشفيات اضافية سريعة االنجاز 
العراق لعالج  الكلفة في جميع محافظات  وواطئة 

املصابني بالفايروس".
واشــــار وزيــــر الــصــحــة والــبــيــئــة الـــى ان "الــحــكــومــة 

للصحة  العليا  الوطنية   باللجنة  ممثلة  املــركــزيــة 
والــســالمــة الــتــي يــرأســهــا رئــيــس مجلس الــــوزراء 
مصطفى الكاظمي داعمة وبشكل مباشر لجميع 
ـــــوزارة وتــولــي اهــتــمــامــا كــبــيــرا فــي ما  نــشــاطــات ال
يــتــعــلــق بــالــســيــطــرة وانـــحـــســـار الـــفـــايـــروس، كما 

لــلــوزارة  الكامل  الــدعــم  تقديم  اولوياتها  فــي  تضع 
لقطع سلسلة انتشاره وحث جميع وزارات الدولة 

باسناد وزارة الصحة حتى عبور هذه االزمة".
الخاصة  الطبية  العيادة  غلق  تمديد  قــرار  وبشأن 
"الــقــرار جاء  ان  الوزير  اوضــح  الطبية،  واملجمعات 

سالمة  على  للحفاظ  املناسبة  اإلجـــراءات  التخاذ 
العليا  الوطنية  "اللجنة  ان  الــى  مشيرا  املــواطــنــني"، 
وزارة  بــني  بالتنسيق  طــالــبــت  والــســالمــة  للصحة 
الــصــحــة ونــقــابــة األطـــبـــاء بــغــيــة وضــــع الــضــوابــط 
املــرضــى،  صحة  على  للحفاظ  املناسبة  وااللــيــات 
الــعــيــادات فــي أقــرب وقت  ولتسهيل إعـــادة افتتاح 
مــمــكــن لــلــحــد مـــن تـــعـــرض املــــالكــــات الــطــبــيــة الــى 
قرار  وهــو  املراجعني  وكذلك  بالفايروس  االصابة 
يخضع حاليا للدراسة ما بني نقابة االطباء ووزارة 
الصحة". وبني التميمي ان "الوزارة تراهن بالدرجة 
بالتعليمات  والتزامه  املــواطــن  األســاس على وعــي 
الوباء والعمل  الوقائية للسيطرة على  واإلجــراءات 
عــلــى انـــحـــســـاره"، الفــتــا إلــــى ان "الــــــــوزارة فتحت 
الصحية  واملــراكــز  املستشفيات  مــن  كبيرا  عـــددا 
الــذي توفره  الدعم  الفحص من خــالل  ومختبرات 

الحكومة والجهات الساندة األخرى".
التجوال، اوضــح مدير عام  وفي ما يتعلق بحظر 
ــــــوزارة ريــــاض عــبــد االمــيــر  الــصــحــة الــعــامــة فـــي ال
لـ"الصباح"، ان "وزارة الصحة طالبت بفرض حظر 
املبارك  ايــام عيد االضحى  الشامل طيلة  التجوال 
وتم اقراره من قبل لجنة الصحة والسالمة الوطنية 
بــســبــب الــكــارثــة الــكــبــيــرة الــتــي حــدثــت بــعــد مــرور 
اســـبـــوع مـــن عــيــد الــفــطــر الــســابــق والـــتـــي اسهمت 

بارتفاع عدد االصابات".
واضـــــاف ان "االٕصــــابــــات تـــواصـــل االرتــــفــــاع منذ 
املتعافني  زيــادة كبيرة بعدد  تقابلها  لكن  اسابيع 
بــغــداد واملحافظات وهــذا ما  وحـــاالت الشفاء فــي 
الى  باالطمئنان، مشيرا  الـــوزارة  يشعر مسٔوولي 
انه "من املمكن انخفاض عدد االصابات اذا استمر 

التزام املواطنني باالجراءات الوقائية". 
وشدد عبد االمير على"وجوب تركيز كل مواطن 
الفايروس خطير  على حماية نفسه واسرته الٕن 

وال يمكن االستهانة به".

بغداد/ حازم محمد حبيب 
شذى الجنابي

املوصل / شروق ماهر

بغداد/ وفاء عامر

بغداد / طارق االعرجي  
سعد السماك

بغداد / اسراء السامرائي 

كربالء / علي لفتة

عمان / يعرب السالم 

{               }

اعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة اثــــــار نـــيـــنـــوى عــــن الــــشــــروع بـــاعـــمـــار اغــلــب 
 املـــواقـــع املـــدمـــرة فـــي نــاحــيــة الـــنـــمـــرود االثـــريـــة جـــنـــوب شــرق 

املوصل.
فــي تصريح خاص  نينوى مصعب جاسم  اثــار  وبــني مدير 
بــدأت  نينوى  بلديات  فــي  الهندسية  املــالكــات  ان  ل"الــصــبــاح"، 
وبالتعاون مع فرق التنقيب واملشرفني على االثار في املحافظة، 
اعمار عدد من املواقع االثرية التي دمرتها عصابات "داعش" 
االرهابية في ناحية النمرود، مشيرا الى ان عمليات االعمار 
استؤنفت بعد انتهاء البلديات من رفع االنقاض داخل اغلب 
املــواقــع االثــريــة وبــاشــراف فــرق مخصصة ومتابعة مــن اثــار 
نينوى. واوضح ان حملة االعمار جاءت على خلفية االهتمام 
باثار النمرود التي تتميز باهمية كبيرة تعود الالف السنني 
واعــادة جــزء صغير الــى هــذه املعالم واملــواقــع السياحية التي 
للناحية في محافظة  االجانب خالل زيارتهم  كان يقصدها 
لم تحدد  املواقع االثرية  الــى ان مــدة اعمار هــذه  نينوى، الفتا 
االثارية  املــواقــع  اجـــزاء  كبيرة من  اعمار  انتهاء  اطالقا لحني 

املدمرة وتحت اشراف مختصي االثار.

التعامل مع  الــيــات  املتحدة،  االمــم  بعثة  مــع  الــعــدل  تنسق وزارة 
ملفي االختفاء القسري والعدالة االنتقالية ضمن مبادئ حقوق 

االنسان.
واوضــــح مــصــدر مــســؤول فــي الــــــوزارة فــي تــصــريــح خــص به 
"الـــصـــبـــاح"،ان وزيــــر الــعــدل ســــاالر عــبــد الــســتــار مــحــمــد التقى 
لبحث  املتحدة  االمـــم  لبعثة  االنــســان  حــقــوق  مكتب  بمسؤولي 
الــيــات الــتــعــاون املــشــتــرك بما يخص حــقــوق االنــســان، السيما 
العدالة  ان  مبينا  الــقــســري،  واالخــتــفــاء  االنتقالية  الــعــدالــة  ملفي 
قطع  مــن  الــبــالد  تمكنت  التي  املهمة  امللفات  مــن  هــي  االنتقالية 

شوط كبير من اجل تحقيقها .
االنسان  اليات حقوق  التنسيق في مجال  الــى  املصدر،   ولفت 
واملتمثل باالستعراض الدوري الشامل اللتزامات البالد الدولية 
العدل اكد  الــى ان وزيــر  بجميع ملفات حقوق االنــســان، منبها 
الــدولــيــة في  الـــــوزارة ادرجــــت تنفيذ جميع االلــتــزامــات  عــلــى ان 
التقارير من  اعــداد  بعملية  واالستمرار  االنسان  مجال حقوق 
قبل خبراء ومختصني كون الوزارة هي الجهة الوحيدة املعنية 
بكتابتها تمهيدا لعرضها على املجتمع الدولي، مضيفا ان البعثة 
االممية تسعى جاهدة الى اتخاذ الالزم للنهوض بالواقع العدلي 

بالبالد بما يتالءم مع حقوق االنسان التي اقرها الدستور.

بــإرســال مــســاعــدات طبية  الــثــانــي،  األردن عبدالله  أوعـــز ملك 
للعراق بغية مساندة جهوده في التغلب على جائحة كورونا. 
فــقــد انــطــلــقــت أمــــس الـــثـــالثـــاء، خــمــس شــاحــنــات كــبــيــرة من 
بجميع   العراق محملة  إلــى  ماركا في عمان متوجهة  منطقة 
املستلزمات الطبية التي تستخدم في عالج ومكافحة جائحة 

كورونا.
لــدى  السفير العراقي  حــضــور  االنـــطـــالق،  عــمــلــيــة  وشـــهـــدت 
لـ"الصباح"  الـــذي ثمن خــالل حــديــث  الــعــذاري،  االردن، حــيــدر 
دور جاللة امللك عبد الثاني في مواقفه الداعمة للعراق، مبينا 
البلدين ووقوفهما مع بعضهما  تآخي  دليل  املبادرة  ان هذه 

البعض في األزمات. 
املسلحة،  الــقــوات  في  الدفاعية  املشتريات  مدير  ذكــر  بـــدوره، 
العميد املهندس حسام حداد لـ"الصباح" ان االردن يدعم العراق 
في جميع املواقف واالوقــات، الفتا الى ان الشاحنات الخمس 
التي انطلقت الى العراق تحتوي على جميع املستلزمات الطبية 
املصنعة في املصانع األردنية ملجابهة جائحة كورونا، مشيرا 
في الوقت ذاته، الى ان تلك املساعدات لن تكون األخيرة فالدعم 

متواصل.

يستعد أكثر من 23 ألف طالب وطالبة ألداء االمتحانات النهائية 
في جامعة كربالء التي انهت جميع استعداداتها وشكلت لجانا 

عديدة إلنجاحها.
وقال رئيس الجامعة االستاذ الدكتور باسم خليل نايل السعيدي 
ل"الصباح"،: ان جامعته انهت جميع االستعدادات الالزمة النجاز 
2019- الــدراســي   للعام  االولــيــة  للدراسات  النهائية  االمتحانات 

انها شكلت  الى  الصباحي واملسائي، منوها  2020 في شقيها 
عددا من اللجان وبحسب توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي من أجل انجاح العملية االمتحانية  التي سيؤديها اكثر 
من 23 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 16 كلية، مشيرا الى ان 
االمتحانات  ألداء  املطلوبة   املستلزمات  جميع  هــيــأت  الجامعة 
الــنــهــائــيــة مــنــهــا تهيئة وســائــل االتـــصـــال االلــكــتــرونــيــة مــن اجــل 
توجيه  تم  وأنــه  خاصة  للطلبة  املناسبة  التعليمية  البيئة  توفير 
الــكــلــيــات بــالــتــواصــل مــع الــطــلــبــة عــبــر وســائــل االتـــصـــال املــتــاحــة 
وتشجيعهم  الصعاب  وتذليل  واالحتياجات  املعوقات  ومعرفة 
االلكترونية  املواقع  وزيــارة  واالنترنت  الحاسوب  استخدام  على 
التطبيقات  عبر  الكترونية  بــصــورة  االمــتــحــانــات  اجـــراء  بــهــدف 
والــغــرف االلــكــتــرونــيــة.  ولــفــت الـــى ان بـــدء االمــتــحــانــات سيكون 
العالي  التعليم  وزارة  قبل  مــن  املعلنة  الزمنية  التوقيتات  ضمن 
والبحث العلمي، داعيا  جميع الطلبة الى املشاركة في  االمتحانات 
االلكترونية   التطبيقات  عبر  االســاتــذة  يجريها  التي  التجريبية 
من  للحد  ايجابية  بــصــورة  النهائية   االمــتــحــانــات  ألداء  تمهيدا 
االخطاء واالرباكات التي قد تواجه الطلبة في االمتحان، مضيفا 
ألفا  أكثر من 15  يبلغ  الصباحية  الــدراســات  الطلبة في  عــدد  ان 
و727 طالبا وطالبة بينما وصل عددهم في الدراسات املسائية 

الى أكثر من سبعة آالف و253 طالبا وطالبة.

اكـــــدت هــيــئــة الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة قــرب 
ــــحــــدودي مع  افـــتـــتـــاح مــنــفــذ عـــرعـــر ال
الجانب السعودي بعد ان تم استكمال 
التقنيات  احـــدث  وفـــق  تأهيله  اعــمــال 
الــــعــــاملــــيــــة مــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي تــعــظــيــم 
لـــلـــدولـــة، بينما  الــجــمــركــيــة  االيـــــــرادات 
في  االتمتة سيطبق  نظام  ان  كشفت 
اولى  كمرحلة  منافذ مختارة  خمسة 
بــمــدة التــتــجــاوز الــخــمــســة اشــهــر من 
االن. وقال مدير هيئة الجمارك العامة 
ـــ "الـــصـــبـــاح"،: ان  خــالــد صـــالح الــديــن ل
عمليات  بــانــجــاح  الكفيلة  االجــــــراءات 
ــــحــــدودي مع  افـــتـــتـــاح مــنــفــذ عـــرعـــر ال
وبانتظار  اكتملت  السعودي  الجانب 
ــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى يـــــوم مــحــدد  االت
الى  منوها  رســمــيــا،  افتتاحه  العـــالن 

اقتصاد  بــدعــم  سيسهم  افتتاحه  ان 
الــــبــــالد، وان عــمــلــيــات اعــــــادة تــأهــيــلــه 
العاملية  الــنــمــاذج  تمت على وفــق اخــر 
املـــعـــمـــول فــيــهــا بــاملــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، 
املفترض  مــن  كــان  افتتاحه  ان  مبينا 
ان يحسم  خالل زيارة رئيس الوزراء 
ذلك  مــن  وبــالــرغــم  للسعودية  املؤجلة 
فان الجانبني االن في اطار استكمال 
مؤكدا  باالفتتاح،  الخاصة  االجـــراءات 
عـــدم وجـــود نــيــة فــي الــوقــت الحاضر 
للجانبني العراقي والسعودي الفتتاح 

اي منفذ حدودي اخر. 
ــــيــــس الــــــــــوزراء  ـــــــــــارات رئ وبـــــشـــــأن زي
مصطفى الكاظمي للمنافذ الحدودية 
ــعــامــلــني بــالــجــمــارك  وتـــاثـــيـــرهـــا فـــي ال
اوضح صالح الدين قائال: انها تعكس 
من  لها  ملــا  باملنافذ  الحكومة  اهتمام 
كعائد  االيــــــرادات  تحقيق  فــي  اهــمــيــة 
اخر للدولة عدا النفطية وهذا ينعكس 

والعاملني  املــوظــفــني  اداء  على  ايــجــابــا 
دعم  بــوجــود  الحساسهم  املنفذ  فــي 
حــكــومــي تجاههم ومــتــابــعــة مــن قبل 
اعلى هرم في الدولة وبالتالي سيسهم 
بتحكيم االجراءات هناك بشكل كبير 
جــدا، مشيرا الــى ان الهيئة وفــي اطار 
تفعيل  الــى  االجــــراءات عمدت  تحكيم 
املــخــازن  الــى  البضائع  تسويق  فــكــرة 
الجمركية والتي ستستخدم الغراض 
الــتــرســيــم والــفــحــص وغــيــرهــا، منبها 
ــــى الـــتـــوجـــه صــــوب تــاجــيــر مــخــازن  ال
ـــتـــجـــارة، وان الــهــيــئــة  لـــــــوزارة ال تــابــعــة 
الــوزراء  العامة ملجلس  االمانة  فاتحت 
الســتــحــصــال املــوافــقــة عــلــى تسويق 
البضائع الواصلة الى املنافذ للمخازن 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر الجــــــــــراء عــمــلــيــات 
الـــكـــشـــف عــلــيــهــا وتـــحـــديـــد الــــرســــوم 

واجراء اعمال الفحص. 
وكشف صالح الدين عن تحديد مدة 
لتطبيق  اقــصــى  كــحــد  اشــهــر  خمسة 
اثنان  االتمتة في خمسة منافذ  نظام 
منها في الجنوب ومثلهما في املنطقة 
الــغــربــيــة وواحــــد فــي املـــطـــارات لتقييم 
نجاحها ستعمم  حــال  وفــي  التجربة 
يطبق  ان  شريطة  املنافذ  جميع  على 
فـــي املــنــافــذ احـــــدث مـــا تــوصــلــت الــيــه 
الجمركي،  والعمل  االتمتة  في  البلدان 
مــضــيــفــا ان الــهــيــئــة اســتــقــطــبــت عـــددا 
مــن الــشــركــات شــريــطــة ان تــكــون لها 
اعمال مماثلة في بلدان اخرى، مؤكدا 
ان تــطــبــيــق نـــظـــام االتـــمـــتـــة ســيــســهــم 
بتخفيف االعباء على العمل الجمركي 
االيــرادات واحتساب  ويضمن تعظيم 
الرسوم الجمركية مقدما، اضافة الى 
البنك  يبيعه  مــا  بــني  املــقــارنــة  امكانية 
املركزي عن طريق مزاد العملة للتجار 
وما يرد من بضائع للبلد واالهــم من 
هذا كله الحد من عمليات الفساد في 

املنافذ الحدودية.

الدفتر  ان مميزات  التربية عن  وزارة  كشفت 
االلــكــتــرونــي تــتــمــاشــى مـــع الـــوضـــع الــوقــائــي 
لجان  اعلنت عــن تشكيل  بينما   ، الــبــالد  فــي 

متخصصة العداد االسئلة االمتحانية . 
وقــــال مـــعـــاون مــديــر الــتــقــويــم واالمــتــحــانــات 
بالوزارة نعمة حربي لـ" الصباح " : ان الوزارة 
االلكتروني  الدفتر  تعمل سنويا على تطوير 
من خالل متابعة االخطاء التي قد ترد سنويا 
بــعــد اجــــراء االمــتــحــانــات الـــوزاريـــة مــن خــالل 
عملية الفحص ، منوها الى ان ميزاته تتماشى 
كورونا  بجائحة  الخاص  الحالي  الوضع  مع 
الــدرجــات  الــوقــت والجهد وادخـــال  مــن ناحية 
في  الضوئي  الــعــارض  واســتــخــدام  الكترونيا 
قراءة اسم الطالب داخل الدفتر بطريقة سرية 
وبارقام وشفرات اليمكن كشفها والتحتاج 
الــــى اعـــــداد مـــن الــفــاحــصــني مــقــارنــة بعملية 

الفحص الورقية .
واضــــاف ان مــن اهـــم مــيــزاتــه هــو تقليل عــدد 
اعـــضـــاء الـــلـــجـــان املــشــكــلــة مـــن الــفــاحــصــني، 
ان  اال  الــيــدوي  التصحيح  يعتمد  انــه  خــاصــة 

جــمــع الـــدرجـــات وادخــالــهــا بــنــظــام محوسب 
ببرنامج حديث  انــه مرتبط  اذ  الكترونيا  يتم 
مــتــطــور ذي كـــفـــاءة عـــالـــيـــة، مــشــيــرا الــــى ان 
الــى قسمني  الفحص  املــديــريــة فصلت مــركــز 

بعد ان كان معتمدا سنويا داخل بناية واحدة 
يتم  فيها فحص الدفاتر الخاصة بالتطبيقي 
واالحيائي من خالل لجان موحدة ، اال ان هذا 
العام سيشهد  فصل التطبيقي عن االحيائي 

لتقليل نسبة الفاحصني داخل قاعات فحص 
الدفاتر االمتحانية وتدقيقها . 

وعـــلـــى الــصــعــيــد نــفــســه لــفــت حـــربـــي الــــى ان 
لــجــانــا متخصصة مـــن كل  ــــــوزارة شــكــلــت  ال
مــنــهــج العــــــداد االســـئـــلـــة االمــتــحــانــيــة لطلبة 
السادس االعدادي بجميع فروعه ، فضال عن 
الخارجيني،  بالطلبة  الخاصة  االسئلة  اعــداد 
بالوضع  االمتحانات مرتبط  اجــراء  ان  مبينا 
الخاص بالبلد اذ ربما يتم تأجيل االمتحانات 
مرة ثالثة  السباب تتعلق بالجائحة وسالمة 
ــتــي حـــددت  الــطــلــبــة ، اوتـــجـــرى بــمــواعــيــدهــا ال
مــؤخــرا فــي االول مــن ايــلــول املقبل وكــل ذلك 
مرتبط بقرارات خلية االزمة وان الوزارة جهة 
القاعات  هيأت  الـــوزارة  ان  تنفيذية، موضحا 
واملراكز االمتحانية داخل الجامعات في وقت 
ســابــق وتـــم تــعــفــيــرهــا وتــوفــيــر املــســتــلــزمــات 
الـــوقـــائـــيـــة، مـــن الـــكـــفـــوف والـــكـــمـــامـــات ومــــواد 
الــتــعــفــيــر ، فــضــال عـــن تـــوزيـــع الــطــلــبــة على 
الــقــاعــات االمــتــحــانــيــة عــلــى ان يــكــون فــي كل 
يتم توزيعهم على  قــاعــة عــشــرة طــالب فقط 
اساس التباعد بني طالب واخر بمسافة اكثر 

من متر .

{                 }                   
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حـــث مـــرشـــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي النــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــة األمــــيــــركــــيــــة، جــــو بـــــايـــــدن، املــســلــمــني 
من  املعركة  في  إليه  االنضمام  على  األميركيني 
أجل هزيمة الرئيس دونالد ترامب، متعهدًا بإلغاء 
حظر دخول مواطني دول إسالمية إلى الواليات 
جرى  إذا  للبالد  لرئاسته  يــوم  أول  فــي  املتحدة 

انتخابه للمنصب.
وأضاف بايدن، في مؤتمر انتخابي مرئي، مساء 
أمـــس األول االثـــنـــني، حــمــل عــنــوان "قــمــة مليون 
صـــوت مــســلــم" واســتــضــافــتــهــا مــنــظــمــة الــدعــوة 
املسلمني  الناخبني  لتعبئة   "Emgage Action"
قبل االنتخابات الرئاسية، قائال: "سأنهي حظر 
(دخــول) املسلمني (إلى أميركا) في اليوم األول 

لرئاستي البالد".
الــدعــوة ملليون ناخب أميركي من  بــايــدن  ووجــه 
االنتخابات،  إلى مساعدته في  أصــول إسالمية 
"لنجعلها فترة رئاسية واحــدة، (ملنافسه  قائال: 
تــرامــب)،  دونــالــد  األمــيــركــي  الرئيس  الجمهوري 
االنتخابات  موعد  املقبل،  الثاني  تشرين   3 في 
الرئاسية"، متعهدًا بالوقوف إلى جانب األقليات 
املسلمة حول العالم، وتابع: "من الرائع أن تتمكن 
مــجــمــوعــتــكــم (مـــلـــيـــون مــســلــم لــلــتــصــويــت لجو 
بـــايـــدن) مــن جــمــع مــلــيــون صـــوت مــن املسلمني 
األمــيــركــيــني لــدعــمــي فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

املقبلة".
(صلى  محمد  للنبي  بحديث  بايدن  واستشهد 
الــلــه عــلــيــه وآلــــه وســـلـــم): "مـــن رأى مــنــكــم منكرًا 
لم  فإن  فبلسانه،  لم يستطع  فإن  بيده،  فليغيره 
يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان"، كما تعهد 
بــإشــراك قــيــادات مسلمة فــي إدارتــــه الــرئــاســيــة، 
املسلمة حول  واألقليات  اإلنــســان  ودعــم حقوق 

العالم.

ولــفــت بــايــدن إلـــى أن "الــضــغــوط عــلــى املسلمني 
لــم تنته فــي الـــواليـــات املــتــحــدة"، مــشــيــرا إلـــى أن 
"الرئيس ترامب أصــدر قــرارات حظر تستهدف 
املسلمني فور مجيئه إلى السلطة، ما شرع الباب 
أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الواليات 
املتحدة منذ نحو 4 أعوام"، وتعهد بايدن بإلغائها 

في اليوم األول لرئاسته.
وقــــال: "أريــــد أن أكــســب صــوتــك لــيــس فــقــط ألنــه 
ال يستحق أن يكون رئيسا.. أريــد أن أعمل في 
مشمولة  أصواتكم  أن  من  تأكدوا  معك،  شراكة 
في عملية صنع القرار، ونحن نعمل على إعادة 
أن هناك كارثة صحية  إلــى  أمتنا"، وأشــار  بناء 
واقــتــصــاديــة وعــرقــيــة تــمــر بــهــا أمــيــركــا حــالــيــا، 
وتزداد تداعياتها بشدة على األميركيني، متعهدا 

بالعمل على حلها.
وتعمل منظمة "Emgage Action" التي تأسست 
قبل نحو 7 أعوام في والية فلوريدا، على تمكني 
املسلمني األميركيني من خالل حمالت تسجيل 
حثهم  أو  السياسي،  التأييد  وكــســب  الناخبني، 
عــلــى املــشــاركــة كــمــرشــحــني فــي االســتــحــقــاقــات 

االنتخابية.
فــي مــلــف أمــيــركــي آخـــر، قــامــت مــجــمــوعــات من 
املتظاهرين في مدينة سياتل األميركية، بعمليات 
والزجاجات  الحجارة  رمــي  إلــى  باإلضافة  نهب 

على عناصر الشرطة.
وقالت شرطة سياتل إن مجموعة من املتظاهرين 
استهدفوا العديد من الشركات في وسط املدينة، 
مما أدى إلى إصابة ما ال يقل عن 12 ضابطا، 

مشيرة إلى اعتقال متظاهرين اثنني.
وأفادت وسائل إعالم أميركية بأن االحتجاجات 
انطلقت منذ يوم األحد وكانت سلمية في البداية، 
املسلحني  األشــخــاص  أن مجموعة من  مضيفة 
بـــمـــضـــارب الـــبـــيـــســـبـــول، ظـــهـــرت مــــع مــنــتــصــف 
النهار فــي الــشــوارع. إلــى ذلــك، تجمع املــئــات من 

وأشعلوا  أميركية،  واليــات  عــدة  في  املتظاهرين 
أمسيات شعرية  وأقاموا  الطبول  ودقــوا  النيران 
واســتــخــدمــوا الـــنـــار فـــي الــتــعــبــيــر عـــن غضبهم 
علما  االحــتــجــاج،  الحكومة ضمن حمالت  ضــد 

أن الــشــرطــة طلبت مــن املــتــظــاهــريــن املـــغـــادرة أو 
االعــتــقــال، بسبب أعــمــال الــشــغــب الــتــي قـــام بها 
بعضهم فــي عـــدة واليــــات ومـــدن أمــيــركــيــة مثل 

كولورادو وبورتالند وسياتل.

جدير بالذكر أن احتجاجات جماهيرية وأعمال 
أيار  أواخــر  األميركية في  املــدن  شغب اجتاحت 
- أوائل حزيران، بعد وفاة جورج فلويد على يد 

الشرطة في مينيابوليس.

{ }
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الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية
بغداد – الوزيرية /القسم : التجاري

شعبة : الطلبيات
وزارة الصناعة واملعادن/الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

(اعالن رقم 1 /2020)

تدعو الشــــــــركة العامة للصناعات الكهربائيــــــــة وااللكترونية احد تشــــــــكيالت وزارة الصناعة واملعادن ذوي 
االختصاص للمشــــــــاركة فــــــــي املناقصة املعلنة من قبلنا واملبينة تفاصيلها ادناه لقاء املبلغ املؤشــــــــر ازاءها 

وغير القابل للرد.

فعلى الراغبني باملشــــــــاركة مراجعة مقر الشــــــــركة 
الكائن في الوزيرية لشراء املناقصة اعاله ومرفق 
معها كافة التفاصيل والشروط وحسب الوثائق 
القياســــــــية الصادرة من وزارة التخطيط ، ويهمل 
اي عطــــــــاء ال يتضمــــــــن تلــــــــك الوثائق مــــــــع مراعاة 

مايلي :-
1 - املوعــــــــد النهائــــــــي لغلــــــــق املناقصة (الســــــــاعة 
الثانية عشــــــــرة من ظهر يوم االحــــــــد املوافق 2 /8 

 (2020/
2 - تكون العطاءات نافذة ملدة (ثالثة اشــــــــهر) من 

تاريخ غلق املناقصة.
3 - تقديم التامينات االولية وبنســــــــبة (1 %) من 
قيمة العطاء على شــــــــكل خطــــــــاب ضمان او صك 
مصــــــــدق وخطاب الضمان نافذ ملدة ثالثة اشــــــــهر 

وفي حالة عدم تقديمها يتم اهمال العطاء.
4 - الكلفة التخمينية (1000000000) مليار دينار 

عراقي.

