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أشــــــادت رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــصــالبــة قــواتــنــا 
األمــنــيــة وأبـــطـــال الــحــشــد الــشــعــبــي وشــجــاعــتــهــم 
مــشــددة على  االرهــابــيــة،  للهجمات  التصدي  فــي 
ضرورة مالحقة فلول عصابات "داعش" وتطهير 
أكد رئيس  بقاياه، وبينما  العراقية من  األراضــي 
"الخروقات  الحلبوسي، ان  النواب، محمد  مجلس 
، ملراجعة 

ً
 جـــادة

ً
اإلرهــابــيــة املــتــكــررة تتطلب وقــفــة

الخطط األمنية" حمل النائب االول لرئيس البرملان 
هجوم  مسؤولية  االمنية  الــقــوات  الكعبي،  حسن 
صـــالح الــديــن االخــيــر، مطالبا ايــاهــم بـــرد فــوري 

وحازم. 
للقوات  العام  القائد  الناطق باسم  وسط ذلك، أكد 
املسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أن قوات الحشد 
تالحق  تــزال  ال  والجوية  البرية  بالقوات  مدعومة 
فــلــول داعــــش، بينما ذكـــر قــائــد عــمــلــيــات صــالح 
الدين اللواء الركن عبد املحسن حاتم، لـ"الصباح": 
نفذت  الشعبي  والحشد  العسكرية  القطعات  أن 

ســلــســلــة عــمــلــيــات بــحــث وتــفــتــيــش فـــي املــنــاطــق 
املحاذية لضفاف وألقت القبض على 2 من املشتبه 
بــهــمــا. وكــانــت عـــدد مــن مــنــاطــق صـــالح الــديــن ال 
سيما "مكيشيفة" قد تعرضت، مساء أمس األول 
الـــى عـــدة هجمات  الجمعة و فــجــر أمـــس الــســبــت، 
إرهــابــيــة اســـفـــرت عـــن اســتــشــهــاد واصـــابـــة عــدد 
من املقاتلني االبــطــال. وذكــر بيان رئــاســي، تلقته 
"الــصــبــاح"، أن "عصابات داعــش اإلرهــابــيــة قامت 
بمحاولة اجرامية في التعرض على قواتنا األمنية 
وأبـــطـــال الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي مــحــافــظــة صــالح 

الدين"، مبينًا أنه "في الوقت الذي نشيد بصالبة 
في  الحشد وشجاعتهم  وأبــطــال  األمــنــيــة  قــواتــنــا 
أمــام  فإننا  اإلجــرامــيــة،  العصابات  لتلك  التصدي 
واجــــب مــالحــقــة هـــذه الــفــلــول وتــطــهــيــر األراضــــي 
العراقية من بقايا اإلرهاب، والحفاظ على املنجزات 
االرهــابــيــة". كما،  املتحققة ضد عصابات داعــش 
استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،  
الهجوم الغادر الذي شنته فلول اإلرهاب على أبناء 
الشعبي في مناطق عدة  األمنية والحشد  القوات 
الــذي راح ضحيته عــدٌد  الــديــن،  بمحافظة صــالح 

الــوزراء  الشهداء والجرحى. بينما عد رئيس  من 
"العملية  أن  الكاظمي، في بيان،  املكلف مصطفى 
االرهــابــيــة ضــد الــحــشــد الــشــعــبــي تــمــثــل مــحــاولــة 

يائسة الستثمار حالة التناحر السياسي".
الشعبي،  الحشد  هيئة  رئــيــس  قــال  ناحيته،  مــن 
فالح الفياض، انه "وببسالة وهمة عاليتني تصدى 
من  أريـــد  إرهــابــيــة  لهجمة  الشعبي  الحشد  أبــنــاء 
الــوراء ومحاولة اثبات الوجود  خاللها العودة الى 

والتاثير النفسي وباءت بالفشل".  