5 - سيتم عقد مؤتمر باالجابة على استفسارات 
املشــــــــاركني في املناقصة وقبل اسبوع من تاريخ 

الغلق املحدد.
6 - تقديــــــــم العــــــــروض بثالثــــــــة ظــــــــروف مغلقــــــــة 
ومنفصلــــــــة (فني – تجاري – املستمســــــــكات) مع 
وصل شــــــــراء املناقصــــــــة وبخالفه يهمــــــــل العطاء 
وتقــــــــدم بظرف واحــــــــد كبيــــــــر ويثبت عليه اســــــــم 

الشركة ورقم املناقصة والعنوان.
7 - مــــــــلء وتصديــــــــق اســــــــتمارة تقديــــــــم العطــــــــاء 
الوثائــــــــق  فــــــــي  العطــــــــاءات  بمقدمــــــــي  الخاصــــــــة 

القياسية.
8 - علمــــــــا ان الشــــــــركة غيــــــــر ملزمــــــــة بقبــــــــول اوطأ 

العطاءات.
9 - ال تقبل العطاءات الواردة عن طريق االنترنت.
10 - ارفــــــــاق كتاب عدم املمانعة من الهيئة العامة 

للضرائب لالشتراك في املناقصة لعام 2019.
7 - 21 - 9

الــســابــق عمر  الــســودانــي  الــرئــيــس  بـــدأت محاكمة 
الــبــشــيــر، أمـــس الــثــالثــاء، فــي قــضــيــة انــقــالب عــام 
ـــذي أوصــلــه إلـــى ســـدة الــحــكــم فــي الــبــالد،  1989 ال
حيث بقي رئيسا ملدة 30 عاما قبل اإلطاحة به إثر 

انتفاضة شعبية في نيسان 2019.
وقال رئيس املحكمة القاضي عصام الدين محمد 
إلــى جانبه قاضيان آخــران:  إبــراهــيــم، وقــد جلس 
"هذه املحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم 
مسافة  على  وستقف  قضيته  ويعرض  دفوعاته 

واحدة من الجميع".
ـــــى جـــانـــب الــبــشــيــر، يــمــثــل أمـــــام املــحــكــمــة في  وإل
الخرطوم 27 متهما من كبار معاونيه العسكريني 
الــفــريــق أول بكري  نــائــبــاه  واملــدنــيــني، ومـــن بينهم 
حـــســـن صـــالـــح وعـــلـــي عـــثـــمـــان طـــــه، عـــلـــى خــلــفــيــة 

اتهامات بتدبير انقالب 30 حزيران عام 1989.
وكثفت قوات األمن من وجودها في محيط املحكمة 
مــنــذ وقـــت مــبــكــر مــن صــبــاح أمــــس، كــمــا احتشد 
بــاإلضــافــة  الـــحـــدث،  لتغطية  الصحفيني  عــشــرات 
إلـــى أســـر املــتــهــمــني، وقـــال قــانــونــيــون، إن البشير 
ومساعديه متهمون بتقويض السلطة الدستورية 
اتهامات  وهــي  الــســودانــي،  الجيش  بيمني  والحنث 

تتراوح عقوباتها بني السجن املؤبد واإلعدام.
وقــــاد الــبــشــيــر فــي 1989 انــقــالبــا عــســكــريــا على 
حــكــومــة األحــــــزاب الــديــمــقــراطــيــة بــرئــاســة رئــيــس 
الوزراء الصادق املهدي، بإيعاز من الجبهة القومية 
اإلســـالمـــيـــة ورئــيــســهــا حــســن الـــتـــرابـــي، ويــعــتــبــر 
الرؤساء  قائمة  من ضمن  األطــول حكما  البشير 

السودانيني، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاما.

}
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أحيا العالم مؤخرًا الذكرى السبعني لبداية 
الحرب الكورية، وقد خطر لفريق الدراسات 
ان  إنتريست"  "ناشنال  مركز  في  الكورية 
يطرح على عدد من ابرز الخبراء في العالم 
 بسيطًا هــو: هل تعتقد بــأن الحرب 

ً
ســؤاال

الكورية سوف تشهد نهايتها الفعلية قبل 
حــلــول ذكـــراهـــا فـــي 2025؟ وفـــي مـــا يلي 
مجمل ملا اجتمع لديهم من إجابات هؤالء 

الخبراء.
إلنهاء الحرب الكورية هناك نهجان؛ األول 
بمعاهدة  الــهــدنــة  اتفاقية  اســتــبــدال  يقترح 
ســـالم تــحــل محلها بــمــجــرد إقــــدام كــوريــا 
أما  الــنــووي،  نــزع سالحها  على  الشمالية 
الحرب  نهاية  عــن  اإلعـــالن  فيرتئي  الثاني 
الشمالية  اجل تشجيع كوريا  الكورية من 
الغاء  الــنــووي عن طريق  نــزع السالح  على 
ـــى مــحــاصــرتــهــا. بكلمة  الــحــافــز الـــداعـــي ال
يــرتــئــي ان تكون  الــنــهــج األول  فـــإن  اخــــرى 
نــهــايــة الـــحـــرب الـــكـــوريـــة هـــي ثـــمـــرة تخلي 
كوريا الشمالية عن السالح النووي، بينما 
 
ً
 مساعدًا ومعجال

ً
فيها عامال الثاني  يرى 

لحث كوريا الشمالية على التخلي عن ذلك 

الــســالح. ولــكــن فــي ضــوء الــوضــع الــراهــن، 
بعد أن اصبحت كوريا الشمالية قوة نووية 
فــعــلــيــة، يــصــبــح كـــال الــنــهــجــني غــيــر عملي 
ألنــهــمــا قــائــمــان ابـــتـــداء عــلــى أســـــاس انــنــا 
نمتلك القدرة على تجريد كوريا الشمالية 

من اسلحتها النووية.
انــهــاء  الــحــســبــان ان  يــجــب ان نــضــع فـــي 
الـــحـــرب الـــكـــوريـــة ال يــقــتــصــر عــلــى تــوقــيــع 
مـــعـــاهـــدة ســـــالم فــــقــــط، ألن تـــلـــك الـــحـــرب 
الكورية  الجزيرة  شبه  وتقسيم  وتبعاتها، 
، قــد خلفت ارثــًا من 

ً
الــذي دام زمنًا طــويــال

املشكالت التي ابتلي بها شعبا الكوريتني 
شعب  املــاضــيــة.  السبعني  الــســنــوات  طيلة 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قــضــى تــلــك الــفــتــرة في 
ظل نظام حكم شمولي متوارث عفا عليه 
الزمن، نظام يعتقد بأن قوام وجوده وعدة 
بــقــائــه هــي االســلــحــة الــنــوويــة والــصــواريــخ 
البالستية. على هذا االساس فإن ما تطلق 
ينحصر  ال  الكورية  املشكلة  تسمية  عليه 
فــي مشكلة الــصــواريــخ الــنــوويــة فــقــط، بل 
يتضمن ايضًا التهديد العسكري التقليدي 
ـــــســـــان واالزمـــــــة  وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق االن
الشاذة  الدبلوماسية  والعالقات  االنسانية 
انعدام  جــراء  واليابان  املتحدة  الواليات  مع 

التطبيع. جريًا مع هذا السياق فإن االساس 
الى  يتجه  ان  الكورية يجب  الــحــرب  إلنــهــاء 
بناء انظمة محبة للسالم في شبه الجزيرة 
 مــن انــتــهــاج الــخــط القانوني 

ً
الــكــوريــة بـــدال

بمعاهدة  الهدنة  اتــفــاق  باستبدال  املتمثل 
للسالم سوف  املحبة  االنظمة  بناء  ســالم. 
يــخــلــق نــقــطــة تــحــول لــحــل معضلة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، ويــفــتــح آفــــاق االســــــواق ويــدفــع 
بـــريـــاح الــتــغــيــيــر لــتــهــب فـــي انـــحـــاء كــوريــا 
للقيام  الــوحــيــد  السبيل  ان  بيد  الشمالية، 
بـــهـــذا هـــو جــعــل ســـاللـــة كــيــم تــتــخــلــى عن 
االسلحة النووية، األمر الذي سيعبد الدرب 
بــــدوره إلنــهــاء الــحــرب الــكــوريــة عــلــى نحو 
شامل يتضمن بني ثناياه الوقف القانوني 
لــلــحــرب. امـــا اذا اســتــمــرت ســاللــة كــيــم في 
مقاومة مطالب املجتمع الدولي إياها بنزع 
 تامًا 

ً
سالحها النووي، فسوف تواجه عزال

تضاعف آثاره عقوبات مجلس األمن التابع 
كورونا.  فــايــروس  وجائحة  املتحدة  لألمم 
مـــن الــــواضــــح ان الـــشـــمـــال يـــواجـــه وضــعــًا 
اقــتــصــاديــًا بــالــغ الــصــعــوبــة، يــزيــده تفاقمًا 
اغالق الحدود مع الصني التي يدخل عبرها 
كثير من السلع االساسية التي تتعامل بها 
لذا  املنتشرة،  الكثيرة  الصغيرة  االســــواق 

ســـوف يــتــرتــب عــلــى الــرئــيــس "كــيــم جونغ 
أون" ان يختار بني انهيار نظامه أو التخلي 
عــن الــســالح الـــنـــووي، الــلــهــم إال أن يصدر 
الرئيس "دونالد ترامب" رفعًا للعقوبات عن 
الشمال.  إذا اختار كيم نزع سالحه النووي 
فسوف تشهد شبه الجزيرة الكورية قيام 
نظام سلمي يستتبعه وضع نهاية للحرب 
ـــكـــوريـــة قــبــل حـــلـــول ذكــــراهــــا الــخــامــســة  ال
والــســبــعــني فــي الــعــام 2025. بــخــالف ذلــك 
ســـوف تــعــرض كـــوريـــا الــشــمــالــيــة نفسها 
ملجازفة انهيار نظامها في غضون عامني 
ال أكثر، وسوف يكون على كوريا الجنوبية 
ان تتلمس طريقها إليجاد فرصة لتحقيق 
التوحد بني الشطرين، والفرصة كامنة في 
بالطبع  نتائج.  ما سيتحقق من  استيعاب 
فـــإن الــتــوحــد لــيــس نتيجة مــضــمــونــة، ألنــه 
يبقى مرهونًا بما اذا كانت حكومة كوريا 
لتقسيم  الــهــائــل  الــثــمــن  ســتــدرك  الجنوبية 
كوريا، وكذلك سيعتمد االمــر على حسن 
الطارئة  االوضــاع  للتعاطي مع  استعدادها 
داخليًا  الشمالية  كــوريــا  بــهــا  ستمر  الــتــي 

وخارجيًا.      
سونغ هان كيم

عن موقع "ناشنال إنتريست"   

كــشــفــت مـــصـــر، أمــــس الـــثـــالثـــاء، عن 
كــوالــيــس مـــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة 
مـــع إثــيــوبــيــا والـــــســـــودان، مــعــلــنــة ما 
للتعنت  الــحــقــيــقــي"  "الـــســـر  وصــفــتــه 
اإلثيوبي، وقال عضو الوفد املصري 
في مفاوضات سد النهضة، الدكتور 
عـــــالء الــــظــــواهــــري، فــــي تــصــريــحــات 
صــحــفــيــة: إن "مـــصـــر ركـــــزت طـــوال 
جــلــســات الــتــفــاوض عــلــى الــضــوابــط 
والتشغيل  املـــلء  عملية  تحكم  الــتــي 
تؤثر   

ّ
أال وهمها  الجفاف،  فترات  في 

من  البالد  نصيب  في  العمليات  تلك 
املــيــاه"، مضيفًا أن "هــنــاك مــا يعرف 
بالسنوات الجافة، إذ يصرف نحو 49 
وتابع:  املــيــاه".  متر مكعب من  مليار 
من  معينا  رقما  لإلثيوبيني  "حــددنــا 
املياه، وفي حالة وصولهم إليه يجب 
الـــتـــوقـــف عـــن الـــتـــخـــزيـــن، وتــصــريــف 
ـــــــســـــــودان"،  كــــمــــيــــات إلـــــــى مــــصــــر وال
وأضــــاف "أمـــا فــي حـــال تــكــررت تلك 
املائية  الخاصة بالتصريفات  األرقام 
خــــالل 4 ســـنـــوات، وهــــي مـــا تسمى 
فــتــرات الــجــفــاف املــمــتــد، فــقــد حــددنــا 
خــاللــهــا ومــــن مــنــطــلــق عــلــمــي وفــنــي 
تصريفها،  يجب  الــتــي  املــيــاه  كميات 
وكميات املــخــرون، ومــقــدار ما يمكن 
إلى  مشيرا  منها"،  عليه  نحصل  أن 
بالسنوات  تعرف  "هــنــاك ســنــوات  أن 
الشحيحة، تكون فيها معدالت املياه 
أقل من املتوسط وهذه لها حسابات 

أخــــــــرى وســــيــــنــــاريــــوهــــات مــخــتــلــفــة 
لــلــمــواجــهــة، وقـــد تــفــاوضــنــا عــلــى كل 
ذلك منعا لوجود أي تأثيرات أو ضرر 
املياه، وفي  على حصص مصر من 
نفس الوقت يعطي الحق إلثيوبيا في 

تحقيق التنمية".
الــــفــــنــــي  مـــــصـــــر  "وفــــــــــــد  أن  وذكــــــــــــر 
أعــــــــــد حـــــســـــابـــــاتـــــه جــــــيــــــدا لـــجـــمـــيـــع 
السيناريوهات وقام بشرحها خالل 
التوصل  بــهــدف  الــتــفــاوض،  جلسات 
ألقـــل ضـــرر مــمــكــن عــلــى مــصــر من 
جهة، وفي نفس الوقت تمكني إثيوبيا 
مـــن تــشــغــيــل الـــســـد وتـــولـــيـــد الــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة"، مــضــيــفــا أن "مــصــر 
جـــاهـــزة بــســيــنــاريــوهــات ملــــدة 100 
عام مقبلة بشأن جميع البدائل التي 

تأثيرات  إليها ملواجهة  اللجوء  يمكن 
سد النهضة".

وقـــــال: "نـــتـــفـــاوض مـــع إثــيــوبــيــا وفــق 
جــمــيــع تــلــك الــســيــنــاريــوهــات، بحيث 
ممكن،  سيناريو  ألســـوأ  وصلنا  لــو 

يمكننا التعامل معه ومع إثيوبيا".
الــتــي جــرت خالل  املباحثات  وكــانــت 
ـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة بـــرعـــايـــة االتـــحـــاد  ال
االفــريــقــي وحــضــور مــراقــبــني أفــارقــة 
وأوروبيني وأميركيني، قد انتهت دون 
تحقيق تــقــدم يــذكــر فــي مــفــاوضــات 
ملء وتشغيل سد النهضة، بينما لم 
تصدر أي معلومات بشأن عقد قمة 
للتداول بشأن سد  أفريقية مصغرة 
التي كانت مقررة  اإلثيوبي،  النهضة 

أمس الثالثاء.

صــرح جــاريــد كــوشــنــر، صهر 
الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــــــرامــــــب ومـــــســـــتـــــشـــــاره، بــــأن 
الــــخــــطــــة األمــــيــــركــــيــــة لـــلـــســـالم 
فــي الــشــرق األوســــط املــعــروفــة 
ــــقــــرن" ال تــســمــح  بـــــ "صـــفـــقـــة ال
مــا تشاء  تفعل  بــأن  إلسرائيل 
حّمل  كما  الغربية،  الضفة  في 
ـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني مــــســــؤولــــيــــة  ال
إخــفــاق الــخــطــة. وقـــال كوشنر 
"نــيــوزويــك"  ملجلة  تصريح  فــي 
"جــــــهــــــوده  إن  األمــــــيــــــركــــــيــــــة: 
اإلســرائــيــلــي –  الــنــزاع  لتسوية 
نية،  بحسن  تأتي  الفلسطيني 
والخطة ال تهدف إلى استفزاز 
ــــيــــتــــخــــذوا  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــني ل
مــــوقــــفــــا مـــــتـــــشـــــددا، ويــتــمــكــن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي 
بـــنـــيـــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن فــعــل 
 أي شـــــيء يـــشـــاء فــــي الــضــفــة

الغربية". 
ســتــكــون  أنــــه  "أدرك  وأضــــــاف، 
هناك انتقادات من قبل الناس، 
ولـــكـــن مـــن الــطــبــيــعــي مــواجــهــة 
تــحــديــات صــعــبــة، وأنــــا أفــضــل 
تـــخـــصـــيـــص الــــــوقــــــت لــــألمــــور 
الـــصـــعـــبـــة"، وتــــابــــع مــســتــشــار 
تــرامــب، قــائــال: إن "الــعــديــد من 
مــفــاوضــي الـــســـالم الــســابــقــني 
هـــو  ـــــــهـــــــدف  ال إن  ـــــــي  ل ـــــــوا  قـــــــال

إعـــطـــاء األمـــــل، ولـــيـــس تحقيق 
الــصــفــقــة، وأنـــا قــلــت إن الــهــدف 
هذه  وإنــهــاء  الصفقة  عقد   هــو 

القضية". 
ورفـــــــــض كــــوشــــنــــر مـــواصـــلـــة 
مــســار املــفــاوضــني الــســابــقــني، 
مــعــتــبــرا أن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 
الــفــشــل، مشير إلــى أن "تــاريــخ 
الــســالم  وتـــاريـــخ عملية  الـــنـــزاع 
هما فخان"، ودافــع عن خطته، 
قائال: "هل هي تجعل إسرائيل 

أكثر أمانا؟ نعم. 
هـــل هـــي تــجــلــب حـــيـــاة أفــضــل 

للفلسطينيني؟ نعم".
وحـــــــمـــــــل جـــــــــاريـــــــــد كــــوشــــنــــر 
الفلسطينيني مسؤولية إخفاق 
إنهم  "يقولون  الخطة، وأوضــح: 
يــريــدون حــال وســطــا، ولكنهم 
لـــم يــرغــبــوا أبــــدا بــالــدخــول في 
املــــحــــادثــــات الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي مــن 
ـــى شــيء  شــأنــهــا أن تــفــضــي إل

ما".
الفلسطينية  السلطة  أن  يــذكــر 
رفـــــــضـــــــت خــــــطــــــة واشـــــنـــــطـــــن 
لــلــســالم فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
مــعــتــبــرة أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
القضية  على  للقضاء  تسعى 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واعــــتــــبــــرت أن 
الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة لــــــم تــعــد 
عملية  فــي  بــه  موثوقا   وسيطا 

السالم. 
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فــي الوقــت الــذي اســتثمرت فيــه دول العالــم املتقــدم الثــورة املعلوماتية في شــتى 
مناحي الحياة، وميادين العلم واملعرفة واالقتصاد والتنمية البشــرية وتكريس 
الحــوار الحضــاري الفعــال، كانــت األنظمــة القمعيــة فــي الشــرق األوســط تضيــق 
الخنــاق علــى شــعوبها، ال ســيما النظــام املبــاد فــي العراق، ال موبايــل وال انترنت 
وال صحــون القطــة، وإذا كانــت بعــض األنظمــة ســمحت بذلــك فبحــدود وبرقابــة 
مشــددة، لكــن اليــوم ال ســلطة ألي نظــام علــى حريــة الفضــاء، فهــل اســتثمرت 

بلداننا أو شعوبنا معطيات الثورة املعلوماتية للصالح العام؟
بعض البلدان اآلســيوية، ال ســيما ما ُســمي بالنمور الخمسة، تفوقوا حتى على 
بعــض بلــدان الغــرب فــي االســتثمار االقتصــادي، وراحــوا ينتجــون الحاســبات 
وأجهــزة املوبايــل وتصديــر البرامجيــات، والتعليــم عــن بعــد، والعــالج عــن بعــد، 
والتجــارة اإللكترونيــة، وحرصــت دول العالــم على توظيف 
تكنولوجيا املعلومات في العمل االستخباري واملخابراتي 
لحماية أمنها القومي، وتسابقت في االكتشافات السريعة 
وتطويــر مختلــف التقنيــات واملنظومــات، وربمــا آخرها ما 
ُسمي بالجيل الخامس الذي انطلق من الصني قبيل جائحة 
ــل نظريــة املؤامــرة عنــد  كوفيــد 19 بقليــل، األمــر الــذي فعَّ
البعــض، معتقديــن أن أميــركا هــي التــي نشــرت الفيــروس 
في الصني كنوع من العقاب االقتصادي ردًا على إطالقها 
الجيــل الخامــس مــن األجهــزة النقالــة.  في خضــم ذلك كله، 
أيــن موقعنــا - نحــن العــرب - أو لنقــل – نحــن العراقيــني - 
ممــا يحصــل علــى مســتوى التطويــر واإلنتــاج والتوظيــف 
واالســتثمار؟ ربما تكون هناك محاوالت بســيطة ال ترقى 
ألبســط مــا اســتثمرته دول العالــم قبــل عقدين مــن الزمان، 
التــي  األوســط  الشــرق  دول  أولــى  مــن  العــراق  إن  ويقــال 
امتلكــت الحاســبة اإللكترونيــة عندمــا كان حجم الحاســبة 
التواصــل  فــي  تطورنــا  لقــد  بيــت.   أو  مدرســة  بمســاحة 
االجتماعــي، أدب، ذكريــات، مناســبات دينيــة واجتماعيــة، 
عقــد  ابتــذال،  تشــويهات،  تســقيطات،  مناكفــات،  تعــازي، 
أوهــام تتضخــم عنــد  املنشــورات،  نفســية تنعكــس علــى 
التهــم،  وتتبــادل  تتراشــق  إلكترونيــة  جيــوش  البعــض، 
وخزعبــالت مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، وإذا مــا جربنا 
مــن خــالل جولــة ســريعة فــي مواقــع التواصــل االجتماعي 
العراقيــة أو العربيــة عمومــًا، ســنجد البــون شاســعًا إذا مــا 
قورنــت بغيرهــا مــن مواقع أوربية أو آســيوية، فقد نجحت 
غالبيــة دول العالــم بالتأســيس ملجتمعــات معرفيــة، فــي مختلــف التخصصــات 
العلمية، وأسست مشاريع كبرى، سواء على مستوى التعليم أو الثقافة والفكر، 
أو العلــم والتكنولوجيــا، حتــى علــى املســتوى االجتماعــي، ثمــة فــرق بنيــوي فــي 
أســس الحــوار ومتبنياتــه األخالقيــة والفكريــة. تــرى أيــن يكمــن الخلــل؟ هــل ثمة 
يــراد  هــل  املنطقــة؟  شــعوب  االســتهالكية إلشــغال  الثقافــات  لترويــج  مؤامــرة 
والعنــف  الكراهيــة  لتكريــس  أســيرة غرائزهــا وانفعاالتهــا  تبقــى  أن  لشــعوبنا 
والفرقــة والتشــرذم؟ إذا كانــت الحكومــات متخلفــة أو فاشــلة أو غيــر قادرة على 
اســتثمار مــا يمكــن اســتثماره لصالــح بنــاء الدولــة واإلنســان، فمــا بالنــا نختزل 
هــذا الفضــاء املفتــوح إلــى مجــرد منابــر للتنابــز واســتظهار األحقــاد والنيــل من 
اآلخريــن، أو مجــرد لهــو وتزجيــة وقت لتبادل التحيات واإلعجابات واملجامالت، 

أو مصايد للمغفلني واملغفالت؟.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

ــاب والــبــاحــثــون فــي التنظير 
ّ
ــت

ُ
الــك اجــتــهــد 

ــتـــي تـــطـــرأ عــلــى  لـــلـــظـــواهـــر االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــا  ــهـ ــابـ ــبـ ــن أسـ ــ ــات، والــــبــــحــــث عــ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ املــ
وتأثيراتها وانعكاساتها. يقول غوستاف 
الجماهير:  سيكولوجيا  كتابه  في  لوبون 
ــلـــى الـــفـــيـــلـــســـوف الـــــــذي يــــدرس  ــجــــب عـ "يــ
الظواهر االجتماعية أن يضع في اعتباره 
ــة، لــديــهــا  ــريـ ــظـ ــنـ أنـــهـــا بـــجـــانـــب قــيــمــتــهــا الـ
نــظــر تطور  مــن وجــهــة  وأنـــه  قيمة عملية، 
الحضارات، فإن هذه األخيرة هي الوحيدة 

التي تمتلك بعض األهمية".
نــــمــــر يــــومــــيــــًا بــــالــــعــــديــــد مــــــن الــــظــــواهــــر 
االجــتــمــاعــيــة، وهــــي بــطــبــيــعــتــهــا انــعــكــاس 
لواقع املجتمع وما يحدث فيه من تقلبات 
بفعل  واقــتــصــاديــة،  واجتماعية  سياسية 
مــا يــواجــهــه الــفــرد مــن ضــغــوطــات الحياة 
وتحديات املعيشة، من ظاهرة االنتحار الى 
االنتقام  الى عمليات  الطالق  ارتفاع نسب 
والقتل داخل األسرة الواحدة الى الفصول 
العشائرية ملختلف األسباب، الى املخدرات 
ــان، فــضــال عــن الــتــعــصــب للمذهب  ــ واالدمــ
 الـــى تــجــزئــة التعصب 

ً
والــقــومــيــة، وصــــوال

داخل الفئة الواحدة واملذهب الواحد. 
 يــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك طــبــيــعــة الــشــخــصــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع الــســيــاســات 
الزمنية  املـــراحـــل  مختلف  فــي  الــحــكــومــيــة 
لبناء الدولة العراقية، إذ قامت العالقة بني 
التشكيك وعدم  املواطن والدولة على مبدأ 
الثقة بالسياسات التي تتخذها الدولة حتى 
أصبحت هذه الحالة ظاهرة مستدامة في 
واقــع املجتمع. األمــر الــذي يدفعه الــى عدم 
تخذ 

ُ
ت او سياسات  إجـــراءات  أيــة  تصديق 

من جانب السلطة السياسية التي تحكمه، 
إما  السياسية  ثقافته  على  انعكس  وهــذا 
أن تــكــون غــيــر مــهــتــمــة بــتــلــك الــســيــاســات 
واإلجـــــــــــراءات، وفــــق اصـــطـــالح الـــالمـــبـــاالة 
السياسية او التبلد السياسي كما يصفه 
ثــقــافــتــه  ــكـــون  تـ أن  او  ــمــــاع،  ــتــ االجــ عـــلـــمـــاء 
السياسية عنفية ثورية تدعو وتتجه نحو 
الــتــغــيــيــر، ويــتــخــذ أســلــوب الــعــنــف هـــذا امــا 
تصريحات إعالمية او تظاهرات مناهضة 

تطالب بالتغيير الشامل.
ــد أن  ــ ــر وحـــــــــاالت ال بـ ــ ــواهـ ــ ــذا ظـ ــكــ مـــثـــل هــ
نناقشها بكل جرأة وحكمة وسرعة اتخاذ 
ــدة املــجــتــمــع  ــ الــــقــــرارات لــلــحــفــاظ عــلــى وحـ
من  بسهولة  يتحقق  لــن  وهـــذا  وتماسكه، 
تضامنية  مسؤولية  هناك  تكون  أن  دون 

حكومية ومجتمعية، تلعب فيها املؤسسة 
الدينية والعشيرة الى جانب الحكومة دورًا 
لــوقــف تداعياتها.  ــارزًا ومــهــمــًا وحــيــويــًا  بــ
وحــــني نــضــع هــــذه املـــؤســـســـات الــــى جنب 
بــعــضــهــا فـــي ايـــجـــاد الــحــلــول نــنــطــلــق من 
واقــــع مــجــتــمــعــنــا الـــعـــراقـــي الــــذي تــعــد فيه 
العشيرة والدين جزءا أساسا من تكوينه، 
االجتماعي كإحدى  بالعرف  يرتبط  وهــذا 
املقترحة، فضال عن دور  الحلول  وسائل 
الــحــكــومــة بــصــفــتــهــا لــهــا ســلــطــة الــقــانــون 
فــهــي  ــة،  ــ ــلــــدول ــ ل الـــعـــامـــة  ــؤون  ــ ــشـ ــ الـ وإدارة 
مسؤولية مشتركة بني األعراف والتقاليد 

وبني القانون.
وبقدر تعلق األمر بظاهرة التشكيك وعدم 
الــثــقــة بــالــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة، يمكن 
الــنــظــر الــــى طــريــقــة تــعــاطــي املــجــتــمــع مع 
اتسم هذا  إذ  انتشار فيروس كوفيد 19. 
التعاطي بعدم املباالة بالوباء على رغم من 
سرعة انتشاره والتشكيك بوجوده أصال 
في بعض األحيان، فضال عن عدم الثقة او 
االمتناع عن االلتزام بالشروط والضوابط 

التي وضعتها الجهات املعنية في الدولة. 

املواطن ومسؤولياته..
لــقــد واجــهــه املــواطــن بسخرية واســتــهــزاء 
ــيــة من  الــــى حـــد عــــدم الـــشـــعـــور بــاملــســؤول
قبل البعض منهم، والتندر في القول إننا 
الدنيا من حــروب الى  واجهنا كل صعاب 
ــاب وتــشــريــد وتــجــويــع،  ــ ــى إرهــ ــ حـــصـــار ال
 مـــن الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

ً
ــاال ــيــ أضـــاعـــت أجــ

املــواطــن يقول:  والــعــدل واملــعــرفــة، فأصبح 
ــاء ســيــأخــذ أكــثــر مــمــا أخـــذت  ــوبـ هـــل أن الـ
غــيــره مـــن املــشــاكــل والـــتـــحـــديـــات؟، ونــجــد 
مواطنا آخر يقول بلغة العراق التي أتعبها 
أفـــعـــل، تطلبون  أن  ــريـــدون  تـ مــــاذا  ــن:  ــزمـ الـ
مــنــي الــبــقــاء فــي الــبــيــت؟، ومـــا هــو املــقــابــل، 
مــن يــوفــر لــقــمــة الــعــيــش؟، هــل فــكــرتــم في 
األطفال التي تنتظر من ولي أمرها ما يسد 
رمقها للبقاء على قيد الحياة؟، وماذا عن 
فاتورة مولدة الكهرباء من سيدفعها؟، هل 
 عنا؟، هذه 

ً
ستتحمل كورونا الفاتورة بدال

التساؤالت وغيرها هي لسان حال املواطن 
البسيط.

ول 
ُ
 يكفينا أن نعطي الكاميرا ملواطن ونق

ــم عــمــا يــجــول بــخــاطــرك مــن هموم 
ّ
ــه تــكــل ل

من  بجعبته  مــا  يــخــرج  فنجده  وتطلعات، 
حقائق مؤملة يتعايش معها وتتعايش معه 

بشكل يومي، ويريد حلوال سريعة لها، هو 
لم يعد يؤمن بالخطابات وال التصريحات 
وال الوعود هو يريد حلوال تسابق الزمن.

ــواطــــن لـــم يــلــتــزم  مـــن هــنــا نـــعـــرف ملـــــاذا املــ
بحظر التجوال، ولم يلتزم بدعوات التباعد 
االجــتــمــاعــي او عـــدم حــضــور املــنــاســبــات 
االجــتــمــاعــيــة؟، قــد نــجــد هــنــاك مــن يــقــول: 
الوحيد  هــو  يــكــن  لــم  الــعــراقــي  املجتمع  إن 
بتحذيرات مخاطر  ــراده  أفـ يلتزم  لــم  الــذي 
الـــوبـــاء، فــهــنــاك مــجــتــمــعــات قــريــبــة حولنا 
أيضا لم يتحمل مواطنوها مطالب الحجر 
املــنــزلــي اإلجــبــاري وغــيــرهــا مــن الــشــروط، 
ولكن في ذات الوقت مثل هكذا مجتمعات 
لديها البدائل التي تقلل - الى حدٍّ ما - من 
مخاطر الوباء وتمنع انتشاره الواسع، فهي 
وصحية  اقتصادية  ملشاكل  تتعرض  لــم 
مثلما  ــاب  وإرهــ حـــروب  او  مزمنة  وبيئية 
الــعــراقــي مــن مشاكل  لــه املجتمع  تــعــرض 
طيلة الــعــقــود املــاضــيــة، وهــي لــم تــعــان من 
في  أثـــرت  وتــجــاذبــات  تقاطعات سياسية 

املواطن بالدرجة األساس. 

هـــل بــــدأت الــحــكــومــة خـــطـــوات الــحــل 
وإعادة الثقة؟

 لــدراســة الظواهر 
ً
إن الــحــاجــة مــاســة فــعــال

االجــتــمــاعــيــة الــتــي يــمــر بــهــا الــبــلــد بشكل 
املواطن،  التزام  أسباب عدم  معمق، ملعرفة 
وكيف يمكن إعــادة بناء الثقة باإلجراءات 
الدولة؛ ألّن هذا  التي تتخذها  والسياسات 
االمر ينعكس على العديد من الظواهر التي 
معالجتها  على  الــدولــة  تعمل  أْن  يفترض 

.
ً
مستقبال

لذلك فأمام رئيس الوزراء والحكومة مهمة 
البرنامج  تطبيق  فــي  فقط  ليس  عــســيــرة، 
الحالية  املشكالت  بحل  الــواعــد  الحكومي 
ــالـــوجـــود الــســريــع  املــســتــعــصــيــة، وإنـــمـــا بـ
الفاعل مــع كــل مشكلة مــوجــودة او تطرأ، 
علينا أن نتعامل مع وعي املواطن وتفكيره 
املسؤول  يجد  أْن  يرغب  املواطن  وثقافته، 
أمامه في كل مكان ويسمع صوته بمنتهى 
الـــذي عــلــى الحكومة  الــزمــن  األريــحــيــة. إّن 
املسؤولية  قــيــادة  الــقــدرة على  هــو  اختزاله 
ــــى تــتــجــاوز الــبــيــروقــراطــيــة  مـــن مـــوقـــع أدنـ

اإلدارية االعتيادية. 
أنا ال أشك مطلقًا أّن صانع القرار يعرف 
ــر  ــواهـ ــظـ ــتــــي فــــســــرت الـ ــ كــــل الـــنـــظـــريـــات ال
من  غيرها  او  ذكــرنــاهــا  الــتــي  االجتماعية 

الظواهر، ويعرف أنها انطلقت من أسباب 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، وهــو 
يعرف جيدًا أن التأخير الذي حصل طيلة 
السنوات املاضية في وضع الحلول الجدية 
املواطن  أفقد  الــذي  والواقعية هو  السريعة 
ثــقــتــه بـــدولـــتـــه وزاد نــقــمــتــه عــلــيــهــا؛ لــذلــك 
فالتحول للقيادة من موقع أدنى ومواجهة 
 مشكلة مهما كانت صغيرة وبشكل 

ِّ
كــل

عاجل وفوري ومتابعتها اليومية لضمان 
التي  الحلول  وتقييم  كــامــل،  بشكل  حلها 
املواطن، هو  انعكست على  اتخذت وكيف 
ــادة بــنــاء الــثــقــة بني  ــ ــاس إلعـ ــ املــنــطــلــق األسـ
املثال  على سبيل  نأخذ  واملجتمع.  الــدولــة 
الـــوزراء،  لرئيس  األخــيــرة  الخطوات  بعض 
ومنها للذكر كيفية معالجة موضوع أزمة 
االوكــســجــني وتوقفه فــي املــصــانــع، كيفية 
ــة مــســتــشــفــى الـــحـــســـني فــي  ــ مــعــالــجــة أزمــ
أزمــة  الــنــاصــريــة، كيفية معالجة مــوضــوع 
الوقود في املولدات، متابعة مشاكل وزارة 
الــكــهــربــاء بــشــكــل مــبــاشــر، وأزمــــة املــنــافــذ 
امليدانية  الخطوات  من  وغيرها  الحدودية، 
الــوزراء، إنها خطوات  التي اتخذها رئيس 
فقط  تكن  لــم  لكونها  جــدًا  ومــفــيــدة  مهمة 
ميداني  تواجد  وإنما  وتوجيهات  قـــرارات 

مع كل مشكلة من املشكالت أعاله.
تعطي شعورًا  وإجـــراءات  هكذا سياسات 
ــريـــب مــنــه  ــع الــــقــــرار قـ ــانـ لـــلـــمـــواطـــن أّن صـ
ويتصدى للمسؤولية، حتى أّنه ال يخشى 
يحتك  أْن  نفسه  على  وآل  الــوبــاء  مخاطر 
باملواطنني، وهــذه خطوة تحسب  مباشرة 
ــو اســتــثــمــرت بشكل  ــي يــمــكــن - لـ ــه، وهــ ــ ل
صحيح - أن تعيد الثقة بالدولة وبإجراءات 
الــحــكــومــة، ولــكــن تــبــقــى مـــع هـــذه الــخــطــوة 
ــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا رئــيــس  ــ ــقـ ــ مــتــابــعــة الـ
القطاعية  الجهات  الى  وتوجيهاته  الــوزراء 
النتائج  وإظـــهـــار  عملها  وتــقــيــيــم  والــفــنــيــة 
التي تحققت الى وسائل اإلعالم واملراهنة 
على عامل الوقت، أي بمعنى وضع حدود 
فـــاصـــلـــة بــــني لــحــظــة اتــــخــــاذ الــــقــــرار وبـــني 

تطبيقه وانعكاسه على املواطن.
القول إن املواطن لم يعد  بــّد من  ختامًا ال 
وقصر  الــحــكــومــة  بعمر  مهتمًا  او  معنيًا 
مدتها، او أنها جــاءت لقضية محددة هي 
املــواطــن معني  ــدًا.  أبــ لــالنــتــخــابــات  التهيئة 
بــمــقــدار الــخــدمــة الــتــي ســتــتــوفــر لـــه، وهــي 

أساس تقييمه لعمل الدولة ومؤسساتها.
* باحث أكاديمي

 

املــأزومــة دائــمــا،  الــعــالقــات  النفط بالسياسة مــن  عــالقــة 
فــهــي تــنــتــعــش بــانــتــعــاش األســـعـــار، وتــخــبــو بهبوطها، 
وعلى طريقة من يسعى لتحويل هذه العالقة الى منصة 
املشاكل  تتضخم  إذ  والـــصـــراعـــات،  الــحــروب  لصناعة 
ة من يبحث 

ّ
صاب بعل

ُ
واألزمات، وترتبك أحوال الدول، وت

عن حلول طارئة، فضال عّما تعانيه كل القطاعات األخرى 
– التشغيلية واالستثمارية- إذ تتحّول مشكالت العالقة 
اجتماعية  أزمـــات  الــى  والسياسة  النفط  بــني  املضطربة 
واقـــتـــصـــاديـــة، والــــى عــطــالــة فـــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج الــتــنــمــيــة، 
والبحث عن معالجات ترقيعية، تجّر وراءهــا مشكالت 
صغيرة وكبيرة على مستوى االلتزام بحاجات املجتمع 
والعاملني في مؤسساته، أو في برامجه، أو على مستوى 
اإلدارة، أو على مستوى مواجهة مظاهر الفساد والترّهل 

وتشّوه إدارة ملفات الدولة ومؤسساتها.
إنَّ عقدة النفط في الستراتيجيات السياسية تحولت الى 
عقدة بنيوية، تخّص مفهوم توصيف الثروة وتراكمها، 
مثلما تخّص توصيف الدول بعينها، حتى باتت تسمية 
الفشل، ألنها  الــى  او  الــُســّبــة  الــى  أقــرب  النفطية}  {الدولة 
ــأّن اقتصادها  ــحــدد توصيف هــذه الــدولــة بــالــثــروة، وبـ

ُ
ت

ذلك  مــن  العكس  وعلى  النفط،  بــوجــود  رهينان  وقوتها 
عيب أن نطلق عليها دوال 

ُ
نجد أّن دوال نفطية كبرى من امل

أكبر منتجي  املتحدة وروسيا، وهما  فالواليات  نفطية، 
واقتصادية  توصيفات سياسية  لهما  العالم  في  النفط 
وثقافية وعسكرية تخلو من توصيف استعاري للنفط 
ولتأثيره في التعاطي من السياسة ومع اقتصادياتهما..

النفط ليس بطًال
هــيــمــنــة الـــقـــوة الــنــفــطــيــة هـــو مــاجــعــل مــنــهــا تــمــلــك أهلية 
ذاك، وتوجيهه  أو  البلد  اقتصاد هذا  توجيه  التأثير في 
نحو مسارات يتحول فيها النفط الى بطل استعراضي، 

الــنــفــســي، وتتحول  ــر  الــفــرجــة واألثــ إذ يملك كــثــيــرا مــن 
 بـــطـــولـــة الـــنـــفـــط الـــــى عـــبـــوديـــة تـــفـــرض ســـطـــوتـــهـــا عــلــى

 اآلخرين.
ــثـــروة الــنــفــطــيــة فـــي مــواجــهــة  ــذي اكــتــســبــتــه الـ ــ الــتــحــّول ال
لصناعة  واسعا  أعطى زخما  والفقر،  الصحراء،  ذاكــرة 
ــثــــروة، وفـــي أن يــكــون  ــ املــديــنــة الــســيــاســيــة، والـــســـوق وال
قـــوة ســيــاســيــة فــاعــلــة، لــهــا مــجــالــهــا االقـــتـــصـــادي، ولها 
خطابها، ودورها في صياغة العالقات السياسية، لكّن 
أمام  بريئا، بل وجــد نفسه  ليس نمطيا، وال حتى  ذلــك 
سياسات الدول الكبرى، وأمام شركات النفط العمالقة، 

فضال عن عالقته بطبيعة املشكالت الناشئة، وضعف 
لها،  النظيرة  البدائل  ايجاد  في  أو  تجاوزها،  في  القدرة 
مركزا  النفط  من  التي جعلت  االقــتــصــادات  مع  السيما 
ــادي  ــتـــصـ ــًا، تـــمـــوضـــعـــت حـــــول تـــوصـــيـــفـــه االقـ ــسـ مـــؤسـ
الرياضة  وحتى  واملدينة،  واالجتماع  السياسة  وظائف 
الريعي  االقتصاد  النفط جوهر  وهــذا ماجعل  والثقافة، 
النفط  مــابــعــد  مــؤســســات دول  لــم تستطع  إذ  املــهــيــمــن، 
وإيجاد  للنفط،  الكبير  املــالــي  التراكم  عقدة  تتجاوز  أن 
االستثمارية  االقــتــصــادات  فيها  تتنوع  اقتصادية  بيئة 
مــن جــانــب، واالقــتــصــادات الوطنية فــي مــجــاالت االنتاج 
والتي ستكون  والصناعي وغيرها،  والتجاري  الزراعي 
عــنــاصــر حــمــايــة أزاء أي طـــارئ قــد تــتــعــّرض لــه أســـواق 
النفط وأســعــاره، ولعل مــاحــدث فــي األيـــام املاضية بعد 
لها عالقة  النفط، وألســبــاب  أســعــار  فــي  الكبير  الهبوط 
 بــالــصــراعــات الــســيــاســيــة، يــعــكــس مـــدى خـــطـــورة الثقة 
بـ { بطولة النفط} والخضوع الى أوهامه وعبوديته وقوته 
في ايجاد السحر االجتماعي، وفي معالجة مشكالتنا 
االقتصادي  الــرخــاء  فــي صناعة  دوره  عبر  أو  املعقدة، 
املتواصل، فتدهور األسعار أو صعودها ليسا بعيدين 
عن حسابات السوق، والتي تنعكس في تداعياتها على 
إبـــراز  الــحــكــومــة مــن  البنية االقــتــصــاديــة، وعــلــى تمكني 
بــرامــجــهــا وفـــي عالقتها بيوميات  فــي  اإلثــــراء  مــظــاهــر 
صيب السياسة 

ُ
املواطن، لكنها، وهذه قضية متواترة، ت

لتوظيف  أّي مــشــروع  ُيهَمل  إذ  الــذاكــرة،  بنوع مــن عطل 
الــثــروة النفطية فــي بــنــاء اقــتــصــاد غــيــر نــفــطــي، تتعدد 
بنى  تأصيل  أو  االستثماري،  املستوى  على  مــصــادره، 
االقتصاد،  حركة  يستوعب  الــذي  االنتاجي  لالقتصاد 
وقــــوى الــعــمــالــة، وُيــبــعــد الــبــلــد عــن الــتــعــّرض للصدمات 
 الــنــفــطــيــة الــتــي كــثــيــرا مــا تــعــانــي مــن مــشــكــالتــهــا بــلــدان 

النفط.

{ }

أمامي اآلن نصان بينهما فاصل زمني عمره 88 عاما. هل هذا زمن قصير، 
وكم من التفاصيل الصغيرة والكبيرة يمكن أن تقع خالل هذه املدة الزمنية 

الطويلة في بلد كبلدنا، او حتى في بلدان العالم األخرى؟. 
زمن طويل بال شك، زمن ممتد، ومن املمكن معرفة أبرز األحداث التي وقعت 
بتقليب كتب التاريخ على عجل، حينئذ نعرف أننا نتحدث عن زمن فيه ما فيه 

من ثورات وانقالبات وحركات تمرد وحصار الى غير ذلك.
ملن هذان النصان؟

النص األول يعود الى ملك العراق فيصل األول، وقد كتبه في عام 1932 ونشره 
املؤرخ عبر الرزاق الحسني كمقدمة لكتابه تاريخ العراق السياسي الحديث. 
وأشار الحسني الى أن مذكرة امللك فيصل هي رؤية لبناء العراق كدولة حديثة. 
وألهمية هذه املذكرة فّضل الحسني نشرها مرة أخرى، بعد نشرها قبل ذلك.
أما النص الثاني فهو مقال بعنوان (الدولة القوية، االمكانيات واملعوقات) كتبه 

السيد عمار الحكيم، ونشر في جريدة "الصباح" االثنني 20 /7 /2020.
املــلــك فيصل األول فــي تلك الصفحات من  قــالــه  الـــذي  مــا 
مــذكــراتــه.؟ فــي الــواقــع قــال أشــيــاء كثيرة بصراحة ملكية 
شديدة، وكأنه يرسل لنا رسالة سنظل نقرؤها بال توقف.
كان أول أهداف امللك فيصل األول هو "تكوين اململكة على 
أساس ثابت". ألكرر متى كتب فيصل األول هذا الكالم؟ 
كتبه في عام 1932، وهذا الكالم هو ما طرحه السيد عمار 
الحكيم في مقاله. وان عنوان املقال (فرصة تاريخية لبناء 
دولـــة قــويــة) هــو املــضــمــون نفسه الـــذي تــحــدث عــنــه امللك 

فيصل األول.
لم يستطع امللك فيصل أن يبني مملكة قوية كما كان يحلم 
ألسباب عدة تحدث عنها. ومن أبرز هذه األسباب هو غلبة 
األهواء  السياسي وسيطرة  والتفرق  الشخصية  املصالح 
العشائرية وغير ذلك. والسبب الثاني هو انتشار السالح. 
الفيصل أضعف  املــلــك  نظر  فــي  الحكومة  مــا جعل  وهـــذا 
من الشعب الذي تحكمه. وقد قال بالحرف الواحد "يوجد 
في اململكة ما يزيد على املئة ألف بندقية، يقابلها 15 ألفا 
لدى الحكومة. وفي وضع كالذي وصفه امللك فيصل فإن 
من الصعوبة أن ينجح أي سياسي ببناء دولة بكل معنى 

الكلمة.
ــاتـــني املــشــكــلــتــني الـــلـــتـــني ذكــرهــمــا  لـــكـــن هــــل تـــجـــاوزنـــا هـ
املـــلـــك فــيــصــل. أظــــن أنـــنـــا مـــا زلـــنـــا نــتــحــدث فـــي الــقــضــيــة 
نــفــســهــا. وفـــي بــدايــة مــقــالــه يــذكــر الــحــكــيــم أن "الــحــكــومــة تــمــظــهــرت بمظاهر 
ــة األحـــــزاب. وفـــي الــغــالــب كــانــت تــرتــكــز على  ــ عـــدة، منها دولـــة املــكــونــات ودول
ــــى ضـــعـــف فــــي مــنــظــومــة الــــدولــــة املـــنـــشـــودة بــعــد    تــقــســيــمــات فـــئـــويـــة أدت إلـ

التغيير".
أنا أتساءل كيف بقيت بعض هذه املشاكل كل هذا الوقت، واستمرت تنتقل 
من جيل الى جيل حتى وصلتنا، وها نحن نعاني منها، ونبحث عن بناء دولة 

قوية في ظل أوضاع صعبة للغاية.
أما عن ظاهرة انتشار السالح فالقصة نفسها أيضا ذلك ألن على الدولة كما 
يقول الحكيم أن تحتكر السالح، وتضم تحت سقفها جميع القوى والفعاليات 

السياسية واملجتمعية.
املهدور  الوقت  التاريخ سار في االتجاه نفسه. أعجب لكل  إنَّ  أقــول:  الى هنا 
 الذي فقدناه. ويبدو أن الكثيرين يرون أن لدى السيد الكاظمي فرصة جيدة

 للنجاح.

{ }

{ }
{ }

 { }
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املـــقـــال عـــن ثنائية  ُيــفــصــح عـــنـــوان 
الــعــنــف  أن  إذ  صـــــارخـــــة،  ضــــديــــة 
يـــتـــقـــاطـــع مـــــع الـــــفـــــن، فـــلـــيـــس ثــمــة 
مفترقات،  بــل  بينهما،  مشتركات 
فــالــعــنــف -بـــأشـــكـــالـــه كــــافــــة- يــمــثــل 
ذروة الــســلــوك الــبــربــري املــتــوحــش، 
الـــــذي تــنــتــجــه دوافــــــع وغــــرائــــز ذات 
توجهات إرهــابــيــة او إجــرامــيــة، في 
حني أن الفن بأشكاله املتنوعة يمثل 
قرين الحاجات والنزعات االنسانية 
الــســامــيــة، هـــدفـــه إســـعـــاد اإلنـــســـان 
وتنمية مشاعره  وليس اضطهاده، 
وذوقه، وليس تحطيمهما، ومن ثم، 
فهو يمثل السلم واإلبــداع، والحرية 
والــجــمــال فــي حــني أن العنف يمثل 

القبح والتوحش واالضطهاد.
ـــفـــن، أن  وأخـــطـــر مـــا يـــكـــون عــلــيــه ال
وســيــلــة  او  عـــنـــفـــيـــة،  أداة  يـــصـــبـــح 
تــدمــيــريــة لــنــشــر الــعــنــف وتــحــقــيــق 
ــــمــــا شــــــك، ألنــهــا  مـــــــآرب قـــــــذرة دون
ــــبــــنــــيــــة األخـــــالقـــــيـــــة  تــــســــتــــهــــدف ال
والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة لــإلنــســان 
واملجتمع، فينأى الفن -عندئذ- عن 
مــســاره الــتــربــوي والــقــيــمــي، عندما 
يـــنـــحـــرف عــــن أهـــــدافـــــه اإلنـــســـانـــيـــة 
والحضارية، والعكس حينما يكون 
الــخــيــر والــحــق  أداة إلشـــاعـــة  خــيــر 
املسرات  مبتكر  والفنان  والــجــمــال، 
النير وعقله  بفكره  الــذوات،  ومرمم 
الــخــيــر، ونــفــســه األمـــــارة بــالــجــمــال، 
ــلــقــبــاحــات. وثــمــة  ولـــيـــس مــســوقــا ل
دوافع كثيرة للعنف كالسلطة واملال 
والفكر املتطرف، والجنس والهيمنة 
والــحــســد والـــقـــوة، والــتــعــصــب……
ــــــخ. وطــــاملــــا اســـتـــخـــدمـــت الــفــنــون  إل
ـــبـــصـــريـــة كــــاملــــســــرح والــســيــنــمــا  ال
ــــفــــنــــون الــتــشــكــيــلــيــة  والــــتــــلــــفــــاز وال
وتمريره،  العنف  لتجسيد  كـــأدوات 
ألغراض شتى، فلقد شهد املسرح 
االغريقي أشكاال من العنف بسبب 
هــيــمــنــة اآللـــهـــة عــلــى الــبــشــر، وبغية 
بـــســـط نــــفــــوذهــــا، فـــإنـــهـــا التـــتـــوانـــى 
عــن مــمــارســة الــعــنــف ضــد الــبــشــر، 
الـــنـــصـــوص  بـــعـــض  فــــي  كـــمـــا ورد 
(أوديـــب  مثل  االغــريــقــيــة  املسرحية 
و(الضارعات)،  و(انتيجونا)  ملكا) 
ومــافــعــلــتــه مــحــاكــم الــتــفــتــيــش، كما 
فــي مسرحية  غاليلو  لـــدى  حــصــل 
في  نفسه  والــشــيء  غاليلو)  (حياة 
السينما، إذ طاملا ُعرضت، ولم تزل 
والرعب وحتى بعض  العنف  أفــالم 
أفــــــالم الــــكــــارتــــون، فـــقـــد احــتــشــدت 
املوجهة  العنف  وأفعال  بسلوكيات 

ضد األطفال. 
الـــــى  ســــــافــــــر  رجـــــــــال  أن  ويـــــــــــــروى 

بــريــطــانــيــا لـــعـــالج ولـــــده الــصــغــيــر، 
الـــذي دفــعــتــه الــرغــبــة للهو فــي لعبة 
(االتــاري) وكــان صاحب املحل من 
الــيــهــود الـــذيـــن عـــاشـــوا فـــي الـــعـــراق، 
طول  على  أنظر  الطفل:  لــوالــد  فقال 
هذا الشارع توجد فيه مجالت للعب 
األطفال موجهة ضد أطفال العراق 
واقعية  والــحــكــايــة  ممنهج  وبشكل 
ولـــيـــســـت مــــن نـــســـج الــــخــــيــــال، فــمــا 
(البوبجي)  لعبة  مــن  اآلن  نشاهده 
قــصــص  ذات  نــــجــــدهــــا  خــــــاصــــــة، 
بـــولـــيـــســـيـــة عـــنـــيـــفـــة، تـــشـــيـــع ثــقــافــة 
الــعــنــف لـــدى الــشــبــاب وســـواهـــم. إن 
بعض األفالم واملسلسالت العربية 
والــعــاملــيــة تــمــثــل انــتــهــاكــا صــريــحــا 
لــــذوق ووجـــــدان اإلنـــســـان وكــرامــتــه 
بــــوصــــفــــهــــا أنــــــمــــــوذجــــــا صـــريـــحـــا 
تلك  املــوجــه سلفا وخــاصــة  للعنف 
املشاهدين  تسلية  تستهدف  التي 
او امـــتـــاعـــهـــم ولــــكــــن عـــبـــر لــقــطــات 
عــنــيــفــة محتشدة  جـــد  مــشــاهــد  او 
نار وقتل وترويع،  بمشاهد إطالق 
السبتايتل  فــي  أحــيــانــا  تــرد  بحيث 
عـــبـــارات يــنــصــحــون عــبــرهــا بــعــدم 
املشاهدة لذوي األعصاب الضعيفة 
كــاألطــفــال وســــواه .وبــســبــب تفاقم 
الــعــنــف عــبــر الـــوســـائـــل اإلعــالمــيــة 
أشــيــعــت بــعــض الــجــرائــم واألحــــداث 
فـــي الـــواقـــع االجــتــمــاعــي مـــن جـــراء 
العنف وعــدم توظيف  ثقافة  شيوع 
يتوافق  بما  اإلعـــالم  الفن ووســائــل 
وأهــدافــهــمــا الــتــربــويــة والــتــرويــحــيــة 
الـــفـــن حني  والـــجـــمـــالـــيـــة، إن عــظــمــة 
 يوظف إلدانة العنف والخراب وليس 

العكس. 
وجـــل مــا نــخــشــاه، أن يــتــســّرب هــذا 
اإلعــالمــيــة  مؤسساتنا  الـــى  الــعــنــف 
والثقافية، بحيث يغدو أمرا طبيعيا 
املــشــاهــديــن،  قــبــل  مــن  ومستساغا 
ولذلك؛ ينبغي تفعيل سلطة الرقابة 
الفكرية واإلعالمية بقصد محاربة 
واإلرهــــاب،  والــتــطــرف  العنف  ثقافة 
من لدن لجنة الثقافة النيابية، ولجنة 
دعــم الــدرامــا واملــؤســســات األخــرى 
الـــثـــقـــافـــة.  وزارة  فــــي  الـــصـــلـــة  ذات 
السيد  مــن  نتمنى  الـــصـــدد،  وبــهــذا 
وزيـــر الــداخــلــيــة مــنــع اســتــيــراد لعب 
واملسدسات،  كالرشاشات  األطفال 
العنف والسلوك  ألنها تشيع ثقافة 
الـــعـــدوانـــي املــتــطــرف لــــدى أطــفــالــنــا، 
أجـــيـــال املــســتــقــبــل، ودعــــم الــقــنــوات 
التلفازية النتاج أفالم ومسلسالت 
املــواطــن  بــنــاء شخصية  فــي  تسهم 
ــــبــــاطــــه بـــتـــربـــة وطـــنـــه  وتــــعــــزيــــز ارت

وشعبه.