تــلــقــت شــبــكــة اإلعـــــــالم الـــعـــراقـــي الــتــهــانــي 
العراق،  تلفزيون  تأسيس  ذكــرى  بمناسبة 
حــيــث بـــارك رئــيــس مجلس الـــنـــواب، محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي، بــمــنــاســبــة ذكــــــرى تــأســيــس 

تلفزيون العراق.
وقـــــال الــحــلــبــوســي "نــهــنــئ شــبــكــة اإلعــــالم 
الرابعة  العراقي وكوادرها بمناسبة الذكرى 
والــســتــني النــطــالق بــث تــلــفــزيــون جمهورية 
العراق، كواحد من أوائل  التلفزيونات العربية 

 
ً
التي ألهمت املشاهد العراقي، وقدمت أعماال
 ووعـــيـــًا مـــتـــطـــورًا ســبــق أغـــلـــب دول 

ً
كـــبـــيـــرة

املنطقة والعالم".كما هنأ رئيس ائتالف دولة 
القانون نوري املالكي شبكة اإلعالم والكوادر 
ال٦٤  الــذكــرى  حلول  بمناسبة  فيها  العاملة 
دوام  لهم  متمنيًا  الــعــراق  تلفزيون  النــطــالق 
التقدم واالزدهار في خدمة املجال اإلعالمي 
فــي الــعــراق. مــن جانبه هنأ وزيــر التخطيط 
نوري صباح الدليمي مجلس األمناء وإدارة 
 (٦٤) شبكة اإلعالم العراقي بحلول الذكرى الـ

لتأسيس تلفزيون العراق.   

يــــــجــــــري رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
املــكــلــف مصطفى  الــــــــوزراء 
الــــــكــــــاظــــــمــــــي ســـــلـــــســـــة مـــن 
الــلــقــاءات واملـــشـــاورات، التي 
ُوصــــفــــت بــــ"الـــنـــهـــائـــيـــة"، مــع 
قـــــــــادة الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــوزاريـــة  التشكيلة  لــحــســم 
واالتفاق على حقائب لم يتم 
االتـــفـــاق الــنــهــائــي بــشــأنــهــا، 

وتــــحــــديــــد مــــوعــــد الــجــلــســة 
الــخــاصــة بــمــنــح الــثــقــة الــتــي 
مــصــادر سياسية  تــوقــعــت 
لـــــ"الــــصــــبــــاح" عـــقـــدهـــا "غــــدا 

االثنني او  الثالثاء املقبل". 
يــــأتــــي ذلــــــك فــــي وقــــــت دعـــا 
فــيــه رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
اعــضــاء  الحلبوسي  محمد 
يـــوم غد  للحضور  الــبــرملــان 
الــــى مــجــلــس الـــنـــواب ووجـــه 
وزارة النقل بتوفير رحالت 

لــنــقــل الــــنــــواب مـــن الــبــصــرة 
واربــــيــــل والــســلــيــمــانــيــة الــى 
النائب يونادم  بــغــداد. وقــال 
كـــنـــا، عـــضـــو لــجــنــة دراســـــة 
الـــوزاري،  املنهاج  ومناقشة 
فـــــي حـــــديـــــث لــــــ"الـــــصـــــبـــــاح": 
احـــــــتـــــــوى  املــــــــنــــــــهــــــــاج  إن 
ـــثـــمـــان  ــــــــويــــــــات ال عــــلــــى االول
أبـــرزهـــا قــضــيــة الــتــحــضــيــر 

لالنتخابات املبكرة.

طـــمـــأنـــت لــجــنــة الـــعـــمـــل والـــــشـــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
بتأمني  الحماية،  بشبكة  واملشمولني  املتقاعدين 
عن  كشفت  بينما   ،2020 نهاية  حتى  رواتــبــهــم 

التوجه لزيادة املنح الحكومية لألسر الفقيرة. 
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة املــــالــــيــــة، فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

تـــصـــريـــح  فــــــي  االول  امــــــــس  اســــتــــبــــعــــدت  قــــــد 
املوظفني  بــرواتــب  التالعب  او  تقليل  لـــ"الــصــبــاح" 
ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون وال يمكن 
العمل  لجنة  عــضــو  وقـــال  بــقــانــون.  اال  تغييرها 
والشؤون االجتماعية والهجرة واملهجرين فاضل 
الــرعــايــة  لشبكة  املخصصة  "الـــرواتـــب  إن  جــابــر 
االجــتــمــاعــيــة واملــتــقــاعــديــن مــؤمــنــة حــتــى نهاية 