لكنه  الجميع،  يحمي  أن  يمكن  لــقــاح  هــي  والثانية 
ال يـــزال بــحــاجــة إلـــى تــطــويــر. الــطــريــقــة الــثــالــثــة من 
أخذت  إذا  مروعة  ولكنها  فعالة  تكون  أن  املحتمل 
إلى أن يصاب به عدد  بعني االعتبار: ننتظر فقط 

كاٍف من األشخاص!. 
إذا استمر الفيروس في االنتشار، فسيصاب في 
نهاية املطاف العديد من األشخاص بالعدوى، (وإذا 
نجوا) فسيصبحون محّصنني حتى أن االنتشار 
ـــــه، إذ ســتــجــد الــجــراثــيــم  ســيــتــوقــف مـــن تــلــقــاء ذات
صعوبة أكبر وأكبر في العثور على مضيف قابل 
لإلصابة. هذه الظاهرة تعرف علمّيًا باسم: مناعة 

القطيع.
 إن االنتشار الواسع الذي ال يمكن إيقافه للفيروس 
التاجي هو بالضبط النتيجة التي يصممها الخبراء 
بالنظر  إنــه  يقال  حــاالت سيناريواتهم.  أســوأ  فــي 
ينتهي  أن  فيمكن  الفيروس،  عن  يعرفونه  ما  إلــى 
بــه األمــر إلــى إصــابــة نحو ٪60 مــن سكان العالم، 
حتى في غضون هــذه السنة. هــذه األرقـــام ليست 
تخميًنا عشوائًيا. فقد تم إعالمهم بالنقطة الزمنية 
التي يقول علماء األوبئة إن مناعة القطيع ستقوم 
فيها برّد الضربة على هذا الفيروس االستثنائي. 
القطيع) في  (مناعة  تفّجرت فكرة  أسبوعني،  قبل 
عــنــاويــن الــصــحــف الــرئــيــســة بــعــد أن أشـــار رئيس 
ــــى أن  ــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون إل الــــــــوزراء ال
الستراتيجية الرسمية للبالد قد تبدي شفة علوية 
عند  االنفعال  وعــدم  التصميم  عــن  (كناية  قاسية 
مــســاره. كبير  املــرض يسير في  الشدائد) وتترك 
املــتــحــدة،  اململكة  لحكومة  العلميني  املــســتــشــاريــن 
"بناء  إلــى  الــبــالد بحاجة  إن  قــال  فــاالنــس،  باتريك 
نـــوع مــن مــنــاعــة الــقــطــيــع حــتــى يــكــون هــنــاك املــزيــد 
مــن الــنــاس محصنني ضــد هــذا املــرض ونقلل من 
الهولندي،  الــوزراء  رئيس  وجه  وباألمس،  انتقاله". 
: "يمكننا إبطاء 

ً
مارك روته، مالحظة مماثلة، قائال

انــتــشــار الــفــيــروس وفــي الــوقــت نفسه بــنــاء مناعة 
مة".

ّ
جماعية بطريقة متحك

فـــورًا ستكون  القطيع  على حصانة  املــراهــنــة  لكن 
الــنــمــاذج. ذلــك  ــا ألحـــدث 

ً
ستراتيجية كــارثــيــة، وفــق

ألن الكثير من األشخاص سيمرضون على نحو 
خطير، والطفرة الفجائية في أعداد املرضى الذين 
يحتاجون إلى عالج في مستشفى أو رعاية وحدة 
املستشفيات.  على  تطغى  ســوف  ــزة 

ّ
املــرك العناية 

 
ً
اململكة املتحدة أشــارت هذا األسبوع إلى أنها بدال

الــفــيــروس، بــمــا فيه  مــن ذلـــك ستفعل املــزيــد لكبح 
حظر التجمعات. إبطاء الفيروس يعني أن األنظمة 
ولكن  األرواح،  وإنقاذ  استبقاؤها  يمكن  الصحية 
في النهاية يمكن أن تكون النتيجة هي نفسها. أي 
أنه حتى إذا تم تراجع الوباء مع مرور الوقت، فقد 

يتطلب األمر وجود مناعة القطيع إلنهائه.
وكما أوضح مات هانكوك، وزير الصحة والرعاية 
االنــتــقــادات  بعد  املــتــحــدة،  اململكة  فــي  االجتماعية 
لــحــكــومــة املــمــلــكــة املــتــحــدة: "مــنــاعــة الــقــطــيــع ليست 

هدفنا أو سياستنا. إنها مفهوم علمي".

ولكن ما هي حصانة القطيع بالضبط؟
السكان مقاوم  عندما يكون هناك عــدد كــاٍف من 
للجراثيم، فسيتوقف انتشارها بشكل طبيعي ألنه 
ليس هناك عدد كاٍف من األشخاص القادرين على 
الرغم  "القطيع" محّصن، على  فــإن  ثــم،  نقله. ومــن 
من أن العديد من األفراد ال يزالون غير محصنني.

على الرغم من أنه من املروع التفكير في احتمالية 
إصابة الباليني بالفيروس التاجي، الذي يقدر فيه 
معدل الوفيات لكل إصابة بنحو 1 ٪ تقريبًا (وهذا 
أمر غير مؤكد أيًضا، ومعدل وفيات الحاالت التي 
يعّجل بنقلها إلى املستشفى أعلى من ذلك)، رأينا 
 على نشوء مناعة القطيع في تفشّيات أخرى 

ً
دليال

مؤخرًا.
ضع في اعتبارك فيروس زيكا، وهو مرض ينقله 
البعوض وتسبب فــي ذعــر وبــائــي فــي عــام 2015 
بسبب ارتباطه بتشوهات الوالدة. بعد ذلك بعامني، 
ــم يــعــد هــنــاك الــكــثــيــر مــمــا يدعو  فــي عـــام 2017، ل
للقلق. وجـــدت دراســـة برازيلية مــن خــالل فحص 
ــــدم أن 63 ٪ مـــن الــســكــان فـــي الــســاحــل  عــيــنــات ال
تعرضوا  قــد  ســلــفــادور  ملدينة  الــشــرقــي  الشمالي 
بالفعل لفيروس زيكا. فخّمن الباحثون بأن مناعة 

القطيع كسرت هذا التفشي.
الــلــقــاحــات تــخــلــق مــنــاعــة الــقــطــيــع أيـــًضـــا، إمـــا عند 
نــطــاق واســـع أو فــي بعض األحــيــان  إعطائها على 
ــة جــديــدة  عــنــد تــنــاولــهــا ضــمــن "حــلــقــة" حـــول حــال
إلصـــابـــة نـــــــادرة. هــــذه هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي تـــم بها 
الذي  الــجــدري والسبب  أمــراض مثل  القضاء على 
يجعل شلل األطفال يقترب من القضاء عليه. هناك 
الفيروس  لــهــذا  التلقيح جــاريــة  الــعــديــد مــن جــهــود 
الــتــاجــي، لكنها قــد ال تكون جــاهــزة قبل أكثر من 
عـــــام. حــتــى ذلــــك الـــحـــني، يــمــكــن أن يــجــد صــانــعــو 
الطبيعة  مــع  خاسر  سباق  فــي  أنفسهم  اللقاحات 
. هذا هو تقريبًا ما 

ً
القطيع أوال أيها يحمي  ملعرفة 

 Sanofi حدث في عام 2017، عندما تخلت شركة
الــذي كان  لصناعة األدويـــة بــهــدوء عــن لقاح زيكا 
قيد التطوير بعد جفاف التمويل: ببساطة، لم يعد 
له الكثير في السوق. الفيروس التاجي جديد، لذلك 
أّي شــخــص محصن ضـــده: وهـــذا ما  يــبــدو أن  ال 
يتيح له االنتشار والسبب الذي يجعل له مثل هذه 
لكي تستحكم  الناس.  الخطيرة على بعض  اآلثــار 
مقاومني  الــنــاس  يصبح  أن  ينبغي  القطيع،  مناعة 
بعد إصابتهم. يحدث هذا مع العديد من الجراثيم: 
يصبح األشخاص املصابون بعد الشفاء مقاومني 
لإلصابة بهذا املرض مرة أخرى، ألن جهاز املناعة 
على  الــقــادرة  املــضــادة  باألجسام  لديهم مشحون 
هزيمته. نحو 80.000 شخص تعافى بالفعل من 

الفيروس التاجي، ومن املحتمل أنهم أصبحوا اآلن 
الرغم من أن درجــة املناعة ما زلت  مقاومني، على 
غير معروفة. "سأندهش، لكنني لن أتفاجأ تماًما، 
إذا لم يصبح الناس محصنني"، يقول ميرون ليفني، 
ماريالند.  جامعة  في  املعدية  األمـــراض  أخصائي 
ــا 

ً
بــعــض الــفــيــروســات، مــثــل األنــفــلــونــزا، تــجــد طــرق

ملواصلة التغيير، وهذا هو سبب عدم اكتمال املناعة 
ضد أمثال هذه الجراثيم املوسمية.

متى نصل إلى الحصانة؟
ترتبط النقطة التي نصل عندها إلى مناعة القطيع 
رياضيًا بنزوع الجراثيم إلى االنتشار، معبًرا عنه 
بعدد التكاثرR0) ) يقّدر العدد التكاثري للفيروس 
العلماء، مما  التاجي ما بني 2 و 2.5، وفــق تقدير 
ــفــيــروس  يــعــنــي أن كـــل شــخــص مـــصـــاب يـــمـــرر ال
إلــى نحو شخصني آخــريــن، فــي غياب اإلجـــراءات 
الحتواء العدوى. لتخّيل كيفية عمل مناعة القطيع، 
التي تتضاعف  التاجي  الفيروس  ر في حــاالت 

ّ
فك

للعدوى  الــتــعــرض  سريعة  انية 
ّ
سك مجموعة  بــني 

بهذه الطريقة: 1، 2، 4، 8، 16، وهكذا. لكن إذا كان 
هذه  يحدث نصف  فلن  الــنــاس محصنني،  نصف 
الــعــدوى على اإلطـــالق، ومــن ثم يتم خفض سرعة 
ا ملركز اإلعالم 

ً
االنتشار إلى النصف. بعد ذلك، وفق

 
ً
ي الوباء على هذا النحو، بدال

ّ
العلمي، يتباطأ تفش

من ذلك، على هذا النحو: 1، 1، 1، 1 ... إلى أن يلفظ 

الـــوبـــاء أنــفــاســه األخـــيـــرة بــمــجــرد أن يــكــون معدل 
اإلصابات أقل من 1.

مــعــدل انــتــشــار الــجــراثــيــم حــالــيــًا أعــلــى مـــن مــعــدل 
ملعدالت  مشابه  أنــه   

ّ
إال العادية،  األنفلونزا  انتشار 

اإلنفلونزا الطارئة الجديدة التي اجتاحت العالم من 
حني آلخر من قبل. "يشابه ذلك جائحة اإلنفلونزا 
عام 1918، وهذا يعني أن نهاية هذا الوباء ستتطلب 
مناعة نحو 50 ٪ من السكان، إما عن طريق اللقاح، 
وهذا ما ال نراه في األفق حاليًا، أو عن طريق عدوى 
طبيعية"، كما صّرح مارك ليبسيتش، عالم األوبئة 
فــي جامعة هـــارفـــارد، أمـــام جمع مــن الــخــبــراء في 
كان  كلما  األســبــوع.  هــذا  نهاية  فــي  فيديو  مكاملة 
الــفــيــروس مــعــدًيــا، كــان الــنــاس بحاجة إلــى مناعة 
الحصبة،  تتطلب  الــقــطــيــع.  مــنــاعــة  لتحقيق  أكــبــر 
وهي واحدة من أكثر األمراض التي تنتقل بسهولة 
نحو  مناعة  وتتطلب   ،12 عــن  يزيد  تكاثر  بمعدل 
90 ٪ من الناس ملقاومة األشخاص غير املحميني 
هــذا هو  القطيع.  فــي  ميزة خاصة  على  للحصول 
تبدأ  أن  يمكن  الــجــديــدة  التفشيات  أن  فــي  السبب 
عندما تنسحب أعداد صغيرة من الناس من لقاح 
التاجي  الــفــيــروس  انــتــشــر  الــحــصــبــة. وبــاملــثــل، إذا 
بسهولة أكبر مما يعتقد الخبراء، فسيحتاج املزيد 
مــن الــنــاس لــإلصــابــة بــه قــبــل الــوصــول إلـــى مناعة 
على   ،3 بنسبة  تــكــاثــري  لــعــدد  بالنسبة  الــقــطــيــع. 
السكان  يــكــون 66 ٪ مــن  أن  املــثــال، ينبغي  سبيل 
ــا 

ً
ــتــأثــيــر بــالــعــمــل، وفــق مــحــصــنــني قــبــل أن يـــبـــدأ ال

أو 60٪  النسبة 50٪  النماذج. ســواء كانت  ألبسط 
أو ٪80، فإن هذه األرقام تشير إلى إصابة مليارات 
الرغم  العالم، على  املــاليــني حــول  وقتل  البشر  مــن 
زادت فرصة  الــوبــاء،  انــتــشــار  تباطأ  أنــه كلما  مــن 
الــعــالجــات أو الــلــقــاحــات الــجــديــدة فـــي املــســاعــدة. 
تطويرها  تم  التي  الوبائية  النماذج  أحــدث  توصي 
في اململكة املتحدة اآلن "بالكبح" العنيف للفيروس. 
التكتيكات األساسية التي يتم حثها ستكون عزل 
االجتماعية  االتــصــاالت  تقليل  ومحاولة  املــرضــى، 
بــنــســبــة ٪75، وإغـــــالق املـــــــدارس. هــــذه اإلجــــــراءات 
تقول  عــدة.  لشهور  تستمر  قد  اقتصادًيا  املكلفة 
وفقًا  األوبئة  علم  في  الرئيسة  الخبيرة  غني،  أزرا 
لندن  فــي كلية  املـــرض  لتفشي  الــجــديــدة  لــلــنــمــاذج 
اإلمبراطورية: "إن كبح االنتقال يعني أننا لن نبني 
مناعة القطيع". ألن مقايضة النجاح تكون في "أن 
نضطر  بحيث  منخفض  مستوى  نحو  بــه  نسير 

إلبقاء تلك (اإلجراءات) في مكانها".

MIT Technology Review عن 

خصوصية،  "سيكولوجية"،  مــقــاربــة  ثمة 
 مـــدخـــلـــهـــا ذاتـــــــــي، كـــونـــهـــا فـــــرديـــــة، حــيــث 
الـ "أناوّية" اإلبنّية. وثمة مقاربة "أيديولوجية"، 
عـــمـــومـــيـــة، مــدخــلــهــا مـــوضـــوعـــي، كــونــهــا 
أْي، من  الـ "نْحُنوّية" األبوّية.  جمعية، حيث 
ثّم، أن املقاربة األولى "مجتمعّية" بصفتها 
دّية" (من "العقدة") لكن املقاربة الثانية 

َ
"ُعق

دّية" (من "العقيدة"). 
َ
فّية" بصفتها "َعق

ّ
"مثق

ر هاتان املقاربتان 
َّ
ما يستوجب، إذًا، أن تؤط

بمقاربة أخرى، أساسية رئيسة أيضا، هي 
املقاربة الـ سوسيو ثقافية.

أبـــــــرز مــــا فــــي مـــقـــاربـــة كــــهــــذه، ســوســيــو 
ثقافي.  الـ سوسيو  منظورها  ثمة  ثقافية، 
ممارساتنا  فــي  يبحث  ألنــه  تعليال،  ذلـــك، 
في  املتمثلة  تلكم  إنها  فّية. 

ّ
املثق املجتمعية 

تصورات قَيمّية، عديدة، تضمن أّي فضاء 
حواري ممكن في ما بني الفرد االجتماعي 
ال  التنويه، ضــروريــا  مــع  الثقافي.  والجمع 
كــمــالــيــا، بـــأن هـــذه املـــمـــارســـات، عــلــى وفــق 
بينها، ضعفا  ما  في  تتباين  هــذا،  لها 

ّ
تمث

و/ أو/ ثم قوة، من حيث ناشطية كل واحدة 
ها، السيما على 

َ
منها. لكّن املؤكد أّن أْنشط

 / التعاقدية  القيمية:  تصّوراتها  مستوى 
التعالقية، تلك املنتسبة للحقل األدبي. إذ أن 
قوامها، العملي، هو النشاط الفارق ملجمل 

األحكام أو القوانني املكّونة للفن والعلم.
ألنها ذات قوام فني علمي، عمليا، وألن هذا 
القوام ذو أدبية اجتماعية ثقافية، انتسابيا، 
تــــدخــــل هـــــذه املــــمــــارســــة األخـــــيـــــرة ضــمــن 
ريبة  أيــة  من  ليس  الثقافة.  سوسيولوجيا 
الـــ سوسيو ثقافي،  املــجــال  اتــســاع  أن  فــي 
مــنــهــجــيــا/ مــصــطــلــحــيــا/ مــفــهــومــيــا، يملي 
تحديد  إنــه  تفصيلي.  غير  مبدئيا  خــيــارا 
إطار نظري عام، ال خاص، قبالة عالقٍة ما 
االجتماعية.  باملعطيات  الثقافية  للظواهر 
لــكــّن تــحــديــدا كــهــذا، عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
مـــلـــَزم بــتــعــريــف مـــعـــّني لــــ ســوســيــولــوجــيــة 
الثقافة. حتى لو أن طريقا واحدا نحو هذا 
اإللـــزام، هنا، قد يــؤدي إلــى مفترقني اثنني 
الــعــالقــة بني  تـــنـــاول  لــهــمــا. األول:  ثــالــث  ال 
البنيتني التحتية والفوقية، كلتيهما، بعّدها 
تطبيقيا،  متنا  يسبق  تنظيريا،   

ّ
مستهال

عــبــر إفــــــراد مــكــانــة خــصــوصــيــة لــلــفــئــات 
الــثــانــي:  بينهما.  عــضــويــا  الــرابــطــة  املثقفة 
غــض الــطــرف عــن أنــمــاط اإلنـــتـــاج الفكري 

شـــكـــال عــالقــة كــهــذه، قــائــمــة بــني بنيتني 
َ
وأ

متنائيتني، ألن التوفيق بينها، أي: األنماط / 
األشكال، يتطلب عرضًا تصنيفيا عسيرا. 
 
ً
فا عندهما، تاّما، ثم عودة

ّ
هكذا يعنيان توق

لالهتمام بالثقافة النخبوية، دون نظيرتها 
القطاعات  بــني  فصل  بــال  لكن  الشعبوية، 

املختلفة للثقافة.
هـــــذه الـــــعـــــودة، غـــيـــر الـــفـــاصـــلـــة، تــســتــدعــي 
أشـــهـــر املــــقــــابــــالت اســـتـــخـــدامـــا بــالــثــقــافــة 
لـــلـــحـــضـــارة. إنـــهـــا مــقــابــلــة مـــاكـــس فــيــبــر، 
صــاحــب ســوســيــولــوجــيــة الــثــقــافــة، حتما. 
الروحيات  من  جملة  أوال،  "الثقافة"،  حيث 
بزمن  املرتبطة  املشتركة  واملثل  واملشاعر 
ومــجــمــوعــة مــعــّيــنــني. وحــيــث "الــحــضــارة"، 

ثــانــيــا، جــمــلــة املـــعـــارف املــعــتــرف إنــســانــيــا 
اآلن،  هكذا  نقلها.  وإمكانية  بصالحيتها 
بهذين الحيثْني املعتبرين، ثمة ما في هذه 
الواقع.  عن  املعرفة  عــزل  أخطُرها:  املقابلة 
م 

َ
فبهذا العزل، هنا، يحصل استقالل بعال

أرقــى خــاص بنخبة ذات تــصــورات قَيمّية 
اإليهاِم  متالزمتني:  وظيفتني  مــؤّديــة  عليا 
بــحــاجــة اإلنـــســـان لــهــذه الــنــخــبــة، أوالهـــمـــا، 
والدفاِع عن طبيعتها املتميزة، التي ال قدرة 
عــلــى الــتــمــكــن مــنــهــا ســــوى بــجــهــد فــكــري 
استثنائي حّد التهميش والعداء، ثانيتهما. 
ينتج عنهما انجذاُب أصناف اجتماعية إلى 
العالم األرقــى الخاص، ذي التصورات  هذا 
بعُضها  معه  يظل  انجذابًا  العليا،  القَيمّية 

في مستوى التوق املكبوت.
أي أّن هــذا االنــجــذاب، الــذي نتج عن أخطر 
مــا فــيــهــا، لــم يــتــأتَّ لـــوال املــقــابــلــة الفيبرية 
ــثــقــافــة والـــحـــضـــارة. لـــذلـــك ســتــكــون  بـــني ال
كلود  وإْن ضمنيا، ألن يحرر  أهـــّم،  دافــعــا 
لــيــفــي شـــتـــراوس "األنــثــربــولــوجــيــا"، علمه 
الــقــيــود: مــحــاوالت الربط  األول، مــن أعــتــى 
بـــني الــثــقــافــة والــطــبــيــعــة الــبــشــريــة. إذ نفى 
بــاملــرة، فــال ثقافة  وجـــوَد إنــســان طبيعي، 
املــرور  عبر  الطبيعة  تــجــاوز  بعد  إال  عنده 
كثيرة:  متنوعة  بوسائل  الثقافة  إلى  منها 
ــــزواج بــذي  أبــرزهــا اعــتــنــاق مــبــدأ تــحــريــم ال
"الــقــرابــة"، مثال، ال تكتسب  القربى.. حيث 
طابَعها كظاهرة اجتماعية بفضل ما هو 
موجب لها املحافظة عليه من الطبيعة.. بل 
بفضل السيرورة األساسية، الجذرية، التي 
تنفصل بها عن أية طبيعة. وأوضح مثال 
بنيوي للمرور هذا، من الطبيعة إلى الثقافة، 
انتقال  الــشــتــراوســي:  الطبخي  املثلث  ثمة 
الــنــّيــئ، فــيــه، إمـــا ثــقــافــيــا إلـــى مــطــبــوخ، من 
جهة، وإما طبيعيا إلى متعفن، من أخرى، 
الطبخ نشاطًا وسطيا  تمثل عملية  بحيث 

بني الطبيعي والثقافي.
من هنا، إذًا، بعد مثلث طبخي شتراوسي 
كــــهــــذا، حـــيـــث مــــرورنــــا مــــن الــطــبــيــعــة إلـــى 
الــثــقــافــة، يــغــدو مــفــروغــا مــنــه عــنــد إدغـــار 
مـــــــــــوران، خــــصــــوصــــا، نـــفـــُيـــه هــــــــذا: لــيــس 
نـــا مــــن شـــقـــني مــتــراكــبــني  اإلنـــــســـــان مـــكـــوَّ
(أحدهما "بيو طبيعي" و آخرهما "بسيكو 
أي إنسان هو كلية  أن  اجتماعي")، ال، بل 
سوسيولوجية.  بسيكولوجية  بيولوجية 
لـــكـــّن نــفــيــًا كـــهـــذا عـــن اإلنــــســــان، الســيــمــا 
ــــ "أي إنــــســــان"، ال  أنــــه مــعــطــوف بــتــأكــيــد ل
يــنــفــي وجــــــوَد تــمــايــز بـــني أنــثــربــولــوجــيــتــه 
ــثــقــافــيــة.  الــحــيــاتــيــة وســـوســـيـــولـــوجـــيـــتـــه ال
ولــــــى، عــضــويــة و نــفــســيــة، اعــتــيــاديــة 

ُ
إذ األ

قــبــالــة: بــدائــيــتــه/ فــرديــتــه/ ذاتــيــتــه/ أنــاوّيــتــه. 
فاستثنائية  روحية،  أو  عقلية  الثانية،  أمــا 
موضوعيته/  جمعيته/  حضاريته/  قبالة: 
تغليب  بــاالنــحــراف،  يــجــدر،  لــذا  نحنوّيته. 
أنثربولوجية  على  الثقافة  سوسيولوجية 
الحياة لإلنسان. وإذا تم هذا التغليب لـ "أي 
إتماَمه فــإّن  استحبابا،  اعتيادي،  إنــســان" 

 

إنسان" استثنائي، وجوبا، سيكون  "أي  لـ 
أْولى.
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مشكلة التضليل
وأقــــــــر بأنه يتحاور "من حني آلخر" مع 
ترامب لكنــــــــه كان يتحــــــــاور أيضا مع 
ســــــــلفه باراك اوباما ومع شخصيات 

سياسية أخرى في العالم.
ويؤخذ على فيســــــــبوك عدم التصدي 
بمــــــــا يكفــــــــي للمضمون الــــــــذي يطرح 
عــــــــدة  وقــــــــررت  التضليــــــــل،  مشــــــــكلة 
شــــــــركات كبرى مؤخرا وقف شــــــــراء 
مســــــــاحات اعالنية علــــــــى املوقع منها 
كوال  وكــــــــوكا  وأديداس  ســــــــتارباكس 

ويونيلفر وفورد.
ســــــــتريت  "وول  صحيفــــــــة  وذكــــــــرت 
جورنــــــــال" أن ديزني التــــــــي هي زبون 
كبير لفيســــــــبوك قررت االنضمام الى 
صفوف املحتجــــــــني ب"خفض إلى حد 

كبير" لنفقاتها الدعائية على املوقع.
وقرر فيســــــــبوك في أيار عدم املساس 
عــــــــن  تثنــــــــي  قــــــــد  لترامــــــــب  برســــــــائل 
التصويت أو تحرض على العنف بحق 

مواطنني يتظاهرون ضد العنصرية.
وقرر فيســــــــبوك في حزيران ســــــــحب 
ترامــــــــب  حملــــــــة  نشــــــــرتها  اعالنــــــــات 

االنتخابية ظهر فيها رمز نازي.
واعلــــــــن مدير فيســــــــبوك انــــــــه لم يحظ 
بمعاملــــــــة خاصــــــــة مــــــــن قبــــــــل اإلدارة 
الحاليــــــــة حتــــــــى ان الوكالــــــــة األميركية 
لحماية املستهلكني ارغمته في 2019 
على دفع غرامة قياسية بقيمة خمسة 
مليــــــــارات دوالر لالخفــــــــاق في حماية 
ملســــــــتخدمي  الشــــــــخصية  البيانــــــــات 

املوقع.
كمــــــــا فتحــــــــت عــــــــدة وكاالت حكومية 
تحقيقــــــــات بحــــــــق فيســــــــبوك بتهمــــــــة 
املســــــــاس بحق املنافسة وقد يتعرض 

علــــــــى غرار عمالقة االنترنت ملرســــــــوم 
يعيــــــــد النظــــــــر فــــــــي قانــــــــون يضمــــــــن 
للمنصــــــــات الرقميــــــــة حصانــــــــة من أي 
مالحقــــــــة قضائية مرتبطة باملضمون 

الذي ينشره طرف آخر.
وذكــــــــرت شــــــــبكة (إن بي ســــــــي نيوز) 
NBC News العــــــــام املاضي أن ترامب 
لتناول عشاء  زوكربيرغ  اســــــــتضاف 

سري في البيت األبيض.
وجاء العشــــــــاء بعد أســــــــبوع فقط من 
إلقــــــــاء مارك زوكربيرغ خطاًبا أكد فيه 
أن فيســــــــبوك لــــــــن تتحقــــــــق من صحة 
اإلعالنات السياســــــــية، ما يمنح ترامب 
الفيديو  ترخيًصا ملشــــــــاركة مقاطــــــــع 
على  املضللة  واملشاركات  واإلعالنات 
الشبكة االجتماعية الكبرى في العالم.

استغالل ترامب
واستغل ترامب منذ ذلك الحني املنصة، 
وشارك مقاطع فيديو مزيفة وأكاذيب 
بالبريــــــــد،  االقتــــــــراع  بطاقــــــــات  حــــــــول 
وكانــــــــت هناك أيًضا حوادث بدت فيها 
فيســــــــبوك بعيدة كل البعد بسبب عدم 
إزالــــــــة املعلومات الخاطئــــــــة التي يحبها 

اليمني السياسي.
وكان رفــــــــض إزالة بعض املنشــــــــورات، 
مثــــــــل رد ترامب على االحتجاجات في 
ا لشركة فيسبوك، 

ً
مينيابوليس، مكلف

التــــــــي واجهت انتقادات مــــــــن املوظفني 
ومقاطعة من املعلنني.

وابتعد ترامــــــــب، الذي يحب املعارك مع 
عمالقــــــــة التكنولوجيــــــــا، مثــــــــل أمازون 
وتويتر، عن إثارة املشــــــــكالت بالنسبة 
لفيســــــــبوك، وهي حالة لم تمر دون أن 

يالحظها أحد.

صفقة من نوع ما
Roger McNa- (روجر ماكنامي) وقال

mee، الرأسمالي االستثماري الذي كان 
مســــــــتثمًرا مبكًرا في فيسبوك وأصبح 
اآلن ناقــــــــًدا بــــــــارًزا للشــــــــركة، لصحيفة 
نيويــــــــورك تايمز الشــــــــهر املاضــــــــي: إنه 
يعتقد أن االثنني لديهما صفقة من نوع 
ما، لكنها ضمنية على األرجح وليست 
علنيــــــــة، وذات منفعة متبــــــــادل على حد 

سواء.
بالســــــــماح  األمــــــــر  "يتعلــــــــق  وأضــــــــاف 
لفيسبوك بفعل ما تريد وحمايتها من 
التنظيــــــــم، حيث يحتــــــــاج ترامب املنصة 

لكي يفوز بهذه االنتخابات".
ولدعم ادعاء ماكنامي، ذكرت صحيفة 
التايمز أن تحقيقات مكافحة االحتكار 
التي تقودهــــــــا وزارة العدل ضد عمالقة 
التكنولوجيــــــــا األمريكية تبــــــــدو وكأنها 
ســــــــتكون مخففــــــــة مــــــــع شــــــــركة مارك 

زوكربيرغ.
ومــــــــن الواضــــــــح أن مصالــــــــح زوكربيرغ 
وترامب تتوافق في الوقت الحالي، حيث 
يريد مارك زوكربيرغ تجنب االتهامات 
والتحقيقات  املحافظــــــــني  بالتحيز ضد 
الشــــــــاملة ملكافحة االحتكار، بينما يريد 
دونالــــــــد ترامب مواصلة قــــــــول ما يحبه 
للجمهــــــــور األميركي من دون خوف من 

الرقابة.

سياسات فيسبوك
ووفقا ملا نشــــــــرته صحيفة الواشــــــــنطن 
بوســــــــت فإن مــــــــارك زوكربيــــــــرغ خرق 
سياســــــــات فيســــــــبوك منذ العام 2015 
الســــــــتيعاب تصريحــــــــات ترامب املثيرة 

للجدل.

ونشــــــــر ترامب عندمــــــــا كان مرشــــــــًحا 
للرئاســــــــية األميركية مقطــــــــع فيديو في 
شــــــــهر كانــــــــون األول 2015 يدعــــــــو إلى 
حظــــــــر دخول املســــــــلمني إلــــــــى الواليات 
املتحدة، وانتشــــــــر الفيديو بشكل كبير 
على فيسبوك، وكان مؤشًرا على نبرة 

ترشيحه.
وأدى الفيديو إلى حــــــــدوث حالة غضب 
بــــــــني املوظفني على مســــــــتوى الشــــــــركة، 
حيث شجب املوظفون الفيديو ووصفوه 
بأنــــــــه خطاب يحض علــــــــى الكراهية، في 

انتهاك لسياسات الشركة.
ومع وصــــــــول ترامب إلى البيت األبيض، 
دفــــــــع الخوف من غضبه فيســــــــبوك إلى 
سلوك أكثر احتراًما تجاه العدد املتزايد 
من املســــــــتخدمني ذوي امليول اليمينية، 
ما أدى إلى خلل في توازن األخبار التي 
ا 

ً
يراهــــــــا الناس على الشــــــــبكة، وذلك وفق

للموظفني الحاليني والسابقني.

املعلومات املضللة
وأصبــــــــح مــــــــن الواضح بعــــــــد انتخابات 
روســــــــيا  أن   2016 الثانــــــــي  تشــــــــرين 
التواصــــــــل  منصــــــــات  اســــــــتخدمت 
االجتماعــــــــي لزرع املعلومــــــــات املضللة، 
وتحولت فيسبوك بعد فترة وجيزة إلى 
هدف متكرر لغضب الرئيس، الذي قال: 
إن فيســــــــبوك تناهض ترامب وتحاول 

تقويض انتصاره.
وبعد سنوات من النقاش الداخلي، بدأت 
منصة تويتر في شــــــــهر أيــــــــار املاضي 
تنأى بنفســــــــها عن فيسبوك من خالل 
تحديد بعض تغريدات ترامب على أنها 
تحــــــــرض على العنــــــــف أو أنها خطأ من 

الناحية الواقعية.
ورد ترامــــــــب بأمــــــــر تنفيــــــــذي يمكن أن 
االجتماعي  التواصل  بشــــــــركات  يضر 
عن طريق إزالة استثناء رئيس يحد من 
مسؤوليتها عن املحتوى املنشور على 
مواقعهم، لكن تويتر لم تتراجع وأخفت 
تغريدة جديدة للرئيس بســــــــبب انتهاك 

القواعد حول تمجيد العنف.

املساومة مع البيت األبيض
واختارت فيســــــــبوك املساومة مع البيت 
األبيض، وقــــــــاوم زوكربيرغ مرة أخرى، 
لكن مع احتــــــــدام النقــــــــاش الداخلي بني 
مــــــــارك وأخبر  املوظفــــــــني، فقد رضــــــــخ 
املوظفني أنه يتجه إلى تغيير سياســــــــة 
الشــــــــركة لتكــــــــون أكثــــــــر انســــــــجاًما مع 

سياسة تويتر. 
وقال: إن فيســــــــبوك ستصنف املحتوى 
الــــــــذي ينتهــــــــك سياســــــــات  اإلشــــــــكالي 
الشــــــــركة كما تفعل تويتــــــــر، وال توجد 
اســــــــتثناءات للسياســــــــيني فــــــــي أي من 

السياسات.

تفكــــــــر الصني فــــــــي االنتقام 
تصنيــــــــع  شــــــــركتي  مــــــــن 
معــــــــدات االتصــــــــاالت نوكيا 
األوروبيتــــــــني  وإريكســــــــون 
إن حظر االتحــــــــاد األوروبي 
هواوي من شــــــــبكات الجيل 
على  وذلــــــــك   ،5G الخامــــــــس
غــــــــرار مــــــــا فعلــــــــت للواليات 
املتحــــــــدة وبريطانيــــــــا، وذلك 
وفــــــــق مــــــــا أفــــــــادت صحيفة 
جورنــــــــال)  ســــــــتريت  (وول 
 عن أشــــــــخاص مطلعني 

ً
نقال

على األمر.
أمرت  قد  بريطانيــــــــا  وكانت 
األســــــــبوع املاضي مشــــــــغلي 
شــــــــراء  بعــــــــدم  االتصــــــــاالت 
الخامس  الجيــــــــل  مكونــــــــات 
من شــــــــركة هــــــــواوي اعتباًرا 
الحالي،  العــــــــام  نهايــــــــة  مــــــــن 
ــــــــزال جميع املعدات 

ُ
على أن ت

املوجــــــــودة التــــــــي صنعتهــــــــا 
الصينية  االتصاالت  شركة 
 5G العمالقــــــــة من شــــــــبكات

بحلول عام 2027.
إريكســــــــون  وتعــــــــد شــــــــركة 
وشــــــــركة  الســــــــويدية 
نوكيــــــــا الفنلنديــــــــة مــــــــن بني 
املســــــــتفيدين املباشرين من 
الحملة التي تقودها الواليات 

املتحدة ضد هواوي.
(وول  صحيفــــــــة  وأفــــــــادت 
بــــــــأن  جورنــــــــال)  ســــــــتريت 
الصينيــــــــة  التجــــــــارة  وزارة 
تبحث في ضوابط التصدير 
التي من شــــــــأنها منع نوكيا 
إرســــــــال  مــــــــن  وإريكســــــــون 
في  تصنعها  التي  املنتجات 

الصني إلى دول أخرى.
املصــــــــادر  أحــــــــد  وقــــــــال 
االنتقــــــــام  إن  للصحيفــــــــة: 
ســــــــيكون أســــــــوأ ســــــــيناريو 
يمكن لبكني أن تســــــــتخدمه 
إذا تعّرضت الدول األوروبية 
بشــــــــدة للموردين الصينيني 
شــــــــبكات  مــــــــن  وحظرتهــــــــم 

الجيل الخامس.
ولم يوِص االتحاد األوروبي 
حتى اآلن بفرض حظر على 
شركة هواوي، ولكنه أصدر 
ما يسمى ”مجموعة أدوات“ 
ملعايير األمان التي يجب أن 
تطبقها الدول األعضاء أثناء 
الذين  املورديــــــــن  اســــــــتخدام 
ون مصــــــــدر خطر عاٍل  ُيعــــــــدُّ

.5G في بناء شبكات
(ذا  صحيفــــــــة  وكانــــــــت 
أوبزرفــــــــر) البريطانيــــــــة قــــــــد 
أفادت بــــــــأن بريطانيا أبلغت 
ا بــــــــأن حظرها  هواوي ســــــــّرً
من شبكات اتصاالت الجيل 
البريطانيــــــــة   5G الخامــــــــس 
ألســــــــباب  جزئًيــــــــا  يرجــــــــع 
بعــــــــد ضغوط  ”سياســــــــية“ 
الرئيس األميركي  هائلة من 

(دونالد ترامب).
التي ســــــــبقت  األيــــــــام  وفــــــــي 
للجــــــــدل  املثيــــــــر  اإلعــــــــالن 
يــــــــوم الثالثاء من األســــــــبوع 
املاضــــــــي، جرت مناقشــــــــات 
فة وتبــــــــادل لالتصاالت 

ّ
مكث

الحكومــــــــة  بــــــــني  الســــــــّرّية 
جهــــــــة  مــــــــن  ومســــــــؤوليها 
واملديرين التنفيذيني لشركة 

هواوي من جهة أخرى.

طور فريق مــــــــن الباحثني بالجامعة الوطنية في ســــــــنغافورة تقنية جديدة 
لجعل الروبوتات أكثر ذكاًء ومرونة عن طريق تزويدها بوحدة استشــــــــعار 

مدمجة تعمل على غرار الشبكات العصبية الطبيعية في الكائنات الحية.
ونجــــــــح الباحثون فــــــــي تمكني الروبوت من أداء مهام معقدة واســــــــتخالص 
نتائج دقيقة بشــــــــأن األشــــــــياء املحيطة بــــــــه عن طريق وحدات استشــــــــعار 

خاصة باللمس والرؤية.
واســــــــتخدم فريــــــــق الدراســــــــة نوعيــــــــة مــــــــن الجلــــــــد الصناعي تحمل اســــــــم 
"أســــــــينكرونوس" تتميز بقدرتها على استشــــــــعار اللمس أسرع من الجلد 
البشري بواقع ألف مرة، كما يمكنها التعرف على أحجام وملمس وصالبة 

األشياء بمعدل أسرع عشر مرات من غمضة العني.
وقــــــــام الباحثون بتزويــــــــد ذراع روبوتية بالجلد الصناعــــــــي املتطور لقراءة 
النصــــــــوص املكتوبــــــــة بطريقــــــــة الحروف البــــــــارزة برايل، وتــــــــم تحويل هذه 
البيانــــــــات إلى نصوص مكتوبة بدقة كبيرة مع اســــــــتخدام كمية من الطاقة 

أقل بنسبة 20 %، مقارنة باملعالجات اإللكترونية التقليدية.
بدأ باحثون بالعمل على تطوير جيل جديد من الروبوتات الناعمة واالكثر 
ذكاء واملســــــــتوحاة من خصائص التمدد املتوفرة لدى الحيوانات الرخوية 

مثل األخطبوط والحلزون والفأرة.
ويستخدم الباحثون في تصميم الجيل الجديد من الروبوتات الناعمة مواد 
 من املعادن واملواد الصلبة بهدف 

ً
كيميائية مثل البوليمر والبالستيك، بدال

إكســــــــابها خاصية اإلنســــــــياب بســــــــهولة من األماكن الضيقة جدًا. وقالت 
كني إّن الفريق يعتمد في دراســــــــاته العلمية على املواد 

َ
الباحثة بيلغــــــــة بايت

الناعمة أكثر مــــــــن املعادن واملواد الصلبة. وأوضحت بايتكني أّن الروبوتات 
صنع من املعادن واملواد الصلبــــــــة، وُيعتمد في التحكم بها على 

ُ
عــــــــادة ما ت

برامج كمبيوتر ودوائر الكترونيــــــــة. وأضافت بايتكني أّن األجيال الجديدة 
صّنع باالعتماد على مواد كيميائية ناعمة. وأشارت 

ُ
من الروبوتات باتت ت

كسب الروبوتات خصائص وميزات 
ُ
بايتكني أّن اســــــــتخدام املواد الناعمة ت

متنوعة، وتجعلها أقل وزنا من الروبوتات املصنوعة من املعادن والصلب، 
وتمنحهــــــــا املرونة والقدرة الزائدة على تجــــــــاوز العقبات إضافة إلى توفير 
: "صناعة 

ً
الطاقــــــــة وســــــــهولة اســــــــتخدامها من ِقبل البشــــــــر. وتابعت قائلــــــــة

الروبوتــــــــات الناعمــــــــة تعتبر من املجــــــــاالت الحديثة في العالــــــــم، ونحن بدأنا 
بالعمــــــــل على تطوير مثل هذه األنواع من الروبوتات، ويمكنني أن أقول إننا 

ا في مرحلة التجريب، ونحاول صنع مثل هذه الروبوتات". حالّيً

أمــــــــازون  مؤســــــــس  أضــــــــاف  
 Jeff) جيف بيزوس ،(Amazon)
Bezos)، رقًما قياسًيا بقيمة 13 
مليار دوالر لصافــــــــي ثروته يوم 
ا ملؤشــــــــر 

ً
االثنني الفائت، وذلك وفق

وكالــــــــة بلومبــــــــرغ للمليارديــــــــرات، 
بحيــــــــث تبلــــــــغ ثروة بيــــــــزوس اآلن 

189.3 مليار دوالر.
وشــــــــهد بيزوس، البالغ من العمر 
56 عاًمــــــــا وأغنــــــــى شــــــــخص في 
العالــــــــم، ازدياد ثروتــــــــه بمقدار 74 

مليار دوالر في العام 2020.
بينما كسبت (ماكينزي بيزوس) 
زوجتــــــــه   ،Mackenzie Bezos
الســــــــابقة، 4.6 مليارات دوالر يوم 
االثنــــــــني ايضا، وهــــــــي اآلن من بني 

أغنى 13 شخًصا في العالم.
وبالرغــــــــم مــــــــن دخــــــــول الواليــــــــات 
املتحدة أســــــــوأ تراجــــــــع اقتصادي 
لها منذ الكســــــــاد الكبير بســــــــبب 
جائحة الفيــــــــروس التاجي، إال أن 
مؤسس أمازون كســــــــب مليارات 

الدوالرات هذا العام.
ويمتلك بيزوس بشكل شخصي 
ثــــــــروة تفــــــــوق التقييــــــــم الســــــــوقي 
لعمالقة، مثل (Exxon Mobil) و 

.(McDonald’s) و (Nike)
ويعــــــــد الرقــــــــم الذي حقــــــــق جيف 
بيــــــــزوس هو األعلى الــــــــذي يحقق 
أي شــــــــخص في يــــــــوم واحد منذ 

بلومبــــــــرغ  وكالــــــــة  مؤشــــــــر  بــــــــدء 
للمليارديرات في العام 2012.

وأســــــــس جيــــــــف بيزوس شــــــــركة 
التجــــــــارة اإللكترونيــــــــة فــــــــي العام 
1995، ونمت أمازون لتصبح اآلن 
من الشــــــــركات األكثر قيمة وقوة 
على وجــــــــه األرض، وذكــــــــر موقع 
(Business Insider) أن مؤسس 
أمــــــــازون فــــــــي طريقه ليكــــــــون أول 

تريليونير بحلول عام 2026.
وتأتي الزيادة فــــــــي صافي الثروة 
بعــــــــد أن ارتفعت أســــــــهم شــــــــركة 
أمــــــــازون بنســــــــبة 7.9 فــــــــي املئــــــــة، 
وهي النســــــــبة الكبرى منذ شــــــــهر 
ديســــــــمبر 2018، بســــــــبب تزايــــــــد 
التفاؤل بشــــــــأن اتجاهات التسوق 
عبر اإلنترنت، فــــــــي حني ارتفعت 
أسهم أمازون بنسبة 73 في املئة 

هذا العام.
ومــــــــع ذلــــــــك، فــــــــإن بيــــــــزوس ليس 
امللياردير الوحيد الذي تنمو ثروته 
أنحاء الوباء، إذ وجد تحليل جديد 
أعدته حملة "األميركيون من أجل 
العدالــــــــة الضريبية" أن ثروات أكثر 
مــــــــن 600 ملياردير أميركي نمت 
بمعــــــــدل 42 مليــــــــار دوالر خــــــــالل 
كل أســــــــبوع من جائحة الفيروس 
التاجي بــــــــني 18 آذار و 16 تموز، 
ليصبــــــــح املجموع أكثــــــــر من 700 

مليار دوالر خالل فترة الوباء.

 { }

كشــــــــفت شــــــــركة نيكــــــــون عــــــــن الكاميــــــــرا الجديــــــــدة 
املخصصــــــــة للمبتدئني (Nikon Z5)، التي توســــــــع 

النطاق إلى سعر أقل.
التــــــــي   ،(Nikon Z50) كاميــــــــرا  عكــــــــس  وعلــــــــى 
اســــــــتخدمت عدســــــــة (Z-mount) نفســــــــها لكنهــــــــا 
تضمنت مستشــــــــعر APS-C أصغر، فإن الكاميرا 
الجديدة تستخدم مستشعرًا كامل اإلطار بدقة 24 
ميغابكسل، كما أنها متوافقة مع عدسات السلسلة 

Z من نيكون.
 (Nikon Z5) وهنــــــــاك العديد مــــــــن االختالفات بــــــــني
و(Nikon Z7) و(Nikon Z6)، إذ ال توجد شاشــــــــة 
حالة، ويســــــــتخدم التصميم املزيد من البالســــــــتيك، 
واملستشــــــــعر ليس مضاًء مــــــــن الخلف، كما أنه ليس 
مثالًيا لفيديوهات 4K بســــــــبب االقتصاص بنسبة 

.1.7x
لكــــــــن توجد عناصر، مثل معــــــــني املنظر اإللكتروني 
مع 3.69 مليون نقطة وشاشــــــــة تعمل باللمس قابلة 
 (Expeed 6) لإلمالة بقياس 3.2 إنشــــــــات ومعالــــــــج
ونظام تثبيت الصورة داخل الجســــــــم ونظام الضبط 

البؤري التلقائي الهجني.
الكاميــــــــرا  وتســــــــتهدف 

الجديــــــــدة املبتدئني أو 
 Nikon DX) أصحاب كاميــــــــرات

 Nikkor Z وتأتي مع عدســــــــة جديــــــــدة من ،(DSLR
بقيــــــــاس 50-24 مــــــــم بفتحة عدســــــــة f/4-6.3. وعلى 
 Nikon) َّفإن ،(Nikon Z6) و (Nikon Z7) عكــــــــس
 ،(UHS-II SD) تحتوي على فتحتــــــــني لبطاقة (Z5
 من فتحــــــــة XQD واحدة. وتعــــــــدُّ فتحة البطاقة 

ً
بدال

بمثابــــــــة ميزة للعديد من املصورين الذين يحتاجون 
إلى القــــــــدرة على حفظ النســــــــخ االحتياطية. ويمكن 
أيًضا تشــــــــغيل الكاميــــــــرا الجديدة مــــــــن خالل كابل 
(USB)، وهــــــــو أمر مفيد إذا كنت ترغب في تصوير 

لقطات زمنية طويلة.
وأعلنــــــــت نيكــــــــون أيًضا عن عدســــــــة جديــــــــدة تابعة 
لسلســــــــلة Z، وهي أصغر عدسة (Z-mount) كاملة 

اإلطار حتى اآلن.
وتقول نيكون إنَّ الكاميرا الجديدة ســــــــتكون متاحة 
في شــــــــهر آب مقابل 1399 دوالًرا للجســــــــم فقط، ما 
يجعلهــــــــا أرخــــــــص بنحــــــــو 600 دوالر باملقارنة مع 
(Nikon Z6). وهناك مجموعة بســــــــعر 1699دوالًرا 
مع عدســــــــة جديدة بقياس 50-24 مم وفتحة عدسة 
f/4-6.3، باإلضافــــــــة إلــــــــى خيــــــــار بســــــــعر 2199.95 
دوالًرا مع عدسة بقياس 200-24 مم وفتحة عدسة 

.f/4-6.3
وتخطط الشركة اليابانية أيًضا إلطالق أداة ويندوز 
10 املساعدة الشهر املقبل، التي تسمح للعديد من 

وكاميــــــــرات كاميــــــــرات   (DSLR)
لسلســــــــلة  ا
مــــــــن   ،Z
ضمنها 

ا  مير لكا ا
 ، لجديدة ا
لعمــــــــل  با
ككاميــــــــرا 

ويب.
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من اسرة فنية اهتمت باملوسيقى والفن 
واالدب، انه االستاذ الفنان الراحل عازف 

القانون عالء عبد العزيز السماوي. 
ولد الفنان عالء السماوي في محافظة 
الــعــام 1953 واكمل  الــعــراقــيــة  الــســمــاوة 
االبـــتـــدائـــيـــة واملـــتـــوســـطـــة فــيــهــا وانــتــقــل 
ــــى بـــغـــداد الــــعــــام1971 لــيــدخــل معهد  ال
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، قــســم املــوســيــقــى آلــة 
القانون واشرف على تدريسه االستاذ 

املوسيقار الراحل سالم حسني. 
ــو طالب  ــل االذاعـــــة والــتــلــفــزيــون وهـ دخـ
الفني كعازف  املعهد وبدأ مشواره  في 
اقرانه االساتذة : حسن الشكرجي  مع 
وبـــاهـــر هـــاشـــم الـــرجـــب وغــيــرهــم ممن 

عملوا معه في فرق االذاعة. 
املوسيقية  الفرق  من  العديد  مع  سافر 
ونجوم الطرب للمشاركة في مهرجانات 

عربية وعاملية، وتخرج في معهد الفنون 
العام1976. 

عمل مع فرقة التراث املوسيقي العراقي 
بــقــيــادة املــوســيــقــار الــراحــل امــيــر العود 
الفنان منير بشير، وشارك مع اعضاء 
ــثـــال الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة مــائــدة  الــفــرقــة امـ
نزهت والفنان حسني االعظمي والفنان 
الراحل صالح عبد الغفور وغيرهم من 

كبار الفنانني العراقيني .
زار العديد من دول العالم وعمل عازفًا 
مــعــتــمــدًا بــالــفــرقــة الــصــبــاحــيــة لــالذاعــة 
ــق الــفــنــان الــكــبــيــر ســـعـــدون جــابــر  ــ ورافـ
بــاغــلــب حــفــالتــه عــلــى مــــدى اكـــثـــر من 

ثالثني عامًا. 
زار خاللها اوروبا واميركا وعمل فترة 
الدكتور حسني  الفنان  املقام  قــارئ  مع 
الجالغي  فرقة  اعضاء  كاحد  االعظمي 

واملـــقـــام الـــعـــراقـــي، وعـــمـــل مـــدرســـًا آللــة 
والباليه  املوسيقى  مدرسة  في  القانون 
العام1980 ، ودرس املوسيقى في معهد 

اعداد املعلمني في بغداد عام2003.
وعمل في دائرة الفنون املوسيقية فرقة 
املقام العراقي كعازف قانون مع جميع 
مطربي املقام ومطربي الريف. وشارك 

في العديد من االغاني املسجلة. 
انـــه اول موسيقي  الـــى  ــارة  ــ تــجــدر االشـ
عراقي يعزف بآلة القانون على خشبة 

مسرح االمم املتحدة في جنيف. 
واملوسيقي عالء السماوي احد اعضاء 
ــة خـــمـــاســـي الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة مــع  فـــرقـ
املـــوســـيـــقـــار الــــراحــــل االســــتــــاذ روحــــي 
الخماش واملوسيقار الراحل غانم حداد 
فــي حفالت عــديــدة خــارج الــعــراق منها 

في املغرب وتونس.

الجميلة  الفنون  أكمل دراسته في كلية 
ونال شهادة البكالوريوس .

الفنان  الى اسرة فنية، فشقيقه  ينتمي 
املــوســيــقــي جــمــال الــســمــاوي مــن كبار 
عـــازفـــي آلــــة الـــقـــانـــون، ولــــه مـــن االوالد 
حسني وحسن يعزفان القانون والعود.
للفنان عالء السماوي اعمال موسيقية 
ــهــات لــعــدة اغــانــي  وســمــاعــيــات. وصــول

وتايتالت مسجلة. 
ــاذ عــالء  ــتــ تـــوفـــي الـــفـــنـــان الــكــبــيــر االســ
السماوي في تشرين االول  عبدالعزيز 
الــعــام 2016 اثــر مــرض عــضــال، وتــرك 
ــرة جــمــيــع زمـــالئـــه  ــ ــ ــرًا طــيــبــًا فــــي ذاكـ ــ ــ اث
وتــالمــذتــه وجــمــهــوره ، فــقــد كـــان دمــث 
كريمًا  والبديهية  النكتة  ســريــع  الخلق 
ــلــه الــفــنــان الــســمــاوي  ــم ال مــبــتــســمــًا، رحـ

 عالء عبد العزيز السماويواسكنه الجنة.

 

 

وليد  الفنان  أطلق 
أغنيته  الشامي 

الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة 
حملت  الــتــي 
عنوان «أهل 
الـــــــســـــــهـــــــر» 
وهـــــــــــــي مــــن 
كــــــــــلــــــــــمــــــــــات 

الشاعر احمد 
عـــلـــوي والـــحـــان 

ــــي نـــفـــســـه،  ــامـ ــ ــــشـ الـ
ــع املـــوســـيـــقـــي  ــوزيـــ ــتـــ والـــ

للفنان زيد نديم، وهي من انتاج شركة روتانا.
ـــــــيـــــــد  ـــــــــذا وقـــــــــــــــــد اســــــــتــــــــكــــــــمــــــــل الــــــــــفــــــــــنــــــــــان ول هــــــــ
ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــومــــــه الـ ــع أغــــــــانــــــــي الــــــبــــ ــ ــــيـ ــمـ ــ  الــــــشــــــامــــــي جـ
لعام 2020 ومن املؤمل أن يطرحه للجمهور خالل 

هذا الصيف. 

طـــــــــــــــــــــــــــــرح 
املــــــــطــــــــرب 
عـــــــــدنـــــــــان 
ــم  ــ ــسـ ــ ــريـ ــ بـ
أغـــــنـــــيـــــتـــــه 
الـــــجـــــديـــــدة 
«آخ  بــعــنــوان 
الــــبــــخــــت «مــــن 
كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر 
والحان  العبودي  رامــي 
عبود،  عثمان  املوسيقي  والــتــوزيــع  صابر  علي 

واالغنية من انتاج شركة النجومية. 
 ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــر فـــــقـــــد الــــــغــــــى الــــفــــنــــان 
ــع الـــــــتـــــــزامـــــــاتـــــــه  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ عــــــــــدنــــــــــان بـــــــريـــــــســـــــم جــ
ــيــــــــــــة القــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــن   الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــ
 الــحــفــالت الــغــنــائــيــة فــي دبـــي وعــــدد مــن الـــدول 
العربية واالوروبــيــة وذلــك بسبب انتشار وباء 

كورونا.