لـ"الصباح"،  تصريح  في  الــحــالــي".واضــاف  العام 
ان "رواتــب شبكة الحماية االجتماعية تعد خطا 
بل  اي جهة،  قبل  مــن  ان تمس  يمكن  احمر وال 
على العكس نسعى لزيادة املنح الحكومية لألسر 
اللجنة الضافة  اعدتها  الفقيرة وهناك دراســات 
بشبكة  لــشــمــولــهــم  كمستفيدين  اخـــرى  اعــــداد 
اعداد  الى  الحكومة  ". ودعا  االجتماعية  الحماية 

دراسات وخطط ملواجهة انخفاض اسعار النفط 
وجائحة كورونا" مبينا ان "العراق يمتلك موارد 
اقتصادية هائلة وهذه االزمات قد تكون فرصة 
ومحاربة  االقتصادية  القطاعات  لدعم  حقيقية 
الــــفــــاســــديــــن". ودعــــــا جـــابـــر حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي 
قطاع  تأمني  على  العمل  الــى  الثقة  منحها  وبعد 
االتـــصـــاالت، كــمــا تــوجــد بــذمــة الــشــركــات مبالغ 

مالية تصل الى مليار و500 مليون دوالر ". 
كما كشف النائب عن "وجود موارد اخرى يمكن 
ان تعوض خسارات القطاع النفطي مثل ايرادات 
للحكومة  يمكن  اذ  وغــيــرهــا،  الــحــدوديــة  املــنــافــذ 
السيطرة على تلك املوارد ودعم املوازنة مع تأمني 
املشاريع  ودعـــم  رواتـــب  مــن  البلد  متطلبات  كــل 

وتحقيق أرباح مستقرة"٠
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PCR

جهزت الشركة العامة لتسويق 
االدوية واملستلزمات الطبية دوائر 

الصحة بأجهزة PCR جديدة 
لتشخيص املشتبه بإصابتهم 

بكورونا، في وقت أطلقت فيه صحة 
الرصافة اكبر حملة للمسح الوبائي 

في مدينة الصدر.
وفي غضون ذلك، تم االعالن عن 
خلو الديوانية من اإلصابات طيلة 

االسبوعني املاضيني، بينما تستمر 
الجهود من قبل اإلدارات املحلية في 
املحافظات للسيطرة على الفيروس. 

وقال الدكتور محمد كريم، املخول 
بصالحيات مدير الشركة العامة 

لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 
لـ"الصباح" إن: الشركة تسلمت 

عددا من أجهزة تشخيص فيروس 
كورونا كمبادرة تبرع من إحدى 

الشركات الفرنسية، وتم على الفور 
تجهيز دائرة صحة الديوانية بجهاز 

PCR بسبب الحاجة املاسة له 
وبجهود استثنائية، وقد تم نصب 

الجهاز وتشغيله لتشخيص املشتبه 
بإصابتهم بكورونا.

واضاف ان الشركة ستعمل على 
تنصيب األجهزة في محافظات ذي 
قار وميسان وبابل خالل االسبوع 

الحالي. 

بغداد / تصوير: علي الغرباوي
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2 «

وكـــانـــت عـــدد مـــن مــنــاطــق صـــالح الـــديـــن ال سيما 
"مكيشيفة" قد تعرضت، مساء أمس األول الجمعة 
و فــجــر أمـــس الــســبــت، الـــى عـــدة هــجــمــات إرهــابــيــة 

اسفرت عن استشهاد واصابة عدد من املقاتلني.
وذكر بيان رئاسي، تلقته «الصباح»، أن «عصابات 
داعـــــش اإلرهـــابـــيـــة قـــامـــت بــمــحــاولــة اجـــرامـــيـــة في 
الـــتـــعـــرض عــلــى قـــواتـــنـــا األمـــنـــيـــة وأبــــطــــال الــحــشــد 
الشعبي في محافظة صالح الدين»، مبينًا أنه ”في 
األمنية وأبطال  الــذي نشيد بصالبة قواتنا  الوقت 
الحشد وشجاعتهم في التصدي لتلك العصابات 
اإلجــرامــيــة، فإننا أمــام واجــب مالحقة هــذه الفلول 
وتــطــهــيــر األراضـــــي الــعــراقــيــة مــن بــقــايــا اإلرهــــاب، 
ضدعصابات  املتحققة  املــنــجــزات  على  والــحــفــاظ 