ولــــــــد الـــــفـــــنـــــان حــــســــن الــــشــــكــــرجــــي فــي 
مــديــنــة الــنــاصــريــة فـــي مــحــلــة الــجــامــع في 
في  االبتدائية  دراسته  وبــدأ  الخمسينيات 
مدرسة السيف وبعدها انتقل الى مدرسة 
الجمهورية  متوسطة  الــى  ثم  الجمهورية، 
وبــعــدهــا اكــمــل دراســـتـــه فــي مــعــهــد اعـــداد 
في  االكاديمية  دراسته  اكمل  ثم  املعلمني، 
في  املوسيقى  قسم  افتتح  ان  بعد  بــغــداد 
اكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، ومنذ 
وعشقها،  املوسيقى  أحــب  اظفاره  نعومة 

في بداية الخمسينيات.
عندما كان طالبًا انتسب الى فرقة االنشاد 
ــة، وبــعــد أن شــاهــد اســاتــذتــه  فـــي املــــدرســ
الى  وانــتــقــل  عليه  أثــنــوا  املوسيقية  ميوله 
ــار،  ــة تـــربـــيـــة ذي قــ ــريـ ــديـ ــاد مـ ــشــ فـــرقـــة انــ
وبــــدأ بــالــتــدريــب عــلــى اآلالت املــوســيــقــيــة، 

فاعتمد  ــر،  االمـ اول  هــنــاك معلم  ولــم يكن 
التوجيهات  بعض  مع  نفسه،  تعليم  على 
ــــعــــزف عـــلـــى آلـــة  ــدأ ال ــ ــ مــــن املــوســيــقــيــني وب
العود وكذلك لعشقه آللة  االكــورديــون، ثم 
الكمان تعلمها ايضًا وأصبح عازفًا عليها، 
ولحبه بمعرفة اسرار آلة القانون هذه اآللة 
الصعبة املنال في تعلمها، اذ دفعه شوقه 
ملعرفتها واالختصاص في العزف عليها 

رغم صعوبتها في العزف.
املعلمني  ـــداد  اعـ تــخــرجــه فــي معهد  وبــعــد 
عني معلمًا في مدينة الناصرية في قسم 
له حضور كبير  املدرسي، وكــان  النشاط 
التي  الفنية  من خــالل املشاريع واالعــمــال 
منها  املدينة،  البناء  خدمة  بتقديمها  قــام 
الدورات املوسيقية التي كانت تفتح وكانت 
الطالب  وفيها   1971 الــعــام  فــي  دورة  أول 
ــة االكــورديــون  علي هـــادي الــدهــش على آل
آلة  طــارق على  الفنان محمد علي  وكذلك 
ــة العود  الــكــمــان وكــاتــب هــذا املــقــال على آل

ولكن لعدم رغبتي بتعلم آلة العود وحبي 
آلة  لتعلم  ولعدم وجــود دورة  الكيتار  آللــة 
الكيتار تركت الــدورة منذ بدايتها بعد ان 
وضــحــت االمــــر لـــوالـــدي االســـتـــاذ واملــربــي 

عبد حسن املنصور.
وكانت النشاطات املدرسية كثيرة في زمنه، 
وكــثــرت االمــســيــات والــحــفــالت املوسيقية 
وقام باحياء حفالت عديدة في الناصرية، 
الشاعر  أوبريت من كلمات  ومن ضمنها 
الراحل كاظم الركابي بعنوان « جذور املاء 
« وحصل على الجائزة الثانية على العراق 

ة. وكان من الحانه وأعماله املوسيقيَّ
ثم انتقل الى بغداد بعد ان نقلت خدماته 
وزارة  ــــى  ال والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  مـــن 
الــثــقــافــة واالعــــــالم، وتــســلــم قـــيـــادة الــفــرقــة 
املوسيقية لالذاعة والتلفزيون وبقي فترة 
طويلة فيها منذ 1973 الى أْن تسلم رئاسة 

القسم.
لقد مثل بلده العراق في أكثر من مهرجان 

ــع أغــلــب  ـــــه مـــســـاهـــمـــات فــنــيــة مــ دولـــــــي، ول
منهم حسني  والــعــرب،  العراقيني  املطربني 
نعمة، ســعــدون جــابــر، يــاس خضر، ومن 
الـــعـــرب فــهــد بــــالن، صــبــاح فـــخـــري، وديـــع 
الــصــافــي، ســمــيــرة ســعــيــد، عــزيــزة جــالل، 

دالل شمالي وغيرهم.
ــي شـــــــارك فــيــهــا  ــتــ ــ ــات ال ــانــ ــرجــ ــهــ ـــن املــ ــ ومـ
ــنــدن،  ــي ل مـــهـــرجـــان املــوســيــقــى لــلــمــقــام فـ
ــدا،  ــنــ ــ ــول ــا، وهــ ــيــ ــ ــان ــبــ ــا، واســ ــيــ ويــــوغــــســــالفــ
أورخيوس  ومهرجان  وأميركا،  واليونان، 
فــي بــلــغــاريــا، ومــهــرجــان فــي الــيــابــان عــام 
الــتــراثــيــة في  االغــنــيــة  ومـــهـــرجـــان   ،1977
في   1976 برلني  ومهرجان   ،1977 ايـــران 
العام  الخليجية  األغنية  ومهرجان  املانيا، 
1978 الــــذي اشـــتـــرك فــيــه الــفــنــان ريـــاض 
املهرجان كانوا  ان مسؤولي  احمد، حتى 
الفنانني  على  وتــفــوقــه  بعزفه  ــادوا  اشــ قــد 
والتكنيك  للحداثة  مليوله  وذلــك  املصريني 
والتقنية العالية في العزف التي يتميز بها.

تستعد الفنانة اليسا الطالق البومها الجديد في عيد االضحى املبارك 
ويحمل عنوان «صاحبة رأي» تزامنًا مع احتفالها بمرور عشرين عامًا 

على بداية مسيرتها الفنية.

صار البصراوي محمد الخاطر، وجهًا معروفًا ومشهورًا في االعالم 
باالضافة  معه،  لقاء  على  للحصول  تتبارى  الفضائيات  من  والكثير 
طريقته  عــن  تتحدث  الــتــي  والــعــاملــيــة،  والعربية  العراقية  الصحف  الــى 
املوسيقى  بواسطة  كورونا  بفيروس  املصابني  مرضاه  بعالج  املثلى 
والغناء، وبث الطاقة االيجابية وروح االمل والتفاؤل في نفوس مرضاه، 

باالخص النساء الكبيرات السن.
محمد الخاطر نقطة ضوء من االمل والتفاؤل انبثقت من عمق العتمة 
واملرض والخوف في واقع خدمي صحي متدٍن بالعراق، يمتلك صوتًا 
 وارادة وطاقة ايجابية مؤطرة باملحبة واالنسانية، جعلنا نفخر 

ً
جميال

والتفاعل  االعــجــاب  تلقى  مــرضــاه  مــع  ينشرها  التي  وفيديوهاته  بــه، 
املنقطع النظير.

يعمل هذا البصراوي الجميل البالغ من العمر 33 عامًا، وهو مساعد 
باملوسيقى  البصرة، على عالج مرضاه  أقــدم في مستشفى  مختبر 
املرضى  جميع  أن  مــصــادفــة  وليست  والــغــنــاء، 
ــودون الــى  ــعـ املــصــابــني بــكــورونــا يــتــشــافــون ويـ
منازلهم ساملني، انما للموسيقى والغناء تأثير 
كبير جدًا في رفع املناعة لدى املريض، تسمح 
له بالتخلص من الطاقة السلبية وتحسني الحالة 
املريض وتخفيف  تهدئة  املزاجية، وتعمل على 
حدة القلق عن طريق تخفيض نسبة مستوى 
هرمون الكورتيزول « هرمون مرتبط بالقلق « 
واطــالق االنــدروفــني، الــذي له خصائص مهدئة 
الفوائد  من  الكثير  وهناك  ومبهجة..  ومسكنة 
والغناء  املوسيقى  لتأثير  االيجابية  والجوانب 
في صحة املريض فسلجيًا ونفسيًا، ال يتسع 

املجال هنا لذكرها.
لكن مساعد املختبر االقدم محمد الخاطر اعطى 
درســـًا لــيــس بــاالنــســانــيــة وحــســب، انــمــا اعطى 
 عمليًا وعلميًا للباحثني في مجال العالج 

ً
دليال

ــغــنــاء، الســيــمــا انـــه قـــدم تجربة  بــاملــوســيــقــى وال
عــمــلــيــة مـــع احــــدى املــريــضــات وكـــانـــت متقدمة 
بالسن، طلبت منه احدى االغنيات، فاخذ يغني 
على شاشة جهاز  هاتفه،  كاميرا  واضعًا  لها، 
قياس االوكسجني، كانت نسبة االوكسجني في 
جسمها 69 % وأثناء تفاعلها معه ومع غنائه 
ارتفعت النسبة الى 78 % وهي استجابة ايجابية وسريعة للتعافي.. 

وهذه التجربة وثقها الخاطر بالصوت والصورة.
عالج  في  الفريدة  والطريقة  واالهتمام  الحب  من  الكبيرة  الطاقة  هــذه 
املرضى، التي يبديها الخاطر تخفي وراءها سرًا..!!. هو انه فقد والدته 
الــثــدي، وكـــان شاهدًا  وهــو بعمر 16 عــامــًا وكــانــت مريضة بسرطان 
على تأخر التحاليل التي تجريها ومعاناة االنتظار التي تكابدها.. ما 
جعله يأخذ عهدًا على نفسه بأن يعمل بمجال الطب ويحاول أن يغير 
 تخرج من املعهد الطبي العام 2009 وكان من 

ً
شيئًا من الواقع، وفعال

ضمن االوائل على دفعته وحصل على وظيفة في عام تخرجه نفسه، 
وهو االن يكمل دراسته الجامعية في اختصاصه بتقنيات التحليالت 

املرضية.
مــع مهنته بحب  يتعاطى  فــي عمله  ونــاجــح  مــحــبــوب  الــخــاطــر  محمد 

وانسانية وفي العدد املقبل لنا مفاجأة صحفية مع هذا الشاب.

حسن الشكرجي
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تحلــــــــم الالعبــــــــة الرياضيــــــــة نور صبــــــــاح بأن 
تكــــــــون مثــــــــاال للمــــــــرأة العراقيــــــــة والعربية في 
مجتمعنــــــــا، وتمكنت من تجــــــــاوز الصعوبات 
عندمــــــــا اختارت ممارســــــــة كرة القدم وســــــــجلت 
بصمة واضحة مع املنتخب الوطني النســــــــوي 
بكرة القدم في الدفاع عن شباكه بكل جدارة، 
وتطمح حاليا الى ان تكون لديها مدرسة 
كروية لذوي االحتياجات الخاصة بفئة 
الصم، وكذلك مدرســــــــة كروية للفئات 

العمرية النسوية.
وقالت نور املتميزة في مركز حراسة 

املرمى لـ (الصباح الرياضي): «لقد شجعتني أسرتي 
على ممارسة الرياضة وبمختلف الفعاليات، السيما 
االستاذ ياسني الطائي الذي اشرف على تدريبي في 
بطــــــــوالت تربيات العــــــــراق، وكان صاحب الفضل في 

اختياري ملمارسة كرة القدم}.
 وأوضحت أنها بدأت ممارسة كرة القدم وكرة الطائرة 
في مراحل املتوسطة لتربيات الكرخ األولى في مركز 
الدفــــــــاع، ولكن غيرته بعد دخولها للجامعة، إذ انتقلت 
الى حراســــــــة املرمى وقــــــــررت خوض هــــــــذه التجربة، 
وحظيت بإشــــــــادة كبيرة من قبل املتخصصني الذين 
اثنــــــــوا علــــــــى  املرونة والرشــــــــاقة والقــــــــوة وردة الفعل 
الســــــــريعة التــــــــي تتمتع بهــــــــا واســــــــهامها في وصول 
فريقهــــــــا الى منصات التتويج. وأضافت أنها حصلت 

على بطوالت عديدة وألقاب فردية كثيرة، منها أفضل 
حارس مرمى في العــــــــراق أربع مرات متتالية، وكانت 
لها بصمــــــــة واضحة وقوية جدا فــــــــي اغلب البطوالت 
النســــــــوية في العراق، وكذلك مثلت املنتخبات الوطنية 

في املحافل الدولية.
وبشأن ابرز االنجازات التي حققتها ـ أكدت صباح « 
انهــــــــا تعتز كثيرًا بحصولها على لقب أفضل حارس 
مرمــــــــى ألندية العراق عام 2011 فــــــــي نادي الخطوط، 
وأفضل حارس للكرة الشــــــــاطئية لنــــــــادي النفط عام 
2013، وأفضل حارس لسداســــــــي كــــــــرة القدم لنادي 
الجويــــــــة مرتني علــــــــى التوالــــــــي  2017 /2018 ، ولقب 
افضل حارس في العراق لخماســــــــي كــــــــرة الصاالت 
لعــــــــام 2019». وعــــــــن تجربتها االحترافيــــــــة في لبنان 

اشــــــــارت الى انها « تعــــــــد أول محترفــــــــة عراقية تلعب 
خارج العــــــــراق من بني زميالتها على مســــــــتوى كرة 
القــــــــدم، عندما مثلت نادي شــــــــمال لبنــــــــان وحصلت 
هنــــــــاك على لقب أفضل حارســــــــة مرمى، وكانت خير 
مثال لالعبة العراقية، فضــــــــال عن تطوير امكانياتها 
الخططية والتعرف على عالم االحتراف، الســــــــيما أن 
لعبة كرة القدم النســــــــوية متطورة في لبنان وتحظى 
بالدعم مــــــــن األندية". وعبرت الالعبة عن « شــــــــكرها 
وامتنانهــــــــا للمدربــــــــني الذين اشــــــــرفوا علــــــــى تدريبها 
واســــــــهموا في مســــــــيرتها الرياضية، امثــــــــال الكابنت 
علي حســــــــن من نادي النفط ومدرب الحراس الكابنت 
إبراهيم ســــــــالم، وكذلك الكابنت حسن فليح من نادي 

القوة الجوية».
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وأوضح حسني 
اتحاد  رئيس  العميدي 

تصريــــــــح  فــــــــي  اللعبــــــــة 
«الصبــــــــاح  لـــــــــ  خــــــــاص 

التطبيــــــــق   » ان  الرياضــــــــي»، 
العملــــــــي وامليداني اقيــــــــم يوم االثنني 

املاضي، في قاعة الشــــــــعب بإشــــــــراف 
مباشــــــــر من الطــــــــب الرياضــــــــي ودائرة 
التربيــــــــة الرياضيــــــــة والبدنية في وزارة 
الشباب والرياضة واالتحاد، باإلضافة 
الى دائرة صحة قاطع الرصافة، لنشر 
املعلومــــــــات املتعلقــــــــة بطــــــــرق التباعــــــــد 
والتعليمات الصحيــــــــة الوقائية، اضافة 
الــــــــى طريقة تعفير وتهيئة املالعب قبل 

املباريات».
واضــــــــاف أن اتحــــــــاده ســــــــيقوم بإنتاج 
فيديــــــــو تعليمي وتوضيحــــــــي عن تلك 
االجــــــــراءات التجريبيــــــــة، وســــــــوف يتم 
توزيعه بني جميــــــــع األندية، ليتم العمل 
ان  مبينــــــــًا  منهــــــــا،  واالســــــــتفادة  بهــــــــا 
«القرار النهائي بشأن تواجد الجمهور 
وحضوره في املباريات السلوية سوف 
يتــــــــم البت به بعــــــــد التشــــــــاور مع خلية 
االزمــــــــة وبحســــــــب توجيهــــــــات اللجان 
املتخصصة، إذ من املقرر أن تستأنف 

مباريات 
املربع  

الذهبي في الثاني من 
ايلول املقبل، بينما تنطلق منافســــــــات 

الدوري مطلع تشرين الثاني املقبل». 
«الصباح الرياضي» رصدت انطباعات 
التدريبية  الحاضرين في هذه الورشة 
العمليــــــــة، إذ صرحــــــــت مديــــــــرة دائــــــــرة 
صحــــــــة قاطــــــــع الرصافــــــــة فضيلة طه 
أن « فريقــــــــًا طبيًا قــــــــام بأخذ 100عينة 
ومســــــــحة من خــــــــالل الوســــــــط الناقل 
PCR  مــــــــن البلعــــــــوم واالنــــــــف، لغرض 
تشــــــــخيص فيروس كورونا، وســــــــيتم 
إعــــــــالن نتائج هــــــــذه العينــــــــات الحقا“، 
مشــــــــيرة الى ان  ”الهــــــــدف من وراء هذا 
التجمع التعليمي هو ارســــــــال رســــــــائل 
توعويــــــــة عن طــــــــرق الوقايــــــــة الصحية 
لالعبني واملدربني واالداريني بحســــــــب 
توجيهــــــــات املدير العــــــــام لدائرة صحة 
الرصافة الدكتور عبد الغني سعـــــــــدون 
الساعدي، وبالتعاون مع وزارة الشباب 

والرياضة”.
مــــــــن جانبه، لفــــــــت حيدر رحيــــــــم مدير 
وزارة  فــــــــي  الرياضــــــــي  الطــــــــب  عــــــــام 

أن  الــــــــى  والرياضــــــــة  الشــــــــباب 
هــــــــذه الورشــــــــة مــــــــن الخطــــــــوات 
األولى للتحضيــــــــرات واإلجراءات 
االحترازية    ملقترح إعادة النشاط 
الرياضــــــــي فــــــــي املنشــــــــآت واملالعــــــــب 
واالتحادات، وجاءت في ســــــــياق الخطة 
التي اعدتها وزارتــــــــه منذ فترة، منوها 
بــــــــان تلــــــــك الفحوصــــــــات ترمــــــــي الــــــــى 
التأكــــــــد مــــــــن  ســــــــالمة الرياضيني قبل 
مشاركاتهم املستقبلية في التدريبات، 
وليكونــــــــوا علــــــــى بينــــــــة ملعرفــــــــة أهمية 

اإلجراءات االحترازية ومدى فائدتها.
وفي سياق متصل، كشف األمني املالي 
التحاد السلة مهند عبد الستار عن ” 
استكمال منافسات املربع الذهبي بني 
فرق الشرطة وامليناء ونفط بغداد ونفط 
الجنوب، لحســــــــم لقب الدوري الحالي“، 
مؤكــــــــدًا ان ” املباراتني ســــــــتجريان في 
محافظــــــــة البصــــــــرة، باعتبارهما دور 
االياب، وان الفائزين بمجموع الدورين 
ســــــــيتأهالن الى املبــــــــاراة النهائية التي 
سيتم تحديد موعدها ومكان اقامتها 
في وقــــــــت الحق“. تجدر االشــــــــارة الى 
ان مباريات الذهاب اســــــــفرت عن فوز 
الشــــــــرطة على امليناء بفــــــــارق 8 نقاط ، 
ونفــــــــط بغداد فاز بفــــــــارق 7 نقاط على 

نفط الجنوب.

اول املرحبــــــــني بهــــــــذا القــــــــرار كان مدرب 
كرة القاسم الدكتور جاسم جابر، الذي 
قــــــــال في تصريــــــــح خص بــــــــه « الصباح 
الرياضــــــــي»: إن «تحديــــــــد موعد انطالق 
الــــــــدوري مــــــــن شــــــــأنه أن يعطــــــــي فرصة 
لألنديــــــــة للتحضير والتهيئة بالشــــــــكل 
الذي يخدم مشاركتها الكروية، وإعطاء 
املدربــــــــني  وتســــــــمية  لإلعــــــــداد  أولويــــــــة 
واســــــــتقطاب الالعبني في ظل االنكماش 
الــــــــذي اصاب الســــــــاحة الكروية بســــــــبب 
الوبــــــــاء العاملــــــــي كورونا ومــــــــا رافقه من 
واألنشــــــــطة  الــــــــدوري  إيقــــــــاف  قــــــــرارات 
الرياضيــــــــة» مؤكــــــــدا أن « االندية مطالبة 
بأن تتعاون مع اللجان التي ستشــــــــكلها 
التطبيعية لغرض الوصول الى بر األمان 
مــــــــن دون توقفــــــــات، خاصــــــــة أن الدوري 
ســــــــيخدم تطلعــــــــات الجميــــــــع فــــــــي بناء 
الوطنية بمختلــــــــف االعمار  املنتخبــــــــات 

السنية».
مــــــــن جانبــــــــه، دعا املــــــــدرب حيــــــــدر نجم، 
املدرب املســــــــاعد في نادي الشرطة الى « 

أن تكون قرارات التطبيعية ثابتة 

ومطبقة فــــــــي الواقع بما يخص إجراءات 
الســــــــالمة الصحيــــــــة، الن االندية ال تريد 
توقفا آخر للدوري تحت ضغط قرارات 

حكومية أخرى».
وشــــــــدد على ضرورة أن تلتــــــــزم ادارات 
األنديــــــــة بتلــــــــك القــــــــرارات مــــــــن دون أن 
يكــــــــون هناك خــــــــرق أو تســــــــاهل خدمة 
للصالــــــــح العــــــــام، مستشــــــــهدًا بالتجربة 
األوروبيــــــــة علــــــــى نجاح تنظيــــــــم الدوري 
في ظل الظــــــــروف الراهنة، وعلى الجميع 
االســــــــتفادة منهــــــــا، ألنه ليس مــــــــن املهم 
اقامة املســــــــابقة بقــــــــدر اهميــــــــة الحفاظ 
على الصحة العامــــــــة لالعبني واملالكات 

التدريبية». 
ودعا الجماهير الكرويــــــــة الى « التفاعل 
اإليجابــــــــي مــــــــع جميــــــــع القــــــــرارات التي 
تصدرهــــــــا التطبيعية بمــــــــا يخص اقامة 
املباريات بال جماهير، وعلينا أن نكون 
حريصني على نجاح الــــــــدوري والعبور  

بأمان الى الضفة االخرى}.
بدوره، رأى مدرب الديوانية حازم صالح 
أن « القرار جــــــــاء في وقته الصحيح كي 

يعطي الفرصة للمدربني من اجل االعداد 
االمثــــــــل  والحصول على فــــــــرص البناء 
الفنــــــــي والجســــــــماني لالعبــــــــني، اضافة 
الى فــــــــرص إبــــــــرام التعاقدات بالشــــــــكل 
الذي يخدم الفــــــــرق وتطلعاتها»، مطالبا 
في الوقت نفســــــــه بــــــــأن « تكــــــــون هناك 
مرونة بالقــــــــرارات ألن االوضاع تختلف 
عما هو عليه ســــــــابقا، وخاصة لألندية 

التي ال تمتلك تمويال ماليا يســــــــمح لها 
باستقطاب العبني عرب وأجانب».

واوضــــــــح أن « اقامة الدوري من شــــــــأنها 
أن تعيــــــــد الكرة العراقية الــــــــى الجادة من 
جديــــــــد، الن جوانب كثيــــــــرة تنتظر ذلك، 
مثل اكتشــــــــاف املواهب وتأهيل الحكام 
وتسيير عجلة االعالم الرياضي، اضافة 
الى سمعة العراق الكروية الدولية، خاصة 

أن املنتخــــــــب الوطنــــــــي يســــــــتعد لخوض 
غمار التصفيات املزدوجــــــــة املؤهلة الى 
كاس العالم والنهائيات االسيوية 2023 
وما يتطلبــــــــه ذلك من تحفيــــــــز الالعبني 
وفتح آفاق دعوة العبــــــــني جدد، لتعزيز 
صدارة اسود الرافدين للمجموعة التي 
تشهد تنافســــــــا حادا من قبل منتخبي 

البحرين وإيران».
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حدد اتحــــــــاد كرة الطائرة التاســــــــع من تشــــــــرين الثاني 
املقبــــــــل موعــــــــدًا النطــــــــالق منافســــــــات الــــــــدوري املمتاز 
للموســــــــم 2020 / 2021 ، فضال عن إقامة منافســــــــات 
أندية العراق للناشــــــــئني تولد 2003 فمــــــــا فوق في اربع 
مناطق ،وتأســــــــيس مراكــــــــز تدريبيــــــــة متخصصة في 
مختلــــــــف محافظــــــــات وإلغــــــــاء العقوبات بحــــــــق االندية 

والالعبني واملدربني .
جــــــــاء ذلك خالل االجتماع املوســــــــع الــــــــذي عقده االتحاد 
عبر الدائرة االلكترونية ونشــــــــر تفاصيله عبر صفحة 
الرســــــــمية في ( الفيس بوك ) ملناقشة واقرار جملة من 
القــــــــرارات التي تخص مســــــــتقبل اللعبــــــــة ومنها تحديد 
انطالق الدوري املمتاز في التاســــــــع من تشــــــــرين الثاني 
املقبل ، مشترطا على جميع االندية املشاركة زج العبني 
اثنــــــــني من تولــــــــد ( 2001 – 2002 ) ويكــــــــون البديل من  

تولد 2003 فما فوق حصرا .
وتقرر ايضا اقامة منافســــــــات أندية العراق للناشــــــــئني 

تولــــــــد 2003 فما فوق في اربع مناطق على ان يترشــــــــح 
فريقان من كل منطقــــــــة ، تتبارى فيما بينها في مكان 
وموعد يحــــــــدده االتحاد الحقًا  وتكون مشــــــــاركة فرق 
أندية الــــــــدوري املمتــــــــاز ألزامية ، كما تــــــــم تحديد موعد 
انطالق  تصفيات بطولة أندية العراق للدرجة األولى في 
الفتــــــــرة ما بــــــــني  22 - 27 ايلول املقبل ،  في اربع مناطق 
ويترشــــــــح فريقــــــــان مــــــــن كل منطقة ، علــــــــى ان تخوض 
األندية املتأهلة منافســــــــات فيما بينها في مكان وموعد 

يحدد الحقًا.
واتفــــــــق اعضاء االتحاد خالل االجتماع على تأســــــــيس 
مراكــــــــز تدريبيــــــــة للكــــــــرة الطائرة فــــــــي بغــــــــداد وعموم 
املحافظات لألعمار 2005 فما فوق بأشــــــــراف االتحاد 
املركزي واالتحادات الفرعية للمحافظات، وسوف تتبعه 
تعليمــــــــات بذلك في وقــــــــًت الحق، وفي ختــــــــام االجتماع 
الغى االتحاد العقوبات الصادرة بحق االندية والالعبني 
واملدربني واطفاء كافة املســــــــتحقات املالية التي بذمتهم 
، مشــــــــددا على اهمية التقيد وااللتــــــــزام بالتعليمات التي 

تصدرها اللجنة العليا للصحة والسالمة .

أعلنــــــــت وزارة الشــــــــباب والرياضــــــــة انهــــــــا 
اتفقت مع الجانب الســــــــعودي على ارسال 
لجنــــــــة فنيــــــــة متخصصة مــــــــن املؤمل ان 
تصــــــــل الى بغــــــــداد قريبا، لتحديــــــــد املوقع 
النهائي للمدينة الرياضية وامللعب املهدى 
من اململكة الى الجماهير وعشــــــــاق اللعبة 
فــــــــي العــــــــراق، باإلضافــــــــة الــــــــى ان مالعب 
الرياض ستكون مشرعة امام املنتخبات 

واألندية العراقية.
الدائــــــــرة اإلعالميــــــــة فــــــــي وزارة الشــــــــباب 
والرياضة أوضحت في بيان اطلعت عليه 
« الصباح الرياضي»، « أن وزير الشــــــــباب 
والرياضة عدنان درجال اجرى مباحثات 
ناجحة مع املســــــــؤولني في اململكة العربية 
الســــــــعودية الشــــــــقيقة بـأكثر مــــــــن جانب 
حيوي يعزز العالقات االخوية املشــــــــتركة 
بــــــــني البلدين» . وتطــــــــرق البيــــــــان الى أن « 
االجتماعــــــــات التي جرت فــــــــي الرياض مع 
املســــــــؤولني في اململكة أفضــــــــت الى اتفاق 
على إرسال لجنة فنية مختصة ستصل 
الى العراق قريبــــــــا، لتحديد املوقع النهائي 
وأطــــــــر العمل في املدينة الرياضية وامللعب 

الكبير املهداة من قبل العاهل الســــــــعودي 
الى الجماهير الرياضية والرياضيني في 

البلد» .
وأشــــــــار الــــــــى أن « بروتوكــــــــول التعــــــــاون 
الشــــــــبابي الرياضــــــــي املبرم بــــــــني البلدين 
عــــــــام 2017 ، ســــــــتتم إعــــــــادة تفعيله مرة 
اخــــــــرى بنطــــــــاق اوســــــــع ليشــــــــمل اقامــــــــة 
واملؤتمــــــــرات  التدريبيــــــــة  املعســــــــكرات 
الشــــــــبابية وتطويــــــــر املالكات بمــــــــا يخدم 
شباب البلدين الشقيقني» .وفي ما يتعلق 

التدريبي  والشــــــــق  التحضيري  بالشــــــــأن 
للمنتخبات واألنديــــــــة، لفت البيان الى أن « 
مالعب السعودية ســــــــتكون مشرعة امام 
املنتخبــــــــات واالنديــــــــة العراقيــــــــة بمختلف 
االلعــــــــاب، ومنهــــــــا اقامة مبــــــــاراة ودية بني 
املنتخبني العراقي والسعودي، اذ تم بحث 
جميع املتعلقــــــــات والظــــــــروف التي تواجه 
العالم أجمع جراء جائحة كورونا، لتكون 
املعسكرات واملباريات مستوفية للشروط 

الصحية املتعارف عليها عامليًا».

تحلـــ
تكــــــــو
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ويـــمـــنـــي تــشــلــســي الـــنـــفـــس فــــي االســــتــــفــــادة مــن 
فقد  الـــذي  لليفربول  بالنسبة  املـــبـــاراة  هامشية 
األمل في الوصول الى النقطة 100 ومعادلة الرقم 
في  سيتي  مانشستر  باسم  املسجل  القياسي 
موسم 2017-2018، بعدما تجمد رصيده عند 
بخسارته  املــوســم  ختام  على  مباراتني  قبل   93

في املرحلة املاضية أمام مضيفه أرسنال 2-1.
األمـــور على ضيفه  لــن يسهل  لكن فريق كلوب 
ــلــنــدنــي، الســيــمــا بــعــد أن ودع مــســابــقــة كــأس  ال
إنــكــلــتــرا مـــن دورهـــــا الــخــامــس بــخــســارتــه أمـــام 
أيــام معدودة على  آذار قبل  األخير صفر2- في 
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بسبب  املــوســم  تعليق 

املستجد.
ويدخل تشلسي الذي يحتل حاليا املركز الثالث 
لقاء  أمام كل من ليستر ويونايتد،  بفارق نقطة 
«أنفيلد» بمعنويات مرتفعة جدا بعد االداء املميز 

تغلب  الحمر» حيث  «الشياطني  الــذي قدمه ضد 
حيث  الــكــأس  مسابقة  نهائي  وبــلــغ   1-3 عليهم 

سيتواجه مع جاره أرسنال.
الجمهور بسبب «كوفيد - 19»،  وفي ظل غياب 
وجــــه الـــقـــائـــد جــــــوردن هـــنـــدرســـون رســـالـــة الــى 
ــتــي انــتــظــرت ثــالثــني عــامــا  جــمــاهــيــر «الــحــمــر» ال
إلحراز لقب الدوري، قائال «نحن نرفع الكأس من 
أجلكم. لقد ُطلب مني مرات عدة منذ أِكَد تتويجنا 
كأبطال للدوري اإلنكليزي املمتاز، أن ألخص ما 
أشعر به. ال أفخر باالعتراف أني لم أقدم إجابة 
شــافــيــة حــتــى اآلن».ومــــــن املــؤكــد أن األجــــواء في 
بعيدة  ستكون  يونايتد  التاريخي  الغريم  ملعب 
كل البعد عن األجواء االحتفالية، أقله قبل صافرة 
انطالق املباراة ضد وست هام، بعد الخيبة التي 
بالخروج من نصف  عاشها رجــال سولسكاير 
النهائي الكأس نتيجة خطأين فادحني للحارس 

دافــيــد دي خيا وهــدف  اإلسباني 
عن طريق الخطأ من املدافع هاري 
ماغواير.ويدرك سولسكاير أن ال 
وقت أمام فريقه لتضميد الجراح 
مسلسل  توقف  على  والتأسف 
مبارياته املتتالية من دون هزيمة 
عند 19 في جميع املسابقات، إذ 
عــلــيــه اســتــعــادة تـــوازنـــه سريعا 

والـــخـــروج فــائــزا مــن مــبــاراتــه 
وضــــيــــفــــه وســــــــت هــــام 

ــــــــســــــــادس عــــشــــر،  ال
السيما أنه يختتم 
املــــــوســــــم األحــــــد 
فــــــــي ضــــيــــافــــة 
ليستر سيتي 

بالذات.

أرتيتا  ميكل  اإلســبــانــي  املــــدرب  تـــرك 
ـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــــام عـــــودة األملـــانـــي  ال
مـــســـعـــود أوزيـــــــل والـــفـــرنـــســـي مــاتــيــو 
الغندوزي ألداء دور في تشكيلة فريق 
أرســنــال اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، بعد 

تراجع كبير في اآلونة األخيرة.
ويــغــيــب الــغــنــدوزي عــن «املــدفــعــجــيــة» 
منذ دخوله في مشادة مع مواطنه نيل 
مــوبــاي العـــب بــرايــتــون خـــالل مــبــاراة 
الفريقني ضمن الدوري املمتاز الشهر 
املاضي (خسرها أرسنال 1-2)، على 
إثــــر تــدخــل قــــوي مـــن مـــوبـــاي تسبب 
بإصابة بالغة لحارس أرسنال األملاني 

بيرند لينو.
أمـــا أوزيـــــل، فــلــم يــدافــع 
ألـــوان الفريق منذ  عــن 
استئناف الــدوري في 
حـــزيـــران بــعــد تــوقــف 
ألكثر من ثالثة أشهر 

فيروس  بسبب 
كـــــــــــــــورونـــــــــــــــا 

املستجد.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تــصــريــحــات 
للصحافيني، 

أرتيتا  تــطــرق 
بــــشــــكــــل غـــيـــر 

ــــــى  مــــــبــــــاشــــــر ال

وضع الالعَبني، من زاوية الحديث عن 
العب آخر عانى في األشهر املاضية، 

هو السويسري غرانيت تشاكا.
ونزع املدرب السابق للفريق اإلسباني 
أوناي إيمري عن تشاكا شارة القيادة 
بعد توتر بينه وبني املشجعني خالل 
ـــــاالس في  مــــبــــاراة ضـــد كــريــســتــال ب
دوره  وحـــّيـــد  األول،  تــشــريــن  أواخــــــر 
ان العب  اال  الفريق.  بشكل كبير في 
خــــط الــــوســــط الـــســـويـــســـري اســتــعــاد 
مستواه وعــاد ليصبح ركنا أساسيا 
أرتــيــتــا  وقــــال  مـــؤخـــرا.  التشكيلة  فــي 
«الـــتـــحـــدي مـــع غـــرانـــيـــت كــــان اقــنــاعــه 
بــوجــود مــكــان لــه هــنــا، بــأنــنــي مؤمن 
بـــقـــدراتـــه، وان األمــــــور قــابــلــة لــلــتــبــدل 
وتابع  املهنة».  هــذه  في  بشكل سريع 
«كان عليه أوال ان يؤمن بقدرته على 
ـــك، وفــــي حــــال ظــهــر هــذا  الـــقـــيـــام بـــذل
النهاية.  كنا سنساعده حتى  األمــر، 
أنا سعيد جدا لسماع وملس رد فعل 
املشجعني (اإليجابي) حياله»، مؤكدا 
الــعــودة، ثمة  تــريــد فعال  انــه «اذا كنت 

دائما طريق للعودة».
اذا  عــــمــــا  ســــــــؤال  عــــلــــى  وردا 
كــــــــان ذلــــــــك يــــشــــمــــل أوزيــــــــل 
والـــغـــنـــدوزي، أجـــاب «هــذا 
العب  كــل  على  ينطبق 
وكـــل فـــرد فــي الجهاز 
الـــفـــنـــي. كــــل الــالعــبــني 

يعرفون ذلك».

كرة  ودوري  الالعبني  رابطتا  أفــادت 
الــســلــة األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني بــأن 
جميع نتائج فحوص فيروس «كوفيد 
- 19» التي أجريت األسبوع املاضي 
ـــــــــ346 املـــشـــاركـــني  عـــلـــى الـــالعـــبـــني ال
في  االستثنائي  املوسم  باستئناف 
ــــد ديــزنــي في  «فــقــاعــة» مــجــمــع وورل

أورالندو (فلوريدا)، جاءت سلبية.

ومــــن املـــؤكـــد أن هــــذا الــخــبــر يشكل 
ارتـــيـــاحـــا لــرابــطــة الــــــدوري قــبــل أيـــام 
مـــــعـــــدودة عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف املـــوســـم 
الـــــحـــــالـــــي، الســـيـــمـــا  تــــمــــوز  فـــــي 30 
من  السابقة  املوجة  في  أعلن  بعدما 
الــفــحــوص الـــتـــي أجـــريـــت عــلــى 322 
العبا بعد وصولهم الى أورالندو بني 
الحالي،  الشهر  من  والتاسع  السابع 
عن حالتني إيجابيتني بالفيروس لم 

تحدد هويتيهما.

وستقام املباريات من دون جمهور، 
إجـــــراءات صحية تشمل  وبــمــوجــب 
إخـــضـــاع الــجــمــيــع لــفــحــوص دوريــــة 
ان  عـــلـــى   ،«19  - «كـــوفـــيـــد  لــكــشــف 
تقيم كل الفرق في املجمع الذي بات 

يصطلح على تسميته «الفقاعة».
وفــــي تــصــريــحــات فـــي وقــــت ســابــق 
من هذا الشهر، توقع مفوض رابطة 
الدوري آدم سيلفر ان يكون عدد من 
الالعبني اآلتني الى فلوريدا، مصابني 
تسجيل  ان  رأى  لــكــنــه  بــالــفــيــروس، 
أفراد  إصابات إضافية بعد دخــول 
ــــفــــرق فــــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــي  ال
أكبر  بمشكلة  سيتسبب  املــجــمــع، 

للدوري.
تسجيل  تــم  اذا  «بالتأكيد  وأوضـــح 
االطـــالق ضمن  أي تفٍش مهم على 
املجمع، سنضطر لالغالق مجددا».
الــدوري 22  ويشارك في استئناف 
فــريــقــا مـــن أصـــل 30 فـــي الــبــطــولــة، 
املؤهلة  ــــ16  ال املــراكــز  على  تتنافس 
الى األدوار اإلقصائية «بالي اوف» 

التي تنطلق في 17 اب.
وســـــيـــــخـــــوض كــــــل فـــــريـــــق ثـــمـــانـــي 
مـــبـــاريـــات مــخــصــصــة لــلــتــصــنــيــف 
النهائي، على ان ينتقل بعد ذلك 16 
الثمانية األولى  فريقا تحتل املراكز 
فــــي كــــل مــــن املــنــطــقــتــني الــشــرقــيــة 
والغربية، لخوض منافسات «بالي 

أوف».
فاصلة  مــبــاريــات  الــرابــطــة  وستقيم 
فــي حـــال الــحــاجــة الـــى ذلـــك لتحديد 

املراكز.

كريستيانو  البرتغالي  الــدولــي  املهاجم  قــاد 
رونــــالــــدو فــريــقــه يــوفــنــتــوس إلــــى اســتــعــادة 
سكة االنتصارات والثأر من ضيفه التسيو 
ملعب  عــلــى   (1-2) الــفــوز  هــدفــي  بتسجيله 
«أليانز ستاديوم» في تورينو في قمة وختام 
املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقتني 51 من 
ركلة جزاء و54، وضرب عصفورين بحجر 
مسجل  إيموبيلي،  بتشيرو  بلحاقه  واحـــد 
الهدف الوحيد لالتسيو (83 من ركلة جزاء)، 
إلى صدارة الئحة الهدافني برصيد 30 هدفا، 
وعزز حظوظ فريقه بالتتويج باللقب التاسع 

على التوالي.
واســتــغــل يــوفــنــتــوس جــيــدا تــعــثــر مــطــارديــه 
امــام مضيفه  الثاني  ميالن  انتر  املباشرين 
أمــــام مضيفه  الــثــالــث  رومــــا 2-2، وأتــاالنــتــا 
إلـــى 80 نقطة  فــيــرونــا 1-1، فــرفــع رصــيــده 
إلــى ثماني  الــفــارق بينه وبــني األول  موسعا 
نقاط وبينه وبني الثاني إلى تسع نقاط قبل 

أربع مراحل على نهاية املوسم.

وهــــو الـــفـــوز الــــــ25 لــيــوفــنــتــوس هــــذا املــوســم 
فـــي مــبــاريــاتــه األربـــــع األخـــيـــرة بعد  واألول 
الـــخـــســـارة امـــــام مـــيـــالن 2-4 والـــتـــعـــادل مع 

اتاالنتا 2-2 وساسوولو 3-3.
ورد يــوفــنــتــوس االعـــتـــبـــار لــخــســارتــه أمـــام 
املوسم وبنتيجة واحدة  التسيو مرتني هذا 
1-3 في املرحلة الخامسة عشرة من الدوري 
فــي الــســابــع مــن كــانــون األول املــاضــي على 
امللعب األوملــبــي فــي رومـــا، والــكــأس السوبر 
اإليطالية في الرياض في 22 من الشهر ذاته.
وعلق رونالدو على الفوز قائال: «كنا ننتظر 
ـــــذي يــقــدم  مــــبــــاراة صــعــبــة امـــــام التــســيــو ال
موسما جيدا لكننا كنا نعرف انه بامكاننا 
الــفــوز عــلــى ملعبنا وكــــان بــامــكــانــنــا الــفــوز 

بنتيجة كبيرة».
وأضـــاف رونــالــدو الـــذي بــات أول العــب في 
التاريخ يسجل 50 هدفا في بطوالت إيطاليا 
وإســبــانــيــا وإنــكــلــتــرا بــحــســب مــوقــع أوبــتــا 
الــريــاضــيــة «أنـــا سعيد بهذا  لــالحــصــائــيــات 
اإلنـــجـــاز الــجــديــد، االرقـــــام الــقــيــاســيــة مهمة 
دائما والناس يتذكرونها دائما، ولكن االهم 
هــو الــفــريــق نــحــن نــقــدم عــمــال جــيــدا ونــريــد 

الفوز باللقب».

اكــــد نــــادي لــيــغــانــيــس اإلســـبـــانـــي لــكــرة 
لن  أغيري  املكسيكي خافيير  أن  القدم 
يكون مدربا لفريقه املوسم املقبل عقب 

هبوطه إلى الدرجة الثانية.
وجـــــاء اإلعــــــالن عـــن رحـــيـــل أغـــيـــري غـــداة 
تعادل الفريق مع ضيفه وجاره ريال 
مــدريــد الــبــطــل 2-2 فــي املــرحــلــة 
الــثــامــنــة والــثــالثــني األخــيــرة، 
ـــــــذي لــــم يـــكـــن كــافــيــا  وال
ــــهــــبــــوط،  ــــه ال ــــتــــفــــادي ل
يتعني  كــــان  حــيــث 

على  الــفــوز  عليه 
ـــــنـــــادي املــلــكــي  ال
البقاء  لــضــمــان 
خـــصـــوصـــا 
بــعــد تــعــادل 
فيغو  سلتا 
الـــــــســـــــابـــــــع 
عـــشـــر مــع 
مـــضـــيـــفـــه 
اسبانيول 
صـــــــاحـــــــب 
املركز األخير 

صفر-صفر.

وقـــــال لــيــغــانــيــس فـــي بـــيـــان «يــشــكــر الـــنـــادي 
أنه  الفني»، موضحا  خافيير أغيري وجهازه 
تسلم تدريب الفريق في «مرحلة معقدة وأبقاه 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة حــتــى املـــبـــاراة األخـــيـــرة في 
الــدوري، وفشل بفارق هدف واحد في إبقائه 
في الدرجة األولى» في إشارة إلى هدف الفوز 
على ريال مدريد الذي لم يتمكن الالعبون من 

تسجيله.
ـــدربـــي» املـــدريـــدي أنــه  واعــلــن أغــيــري عــقــب «ال
الهدف  بلوغ  قادرين على  «عندما نكون غير 
(الذي تم التعاقد معنا من أجله)، من الطبيعي 
أن تكون هناك نية الطالق. سأرى ما يحدث، 

إذا أرادوا أن أستمر».

8:30

10:45

10:45

10.15

10:45

10:45

10:45

8.00

أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري اإلسباني لكرة 
القدم تفعيل خيار التعاقد النهائي مع خيسوس 
خواكني فرنانديز املعروف بـ»سوسو» الذي كان 

يدافع عن ألوانه معارا من ميالن اإليطالي.
وأفاد النادي األندلسي في بيان نشر على موقعه 
االلكتروني، بانه «فّعل خيار شراء سوسو»، وان 

إبن الـ26 عاما «وّقع عقدا لخمسة أعوام».
القادر على شغل مراكز في  والتحق اإلسباني 
الوسط الهجومي أو خلف املهاجمني، بصفوف 

إشبيلية في مطلع العام الحالي آتيا من الفريق 
اللومباردي. وهو خاض 19 مباراة، سجل فيها 

هدفا مع تمريرة حاسمة.
الــى ميالن في موسم 2014- وانضم سوسو 
مـــبـــاراة  مـــن 150  أكـــثـــر  مــعــه  وخـــــاض   ،2015
سجل خاللها 26 هدفا مع 43 تمريرة حاسمة، 

بحسب بيان إشبيلية.
التعاقد،  قيمة  األنــدلــســي  الــنــادي  يكشف  ولـــم 
لــكــن الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة اإلســبــانــيــة قدرتها 
بــــ21 مــلــيــون يــــورو. وأشــــارت الــتــقــاريــر الـــى ان 
خيار ضم سوسو كان مرتبطا ببلوغ إشبيلية 

دوري  مــســابــقــة 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا 

لــلــمــوســم املــقــبــل، 
وهـــــــو مـــــا حــصــل 

بــحــلــولــه فـــي املــركــز 
ــــــع فـــــي تـــرتـــيـــب  ــــــراب ال

الــــلــــيــــغــــا الـــــتـــــي اخـــتـــتـــم 
مــنــافــســاتــهــا بـــفـــوز على 

ضـــيـــفـــه فـــالـــنـــســـيـــا بــهــدف 
الثامنة  املــرحــلــة  فــي  نظيف 

والثالثني األخيرة.
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 يــدافــع 
ق منذ
ي في
وقــف
شهر

«كان عليه
الـــقـــيـــام بـــذ
كنا األمــر، 
أنا سعيد
املشجعني

انــه «اذا كنت
دائما
ورد
كـــ

فــيــد دي خيا وهــدف 
خطأ من املدافع هاري

يي

رك سولسكاير أن ال 
ي

ريقه لتضميد الجراح
مسلسل توقف  لى 
تالية من دون هزيمة
جميع املسابقات، إذ
ــادة تـــوازنـــه سريعا

ائــزا مــن مــبــاراتــه 
ســــــــت هــــام

 عــــشــــر،
ختتم 

حــــــد
فــــة 
ي 

لــيــغــانــيــس اإلســـبـــا اكــــد نــــادي
أ املكسيكي خافيير  أن  القدم 

يي

يكون مدربا لفريقه املوسم املق
هبوطه إلى الدرجة الثانية.

ـــــالن عـــن رحـــيـــل أغـــيـ ــوجـــــاء اإلعـــ
تعادل الفريق مع ضيفه وج
2-2 فــي مــدريــد الــبــطــل
ــالثــني ــالــثــامــنــة والــثـالالـ
ـــــــذي لــــم يـــك وال
ــــه ا ــــتــــفــــادي ل
كـ حــيــث 
ا عليه 
ـــــنـــــا ال
لــضـ
خ
ب

س

املر
صفر-ص

ي 
ـا 
ي

ل،
صــل

ركــز 
رتـــيـــب

 اخـــتـــتـــم 
ـــفـــوز على

ســـيـــا بــهــدف 
الثامنة  رحــلــة 

رة.
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في مسلسل (يسكُن قلبي) ملخرجِه: 
أكرم كامل، يعود املؤلف باسل الشبيب 
َمُه في أعمال  إلى عاملِه الدرامي الذي قدَّ
بأجزائِه  األزقـــة)  (أعــمــاق  مثل  سابقة 
إذ  و(املــديــنــة)،  الشيخ)  (بــاب  املتعددة: 
ة،  يخوض في أعماق تلك البيئة الشعبيَّ
مـــع الـــفـــارق الــزمــنــي، إذ تــكــتــوي بــنــار 
وتعقيدات  ومخاطرِه  الحاضر  الزمن 
ة في املناطق واملحالت  الحياة البغداديَّ
ة القديمة مثل مقتربات منطقة  الشعبيَّ
(الــســنــك) الــتــجــاريــة و(ســيــد سلطان 

علي).

أفكار درامية عميقة
وفــــي (يــســكــن قــلــبــي) يــتــبــّنــى بــاســل 
على  الــدرامــي  املكان  توظيف  الشبيب 
نــحــٍو أكــثــر عــمــقــًا ونــضــجــًا ويــحــاول 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة  أبــــــعــــــادِه  فـــــي  يـــضـــخ  أْن 
العميقة،  الــدرامــيــة  أفـــكـــاَرُه  الــخــارجــيــة 
ــقــديــمــة الــى  فــمــن املــحــلــة الـــبـــغـــداديـــة ال
الــــــزقــــــاق، ومــــــن األخـــــيـــــر يــــدخــــل الـــى 
ــخــذُه 

َّ
الــبــيــت الــبــغــدادي الــقــديــم الــــذي ات

ــــــة رئـــيـــســـة لــلــمــســلــســل   درامــــــيَّ
ً
بــــــــؤرة

 

األكـــبـــر  الـــــــــوزَر   
َ

يـــحـــمـــل أْن  ـــــُه  ل وأراَد 
ــــُه 

َ
ــُه الــعــلــيــا وداللــــت

َ
لــلــمــســلــســل وقــيــمــت

الدرامية العميقة.
فــــي هـــــذا الـــبـــيـــت الــــبــــغــــدادي الـــقـــديـــم - 

ُم املــؤلــف  ــــه الـــبـــاشـــوي - يـــقـــدَّ رغــــم إرث
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة بـــداللـــة اســمــهــا 
رمزًا  (شــذى سالم) بوصفها  ماجدة 
للخير،  ــِحــبــة 

ُ
امل الــعــراقــيــة  م 

ُ
واأل لــلــمــرأة 

والــســاعــيــة لــتــقــديــم الــعــون واملــســاعــدة 
وتــرعــى الــجــمــيــع وتــأويــهــم فــي بيتها 
فها 

َّ
وترعاهم وتحافظ عليهم مهما كل

األمر من تضحيات وصعوبات، ورغم 
ذات  حــادثــة  بسبب  قة 

ّ
ُمطل امـــرأة  أنها 

ُبعد أخالقي ترك لوثة بثوب سمعتها 
أمانة  على  تحافظ  أنها  إال  وشــرفــهــا، 
ــديــهــا وتـــرعـــى أخــتــهــا  ــبــيــت املــــــودع ل ال
نــجــيــبــة (فــاطــمــة الــربــيــعــي) وزوجـــهـــا 
األعمى شاكر (عبد الستار البصري) 
وابــنــهــمــا ريـــــاض (مــرتــضــى حــبــيــب) 
وتأوي الجريج الهارب (رعد)، قبل أْن 
تبدأ بتحويل البيت تحت ضغط العوز 
والحاجة إلى ما ُيشبُه الفندق الشعبي 
الــدكــتــوراه سعد  طالب  معهم  ليسكن 
(يــحــيــى إبـــراهـــيـــم) وغــريــمــه الــســاعــي 
لقتله أسامة (عالوي حسني)، وكذلك 
مـــالـــك الــبــيــت نــفــســه عـــامـــر (مــحــمــود 
أبـــو الــعــبــاس) وهــوبــي املــضــمــد (غــانــم 
(مــازن محمد  نديم  واملجنون  حميد) 
مصطفى) وحتى اإلرهابي مجيد/ ابو 
قتادة (ماجد درندش) وزوجته شوق 
(بــيــداء رشــيــد)، وأخــيــرًا تنضم إليهم 

كـــل مـــن الـــفـــتـــاة املـــريـــضـــة نـــــازك (آالء 
نجم) ومعها إيمان (نجالء فهمي).

الرمز والداللة
القديم  البيت  لهذا  املسلسل  أراد  وقــد 
أْن يكون رمزًا أو داللة للوطن بأجمعه 
فـــي هــذا  َوَرَد  الــــواســــع، وقــــد  ومــعــنــاه 
الصدد أكثر من حوار ومعنى في ثنايا 
الشخصيات  حـــــوارات  مــن  املــســلــســل 
الــســاكــنــة أو الـــتـــي ارتـــبـــطـــْت حــيــاتــهــا 
 عن معاني 

ً
البيت، فضال بوجود ذلك 

ــة  الــدرامــيَّ ودالالت مــجــريــات األحـــــداث 
نفسها.

العراقية،  م 
ُ
األ أو  املـــرأة  وبــداللــة وجـــود 

ورمزية (البيت) الوطنية، كان يتوجب 
من  نابعًا  املسلسل  عــنــوان  يــكــون  أْن 
هذه القيمة واملعنى، ال أْن يأتي بعنوان 
ة جميلة (يسكُن  ذي طبيعة رومانسيَّ
ــة  والــدالل للمعنى  يفتقد  ــُه  لــكــنَّ قــلــبــي) 
الـــدرامـــيـــة الــعــمــيــقــة الــســاكــنــة فـــي املــنت 

ة. الحكائي ذي الطبيعة الرمزيَّ
إّن هذه اإلزاحة الفنية للمكان (البيت) 
ـــــة (مـــــاجـــــدة)  والـــشـــخـــصـــيـــة املـــــحـــــوريَّ
إلى  بهما  واالنتقال  العامة  بابعادهما 
ة واملعنى  همِّ

ُ
امل الرمز والداللة  مستوى 

الــدرامــيــة  البنية  تــحــت  الــراكــد  العميق 
أهمية  مكمن  هي  التقليدي،  بسياقها 

املــســلــســل و(ثـــيـــمـــتـــه) وبــــــؤرة مــعــنــاُه 
إيصالها  املؤلف  التي حاول  الحقيقي 

الى املتلقي.

السيناريو وحكاية شرف
الــذي  القديم  الــزمــن املتراكم  ومــن ذلــك 
 املـــؤلـــف 

ُ
يــمــتــد لـــثـــالثـــني عـــامـــًا يـــّســـتـــل

طــــالق  الـــــــى  أدْت  إخــــالقــــيــــة  حـــــادثـــــة 
(ماجدة) من زوجها إبراهيم (مناضل 
بـــإجـــازة  الـــعـــائـــد  الـــجـــنـــدي  ذلــــك  داود) 
ــُه تــأوي فــي -

َ
مــن الــحــرب ليجَد زوجــت

 

صـــيـــب بطلق 
ُ
 هـــاربـــًا ا

ً
غــيــابــِه - رجــــال

ناري.
 
ً
ـــْت (ُعـــقـــدة

َ
ـــل

َّ
هــــذه الـــحـــادثـــة الـــتـــي شـــك

) ســيــحــاول املــســلــســل طـــوال 
ً
درامــــيــــة

عــن  يـــكـــشـــف  أْن  الــــثــــالثــــني  حـــلـــقـــاتـــه 
ــمــا أنَّ  أســبــابــهــا وحــقــيــقــتــهــا، ال ســيِّ
ــــة  هــــــذه الــــعــــقــــدة بــجــنــبــتــهــا األخــــالقــــيَّ
 في 

ً
َركْت آثارها واضحة

َ
ت العميقة قد 

الطيب)  (بــاســم  أنــس  الشرطة  ضابط 
ــُه 

َ
ــــَرْت عــلــيــه حــيــات

َّ
ابـــن (مـــاجـــدة) وعــــك

الــشــخــصــيــة واملــهــنــيــة واألســــريــــة مع 
أبيه وزوجة أبيه مديحة (بتول عزيز) 
 
ً
وأخيه أمجد (علي نجم الدين)، فضال
مِه وهو يبحث 

ُ
عن عالقِتِه السيئة مع أ

عن حقيقة ما جرى قبل ثالثني سنة.
يـــمـــنـــح هـــذه  أْن  املــــؤلــــف  وكـــــــان عـــلـــى 

الدراميني  والتركيز  االهتمام  الحادثة 
ــلــكــشــف عــــن مــجــريــاتــهــا  الـــكـــافـــيـــني ل
وتــجــســيــدهــا درامــــيــــًا عــلــى الــشــاشــة 
بــأفــعــالــهــا وشــخــوصــهــا الــفــاعــلــة وهــم 
كل من: شهاب كلبجة (ستارخضير) 
و(نـــــديـــــم) و(مــــــاجــــــدة) و(إبــــراهــــيــــم)، 
التي  ة  همِّ

ُ
امل الحادثة  رباعي  بوصفهم 

اعــتــمــدهــا املسلسل فــي رســـم عــقــدِتــِه 
أنَّ  لكننا وجــدنــا  الــرئــيــســة،  ـــة  الـــدرامـــيَّ
الـــحـــادثـــة تـــــدور فـــي إطـــــار الــــحــــوارات 
اإلخــبــاريــة املــتــداولــة بــني شخصياتها 

األربع.
املـــهـــمـــة  الـــــحـــــادثـــــة  هـــــــذه  أنَّ   

ً
خـــــاصـــــة

شخصية  حقيقة  عــن  لــنــا  ستكشف 
(شهاب كلبجة) بوصفِه أحد منتسبي 
وهو  السابق  للنظام  القمعية  األجهزة 
يطارد الشيوعي القديم (نديم)، وكذلك 
(نــديــم) نفسه  الكشف عــن شخصية 
الــتــي كــانــت بــحــاجــة الـــى بــنــاء وتبيان 
دراميني خاصني بها من أجل ضمان 
التعاطف معها والتعريف بمدى الظلم 
حَق به على يد (شهاب كلبجة) 

َ
الذي ل

الذي يفترض دراميًا أنه كان قد طارد 
ُه 

َ
(نــديــم) وأصــاَبــه بطلق نــاري واعتقل

صيب 
ُ
أ التعذيب  قسوة  وتحت  وعذبُه 

يحمل شهادة  وهــو  بالجنون  (نــديــم) 
ة. املاجستير باللغة العربيَّ

التالعب بزمن السرد
وقـــد تـــوافـــرْت لــلــمــؤلــف عــلــى مستوى 
الـــــســـــرد أكـــــثـــــر مـــــن فـــــرصـــــة إلعـــــــادة 
ـــواقـــعـــة (اإلخــــبــــاريــــة)  تــجــســيــد تـــلـــك ال
 
ً
خــاصــة شخصياتها،  عــن  والــكــشــف 
الى  اللص (رعــد) ولجوئِه  بعد إصابة 
ــَعــْت 

َ
بــيــت (مـــاجـــدة)، تــمــامــًا مثلما وق

الــحــادثــة الــقــديــمــة، وكـــذلـــك الـــحـــال في 
ْت فرصة  الحلقات األخيرة حيث تكررَّ
املشاهد  فــي  الــحــادثــة  تجسيد  ضياع 
 الـــتـــي جــمــعــْت (ابـــراهـــيـــم) و(شـــهـــاب) 

و(أنس).
باسل  اعتمد  التكنيك  مستوى  وعلى 
الــشــبــيــب أســـلـــوب أو تــقــنــيــة الــتــالعــب 
بــزمــن الــســرد الـــدرامـــي فــكــان يقطُعُه 
على نحو مفاجئ ثم يعود إليه لوصل 
مــــا انـــقـــطـــع مـــنـــه وهـــــي تــقــنــيــة أعـــطـــْت 
للمسلسل،  والتشويق  الحيوية  بعض 
السياق ثمة مشهد (فالش  وفــي هــذا 
بــــاك) خــاطــف تـــمَّ تــقــديــُمــُه مـــن وجــهــة 
نـــظـــر(نـــديـــم) وهــــو يـــتـــذكـــر(شـــهـــاب..) 
املعتقل، كان  فــي  بتعذيبِه  يــقــوُم  وهــو 
مفتاحًا  يكون  أْن  املشهد  لهذا  يمكن 
لكنَّ  (نديم) و(شهاب..)،  لشخصيتي 
هـــذا املــشــهــد مـــرَّ عـــابـــرًا وخــاطــفــًا من 
خرى من 

ُ
دوَن أْن يتمَّ دعمُه بسلسلة أ

ة. املشاهد االستذكاريَّ

{وباء املعلومات}
ويــبــذل هـــؤالء جــهــودًا كــبــيــرة ملــكــافــحــة ”وبـــاء 
الذي يعتبرونها خطيرا كالعدوى  املعلومات“ 

بالفيروس.
ويقول الناشط بحر جاسم من مجموعة ”تيك 
التي  الــســالم)  بــيــس“ (التقنية مــن أجـــل  فـــور 
حــّولــت حملتها املــســتــمــرة مــنــذ أربـــع ســنــوات 
املزيفة  واالقتصادية  السياسية  األخبار  ضد 
الـــوبـــاء، ”نـــحـــاول تصحيح  أخــبــار  إلـــى تفنيد 

األخبار والحفاظ على أرواح الناس“.
وتــنــشــر حـــســـابـــات املــجــمــوعــة عــلــى وســائــل 
مفبركة  ألخبار  صــورا  االجتماعي  التواصل 
أو  كاكتشاف عالجات جديدة  الفيروس،  عن 
وفيات من املشاهير بسبب الوباء، أو الحديث 

عن أعداد شفاء مطمئنة.
الــنــاشــطــون تــلــك الــصــور بختم أحمر  ويــمــّيــز 
وكتابة ”منشور مزّيف“ مصحوبًا بتصحيح 
وروابط ملعلومات أكثر دقة، شاهدها أكثر من 

مليون متابع.
ويقول جاسم ”ال نقوم بدحض الخبر الكاذب 
فقط، وإنما أيضًا ننشر الوعي حول كورونا، 
عـــن الــوقــايــة الــصــحــيــحــة أو تـــــداول اســتــخــدام 

العالج الخاطئ“.
الشرق  منطقة  تسجيل  مــع  الحملة  واتسعت 
األوســـــط ارتـــفـــاعـــًا كــبــيــرًا فـــي عــــدد املــصــابــني 

(كوفيد – 19). بـ
فــي الـــعـــراق، ارتــفــع الــعــدد إلـــى أكــثــر مــن ألفي 
إصـــابـــة يــومــيــًا فـــي نــهــايــة حــــزيــــران/ يــونــيــو، 
 ليالمس ثالثة آالف حالة يوميًا في تموز/ يوليو

الحالي.
ذروة  والــجــزائــر  عمان  وسلطنة  لبنان  وشهد 
فــــي اإلصــــــابــــــات الـــيـــومـــيـــة مــنــتــصــف تـــمـــوز/ 
الـــســـعـــوديـــة واألردن  بــيــنــمــا شـــهـــدت  يـــولـــيـــو، 
 الــــذروة الشهر املــاضــي، ويــبــدو أنــهــا فــي طور 

االستقرار.
ويلقي األطباء في العراق باللوم على املعلومات 
املــضــلــلــة املــنــتــشــرة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، إذ يصر 
أميركية،  الفيروس مؤامرة  أنَّ  مرضاهم على 
الناس يموتون فعليًا جراء هجوم بغاز  أنَّ  أو 
املرتفعة في  الــحــرارة  أنَّ درجــات  أو  السارين، 

العراق ستوقف انتشار الفيروس.
لة 

ّ
املضل املعلومات  تلك  إن  ممرضون  ويقول 

ـــل مــــن احــــتــــمــــال وضــــــع األشــــخــــاص 
ّ
قــــد تـــقـــل

ـــعـــامـــة، أو الــتــقــيــد   الـــكـــمـــامـــات فــــي األمــــاكــــن ال
بالتباعد االجتماعي أو غسل أيديهم بانتظام.

{موضوع شخصي}
ـــــى أنَّ  ـــفـــرانـــس بـــــرس إل ويـــشـــيـــر نـــاشـــطـــون ل
املــعــلــومــات املــغــلــوطــة حــيــال الــجــائــحــة تنتشر 
لكن  للوباء،  األولــى  األيــام  بلغات مختلفة منذ 
خصوصًا  خطير،  العربية  باللغة  انتشارها 

بسبب نقص التقارير ذات املصداقية.
والحــــظــــت مــنــظــمــة ”مــــراســــلــــون بــــال حـــــدود“ 
تشددًا من السلطات على وسائل اإلعالم في 
الشرق األوسط خالل العام 2020، خصوصًا 

(كوفيد – 19). بشأن املعلومات املتعلقة بـ
ــي 

ّ
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، يـــقـــول نـــاشـــطـــون، إن مــتــلــق

األخبار يشككون في املعلومات التي يجدونها 
 لتغذية 

ً
على املنصات التقليدية، وهم أكثر ميال

نظريات املؤامرة.
ويــقــول الــنــاشــط الــعــراقــي املــقــيــم فــي الــواليــات 

املـــتـــحـــدة فــيــصــل املــــطــــر، مـــؤســـس مــجــمــوعــة 
”أفـــكـــار خــلــف الـــحـــدود“، ”الــثــقــافــة اإلعــالمــيــة 
إلى  الــذهــاب  للعراقيني  يمكن  مــوجــودة.  غير 
حقًا  مؤهلني  غير  ولكنهم  وتويتر،  فيسبوك 
ـــرؤيـــة 50 مـــصـــدرًا مــخــتــلــفــًا والــتــمــيــيــز بني  ل

الحقيقة والخيال“. 
ـــــك املـــــجـــــمـــــوعـــــة فــــــــي شـــــراكـــــة  ودخــــــــلــــــــت تـــــل
مـــــــع ”ويـــــكـــــيـــــبـــــيـــــديـــــا“ لــــتــــرجــــمــــة أكــــــثــــــر مـــن 
حــــول بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل  غـــنـــيـــة  صـــفـــحـــة   250 
بــالــلــغــة  ونـــشـــرهـــا   (19  – (كـــوفـــيـــد   أصـــــــول 

العربية.
ويقول املترجم املتطوع عصام فواز املقيم في 
ليست  إنها  لبنان،  مدينة طرابلس في شمال 
مهمة سهلة بالنظر إلى اللكنات املتنوعة للغة 

العربية.
ويشير فواز (33 عامًا) إلى أن ”املصطلحات 
ــلــغــة الــعــربــيــة لــيــســت مـــوحـــدة.  الــعــلــمــيــة فـــي ال
تــجــد املــصــطــلــح نــفــســه املــســتــخــدم مــثــال في 
عن  تــمــامــًا  مختلفا  واألردن  ولــبــنــان  ســوريــا 
املــصــطــلــح املــســتــخــدم فـــي مــصــر أو فـــي دول 
املغرب“، بينما بعض املصطلحات اإلنكليزية 
االقتناع  لــكــنَّ  بالعربية.  مــرادفــات  لها  ليست 
جعل  عمله،  خــالل  مــن  املجتمع  فــي  بالتأثير 
لي  بالنسبة  ”املـــوضـــوع   

ً
قــائــال يستمر،  فـــواز 

مــوضــوع شخصي. أنــا كنت مــن األشــخــاص 
الـــذيـــن يــصــدقــون تــلــك الـــخـــرافـــات، لكنني 

كــنــت مــحــظــوظــًا بـــوجـــود أشــخــاص 
(شّغل  لي  ويقولون  يدعمونني 

عــقــلــك)“. ويــضــيــف ”يمكن 
لــشــخــص واحــــــد مــقــتــنــع 

خـــرافـــة  املــــوضــــوع  أن 
خـــبـــرًا  يـــــصـــــدق  أو 

كاذبًا، أن يتسّبب 
بـــمـــصـــيـــبـــة فــي 

املجتمع“.

{اإلشاعة 
فيروس}

ومـــنـــذ بــدء 
تــــــفــــــشــــــي 
فـــــــيـــــــروس 
كــــــــورونــــــــا 
املــســتــجــد، 
نــــــــــشــــــــــرت 

صـــــــفـــــــحـــــــة 
”فــــي مــيــزان 

فـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــس 
ــــــــــــرس“ الــــتــــي  ب

تـــــشـــــكـــــل جــــــــزءا 
مــن مــدونــة الــوكــالــة 

الخاصة  اإللكترونية 
بـــمـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــلـــيـــل 

ــــغــــات عــــــدة،  اإلعـــــــالمـــــــي بــــل
ق في 

ّ
عشرات التقارير التي تدق

أخبار كاذبة وتدحضها باإلثباتات. 
وهـــــكـــــذا، أثــــبــــت فــــريــــق تـــقـــّصـــي صــحــة 

األخـــــبـــــار فــــي الــــشــــرق األوســــــــط أن مــنــظــمــة 
الصحة العاملية ”لم تقفل ملف كورونا“، وأن 
فـــي اخــتــبــار لتشخيص  تـــشـــارك  املــنــظــمــة ال 
وضــــع  وأن  ــــــتــــــرنــــــت،  اإلن ــــى  عــــل  الــــــفــــــيــــــروس 
في  األكــســجــني  بنقص  يتسّبب  ال  الــكــمــامــات 

الــــجــــســــم، وغـــيـــرهـــا 
وغيرها من األخبار املركبة والشائعات.

ويقول معتز الظاهر، مدير اإلعالم في منصة 

”فتبّينوا“ 
الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي 
تــــــــــأســــــــــســــــــــت فـــــي 
لتفنيد   2014 الــعــام  األردن 
ـــخـــبـــر الــــكــــاذب  ــــكــــاذبــــة، ”ال األخـــــبـــــار ال
يــنــتــشــر أســـــرع مـــن الــخــبــر الــصــحــيــح. كمية 
كبيرة  واتــســاب  تطبيق  على  الكاذبة   األخــبــار 

جدًا“.
وتنتشر خــدمــة ”واتـــســـاب“ بــني 75 
املــئــة مــن مستخدمي اإلنــتــرنــت  فــي 
فــي الــشــرق األوســـط، وفقًا لدراسة 
وســتــرن“  ”نـــورث  جامعة  أجرتها 

في قطر العام 2019. 
للبقاء  التطبيق  هــؤالء  ويستخدم 
على اتصال مع األصدقاء والعائلة، 
ولـــكـــن أيـــضـــًا ملـــشـــاركـــة الــــروابــــط 

والصور والرسائل الصوتية. 
ويــقــول الــظــاهــر إن هــنــاك إجــــراءات 
قليلة متخذة ملكافحة األخبار املضللة 
الــرســائــل مشفرة  على واتــســاب، ألن 
رسائل  اعــتــبــارهــا  للتطبيق  يمكن  وال 
 مشبوهة كما هي الحال على ”فيسبوك“ 
أنشأت ”فتبّينوا“ قناتها  لــذا،  و“تــويــتــر“.  
الـــخـــاصـــة إلرســــــال تـــقـــاريـــر عـــن كـــوفـــيـــد19- 
مستندة إلى حقائق، الى اآلالف من مستخدمي 

”واتساب“ في وقت واحد. 
وتــتــضــمــن الـــرســـائـــل روابــــــط ملـــقـــاالت عــربــيــة 
املنصة،  مــوقــع  على  علمية  بــإســنــادات  طويلة 
الفيروس عبر صفحة  بيانية عن  ورسومات 
مدتها  فيديو  مقاطع  إلــى  إضــافــة  إنستغرام، 
دقيقة واحـــدة تصل إلــى مــا يــقــارب 800 ألف 

متابع على ”فيسبوك“.
وتـــرفـــع املــنــصــة شـــعـــارًا لــحــمــلــتــهــا ”اإلشـــاعـــة 

فيروس أيضا!“.
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صحتنــا  فــي  يؤثــر  "لــم  وأكــد 
مباشــرة، لكــن تســبب لنــا بكآبــة، 
الفرح والحزن مرتبطان بالرزق يا 
أخي" مضيفًا "لم يصب اي حمال 
بنيــة  ألن  ربمــا  كورونــا؛  بمــرض 
أجسادنا قوية ونتعرض للشمس 

باستمرار".

"لــم  جاســم  علــي  الحمــال  وتابــع 
مــن  ال  صحيــة،  فرقــة  أيــة  تزرنــا 
املنظمــات  مــن  وال  الحكومــة 
االنســانية، مــع أن املــكان مزحــوم 

بالبشر".
وبني الحمال كامل حســني حســن 
لكــن  وقفــازات،  كمامــات  "نرتــدي 

رزقنا تأذى ، و رحمة الله واسعة" 
صحتنــا  فــي  "تأثيــره  موضحــًا: 
إصابــات،  دون  مــن  لكــن   ، كبيــر 
ربك ستار، مع أن أية فرقة صحية 

لم تزرنا".
وأوضح الحمال علي عباس "دائمًا 
لكــن  وقفــازات،  كمامــات  نرتــدي 
التباعــد االجتماعــي متعــذر؛ ألننــا 
بزحــام  نحتــك  "الشــورجة"  فــي 
الناس وركام الحاجات واملخازن،ال 
يمكــن التباعــد، العمل يجبرنا على 
"كعدنــا"  باآلخريــن،  االحتــكاك 
مبينــًا   ،"  

ً
بديــال نجــد  ولــم  شــهر 

"أثــر انتشــار الجائحــة فــي رزقنــا، 
مــن  نفســي  امنــع  طفلــة  وعنــدي 
االكل كــي اوفــر لهــا حليبًا، أشــتغل 
ألجــل اســرتي وطفلتــي الوفــر لهــا 

الحفاظات والحليب واألطباء".
واصــل "أثــر انتشــار كورونــا فينا 
لكــن  مرضيــًا،  وليــس  نفســيًا 
حمالــني أصيبــوا وآخريــن ماتــوا؛ 
بســبب الزحام والظــروف الصعبة 

وغياب املتابعة الصحية".
ولفت الحمال صباح كريم ســبتي 
والقفــازات  الكمامــات  "نرتــدي 
رزقنــا  التباعــد،  علــى  ونحــرص 
تلــكأ، لكــن صحتنــا بخيــر؛ ألننــا 

شــمس  قســوة  مــن  حتــى  أقــوى 
الذيــن  لكــن  العــراق،  فــي  الصيــف 
فــال  مترديــة،  حالتهــم  أصيبــوا 
وال  حالنــا  تتابــع  الصحــة  وزارة 

ة". منظمة إنسانيَّ

20
ــد عنــدي 

ّ
اقترابــي مــن الصحافــة قبــل 55 ســنة تقريبــًا، تول لحظــة 

أن  (يجــب)  الجاللــة  صاحبــة  بــالط  فــي  العاملــني  ان  مفــاده  يقــني 
 بمؤهــالت ثقافيــة ومعرفيــة ال تتوفــر اليــة شــريحة 

ً
يكونــوا شــريحة

مــن  نــوع  علــى  تقــوم  جميعهــا  املهنيــة  الشــرائح  الن  ذلــك  اخــرى، 
املعرفــة التخصصيــة... هذا هو شــأن االطباء واملهندســني والعســكر 
والتجار والفنانني والنجارين واسطوات البناء ...الخ، ليسوا مطالبني 
باكثــر مــن اتقــان حرفهــم ومهنهــم، فــان رغــب هــذا او ذاك باالطــالع 
وتوســيع دائــرة معلوماتــه فذلــك خيــر، وهــو امــر يحســب لــه ويوضع 
فــي ميــزان شــخصيته، أمــا االعالمــي عامــة والصحفــي خاصة فانه 
(مطالــب) أن يكــون ضليعــًا وملمــًا فــي امريــن، اولهمــا: املعرفــة التامة 
 وشــروط املقالة والتحقيق 

ً
بمتطلبات عمله.. يعرف انواع الخبر مثال

واالســتطالع، وكيفيــة انتقــاء العنــوان وعالقتــه باملضمــون، ويجيــد 
فنون اللقاء والحوار والتخفي وراء السطور اذا ضايقته السلطة و... 
وباختصــار عليــه أن يميــز بني التقرير الصحفي وبني تقرير املخبر 

السري...الخ.
وثانيهمــا: أن يتحلــى بقــدر مقبــول من الثقافــة العامة، عليه أن يمتلك 
شيئًا من كل شيء، اللغة والفلسفة والسياسة والتاريخ والجغرافيا 
والرياضيات واعراض الحمل وعلم التنجيم والفلك والغناء والرقص 
الشــرقي، وأن يكون صاحب رؤية وقدرة على التحليل واالســتنباط، 
ويعــرف علــى ســبيل املثــال، ملــاذا 
نحــن بلــد ديمقراطــي علــى طــول 
الخــط ولكننــا ال نؤمــن بالتــداول 

السلمي للسلطة...الخ.
عبر مسيرتي الصحفية، حاولت 
جهــد االمــكان أن اكــون علــى هذا 
مســتحيل  امــر  وهــو  النحــو، 
هــذه  اعانــي حتــى  فأنــا  بالطبــع، 
فــي  مخجــل  جهــل  مــن  اللحظــة 
عــدة قضايــا، يقــف علــى رأســها 
والجــداول  االحصــاء  موضــوع 
الرقميــة، وهــو االمر الــذي دفعني 
قبل سنوات قالئل الى االستعانة 
يعمــل  كان  متقاعــد  بصديــق 
متخصصــًا  جامعيــًا  اســتاذًا 
االقتصاديــة  القضايــا  فــي 
الرجــل  وكان  واالحصائيــة... 
كريمــًا معــي ولم يبخــل بمعلومة 
واعتقــد ان اخالقــه الرفيعــة هــي 
التــي منعتــه من وصفــي بالكائن 
لــم  اننــي  اكتشــافه  بعــد  الغبــي 
 لك االمر 

ُ
اســتوعب كلمــة مــن حديثــه العلمــي، ولهــذا قال لي سأبّســط

كما لو كان مسألة حسابية لتالمذة الصف الرابع االبتدائي.
قــال لــي (لنفتــرض انــك موظــف متقاعــد، تحمــل شــهادة جامعيــة، 
خدمتك 26 سنة، راتبك 450 الف دينار، وهناك عضو برملان متقاعد، 
خريــج اعداديــة، خدمته 4 ســنوات وراتبــه التقاعدي 6 ماليني دينار) 
وشــرب قدحًا من املاء فيما شــربت5 اقداح، ثم واصل حديثه (ولكي 
نعمــل مقارنــة احصائيــة فــال بــد مــن التفاصيــل: حيــث ان خدمتــك 
الفعلية بااليام = 26 ســنة × 290 يومًا) وســألته (ملاذا تحســب ايام 
الســنة 290 وليــس 365 يومــًا؟) أجابنــي (علــى عهــدك كان الــدوام 6 
ايام في االســبوع، وملا كانت الســنة تتألف من 52 اســبوعًا (52 ×6) 
= 312، ونطــرح مــن هــذا الرقــم 22 يومــًا مجمــوع العطــل الرســمية 
واالعيــاد (22-312)=290، وحــني نضــرب (290×26)=7540 يومــًا 
مجمــوع ايــام الــدوام لخدمتــك الفعليــة، أمــا ايــام دوام النائــب الســنوية 
فهــي (150) يومــًا بعــد ان اصبــح الــدوام االســبوعي 5 أيــام، زيــادة 
علــى االعيــاد والعطــل الرســمية والعطــل التشــريعية، وحــني نضــرب 
(150×4 ســنوات) فــان خدمتــه الفعليــة هــي (600) يــوم فقط مقابل 
راتب تقاعدي يصل الى (6ماليني)، وهذا يعني باملقارنة، إن خدمتك 
(تزيــد) علــى خدمــة البرملانــي 13 ضعفــًا، وراتبك (يقــل عن راتبه 13 

ضعفًا.. مفهوم؟!) أجبته: فهمت وليتني لم أفهم..

اعتــاد ســيف رزاق، (32) عامًا، 
منــذ طفولتــه على الســباحة في 
"شــط العــرب" ، إذ يتحــول فــي 
الصيــف الــى متنفــس ملختلــف 
املراحل العمرية، الســيما من ال 
يملكون أجور املسابح الخاصة 

وبشكل يومي.
وقال رزاق، "آتي هنا باستمرار 
مــن  هاربــني  أصدقائــي  مــع 
الحــرارة وانقطــاع الكهربــاء فــي 
منازلنــا ولقضاء وقت ممتع، ال 

نجد مالذًا آخر سوى املياه".
وشــدد رزاق على"أهميــة توفير 
األحزمــة  ونشــر  املتنزهــات 
العامــة  والحدائــق  الخضــراء، 
وتحقيــق  األجــواء  لتلطيــف 
تــوازن بيئــي، والتشــجيع علــى 

حمالت التشجير". 

فــي  البصــرة  مدينــة  وتتميــز 
بارتفــاع  الصيــف  فصــل 
الحــرارة  درجــة  فــي  متواصــل 

التي قد تصل الى 50 ، ما يدفع 
بالكثيريــن للبحــث عن مســابح 
وبــرك، وفضــاء يمتلــئ بالهــواء 

النقي والنسمات الباردة.
يقول حســن ناصر، مدير أحد 
أحــواض الســباحة فــي البصرة 

الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  "مــع 
واألطفــال  الشــباب  يتدفــق 
للترفيــه والســباحة، وعــادة مــا 
يكون وقت الظهيرة هو الذروة".
وتحــدث مصطفــى علــي، (33) 
العــرب  لشــط  "لجأنــا  عامــًا 
كوســيلة للتخفيــف مــن ضغط 
الحجر املنزلي، إذ أغلقت معظم 
واملقاهــي  الرياضــة،  صــاالت 

خوفًا من جائحة كورونا".
من،"غيــاب  علــي  ويشــكو 
وازدحــام  الكافيــة  املســابح 

بعضها".
طبيــب  حســني،  صــالح  وقــال 
حــاالت  جلدية"تــزداد  أمــراض 
الغــرق أثنــاء الســباحة فــي هــذه 
باالمــراض  واإلصابــة  امليــاه 
والبهــاق  كالصدفيــة  الجلديــة 

نتيجة التلوث".
إنشــاء  "ضــرورة  وأكــد 
مســابح تقــدم جميــع الخدمــات 

ة". الترفيهيَّ

تحــت عنــوان "أفكار حرة" اقامــت دائرة الفنون العامة 
التشــكيلي  للفنــان  الســبعني  االلكترونــي  معرضهــا 
مؤيــد االعظمــي، عبر بوابتها االلكترونية صباح يوم 

امس الثالثاء.
وأوضــح املديــر العــام لدائــرة الفنــون العامــة الدكتــور 
علي عويد إن "املعرض جاء ضمن سلسلة املعارض 
املســتمرة التــي تقيمهــا الدائــرة لديمومــة التواصل مع 
املشهد الثقافي" ،مبينًا ان "املعرض احتوى على (١٣) 
عمــال فنيــًا ، عبــر فيهــا الفنــان عــن أفــكاره الحــرة من 

ة. مكنوناته الفنية واإلبداعيَّ

مــع ذوبــان جليــد جبــل مــون بــالن (الجبل 
األلــب  جبــال  سلســلة  فــي  األبيــض) 
الفرنســية، ظهــرت علــى الســطح مجموعــة 
العــام  الــى  تعــود  الهنديــة  الصحــف  مــن 
مخلفــات  مــن  انهــا  يعتقــد  والتــي   ،1966
الهنــد  طيــران  لشــركة  التابعــة  الطائــرة 
 24 فــي  تحطمــت  التــي  انديــا)  (ايــر 
مــن شــهر كانــون الثانــي مــن العــام 
1966، وقــد أدى الحــادث الــى مقتــل 
جميــع ركابهــا البالــغ عددهــم 117 

شخصًا. 
األولــى  الصفحــات  أظهــرت 
للصحــف الـــ12 التــي عثــر عليها 
مــن قبــل صاحب مطعم محلي، 
ومن بينها صحيفة "ناشيونال 
هيرالــد" و "إيكونوميك تايمز"، 
عناويــن وصــورًا للخبر البارز 
أنديــرا  باختيــار  حينهــا، 
-حتــى  امــرأة  كأول  غانــدي، 

يومنا هذا-لتصبح رئيسة للوزراء. 
يقول تيموثي موتني، صاحب املطعم الذي 
يقــع فــي منتجــع للتزلــج بمدينة شــامونيه، 
جنوب شرق فرنسا، بأن الصحف: "تجف 
اآلن، لكنها في حالة جيدة جدًا وباإلمكان 
قراءتها"، مشــيرًا الى انه بمجرد أن تجف، 
ســيعمل على عرضها في مطعمه، كجزء 
من مجموعة من املواد التي عثر عليها من 

حطام الحادث مع مرور الوقت.
يشــار الــى أن مــن أثمــن القطــع التــي عثــر 
العــام  فــي  عليهــا ضمــن املخلفــات كانــت 
كريمــة  أحجــار  وبداخلهــا  لعلبــة   ،2013
منهــا الزمــرد والياقــوت األزرق واألحمــر، 

والتي تقدر قيمتها ما بني ( 147 و279) 
ألــف دوالر أميركــي. وكانــت رحلــة أيــر 
انديــا 101 تقــوم برحلــة مــن مومبــاي، 
التــي كانــت تعــرف حينهــا بـــ بومبــاي، 
الــى لنــدن، بعــد ان كانت قــد توقفت في 
كل مــن دلهــي وبيــروت بلبنــان، وفــي 
طريقهــا الــى محطــة التوقــف األخــرى 
في جنيف بسويسرا، عندما تحطمت 
بالقــرب مــن قمــة جبــل مــون بــالن في 

التأريــخ املذكــور، اثنــاء هبوطهــا عندمــا 
اصطدمت الطائرة بالجبل ليقتل كل من 
كان على متنها من ركاب وعددهم 106 

وجميع أفراد الطاقم وعددهم 11. 

* موقع بي بي سي البريطاني

تــوازن بيئــي، والتشــجيع علــى 
الالحمالت التشجير". 

مــع ذوبــان جلي
فــي األبيــض) 
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الصحــف مــن 
والتــي   ،1966
التاب الطائــرة 
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