داعش االرهابية».
تتطلب  بلدنا  تــواجــه  التي  «التحديات  البيان  وعــد 
مــّنــا الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، املـــزيـــد من 
بني  الصفوف  وتوحيد  والتعاون  والتآزر  التكاتف 
الوطنية، ملواجهة تلك الظروف الحرجة،  القوى  كل 
النهوض  على  قـــادرة  بتشكيل حكومة  واإلســــراع 
وسيادة  واستقرار  أمن  حماية  في  بمسؤولياتها 
في  وتطلعاتهم  العراقيني  آمـــال  وتحقيق  الــعــراق، 

حياة حرة كريمة».
من ناحيته، استنكر رئيس مجلس النواب محمد 
ــــذي شــنــتــه فــلــول  الــحــلــبــوســي،  الــهــجــوم الـــغـــادر ال
اإلرهاب على أبناء القوات األمنية والحشد الشعبي 
الــذي راح  في مناطق عدة بمحافظة صالح الدين، 

ضحيته عدٌد من الشهداء والجرحى.
وقــــال الــحــلــبــوســي فـــي بــيــان تــلــقــتــه وكـــالـــة االنــبــاء 
املتكررة  اإلرهابية  ”الخروقات  إن  (واع)،  العراقية 
؛ ملــراجــعــة الــخــطــط األمــنــيــة، ال 

ً
 جـــــادة

ً
تتطلب وقــفــة

بقايا  عــلــى  للقضاء  املـــحـــررة؛  املــنــاطــق  فــي  سيما 
إلى عدم  داعيا  اإلرهابية.  داعــش  خاليا عصابات 
التراخي والتهاون بهذا امللف، والحفاظ على النصر 

القائم».
وأضــــاف قــائــال: ”نــتــقــدم بــخــالــص الــعــزاء لشعبنا 
وذوي الشهداء من املقاتلني األبطال، الذين تصدوا 
ببسالة وشجاعة للهجوم اإلرهابي، راجني الله أن 
الجرحى بالشفاء  هم برحمته، وأن يمنَّ على 

َّ
يحف

العاجل“.
ــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات  بــــــدوره، قـــال ال
تلقته  بيان  في  الكريم خلف،  عبد  الــلــواء  املسلحة 
«الـــصـــبـــاح»: إن «أبـــطـــال الــحــشــد الــشــعــبــي مــازالــوا 
يقدمون التضحيات الغالية دفاعًا عن أمن الشعب 
وســـيـــادة الـــبـــالد»، الفــتــًا إلـــى أنـــه «فـــي الــوقــت الــذي 
يــواجــهــون فــيــه املـــؤامـــرات واالعــــتــــداءات الخارجية 

فإنهم يواجهون هجمات داعش اإلرهابية».
األخيرة  املواجهات  أنــه «سقط في  وأضــاف خلف 
في بلد ومكيشيفة في محافظة صالح الدين في 
حصيلة أولية عشرة شهداء وعدد من الجرحى»، 
مؤكدًا أن»قوات الحشد مدعومة ببقية القوات البرية 
والجوية ال تزال «حتى مساء أمس السبت» تالحق 

فلولهم بعد إيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم».
البرملان حسن  لرئيس  األول  النائب  رأى  في حني 
استغلت  داعــش  ان «عصابات  بــيــان،  فــي  الكعبي، 
الظروف االخيرة ملجابهة جائحة كورونا، وانشغال 
االجهزة االمنية بهذا االمــر، فضال عن املشكالت 
االقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة املــتــعــلــقــة بــتــشــكــيــل 

الحكومة، لتقوم باستهداف عدد من املناطق».  
واضــــــــاف، انـــــه «ســـبـــق وان حــــذرنــــا مــــن خـــطـــورة 
الــتــراخــي االمــنــي فــي بــعــض املــحــافــظــات، ونــشــدد 
مباشر  بشكل  مسؤولة  االمنية  القيادات  ان  على 
عن تكرار الهجمات االرهابية وعدم فرض الحاالت 
الطارئة في هذه املناطق املستهدفة وعدم التنسيق 
فــي مــا بينها، وعليها كــان واجــب اتــخــاذ خطوات 

استباقية واعتماد املعلومة االستخبارية ملنع هكذا 
هجمات وتفويت الفرصة امام االرهاب واحباط اي 

مخططات تقف خلفها جهات خارجية».  
بينما عد رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي، 
فـــي بـــيـــان، أن «الــعــمــلــيــة االرهـــابـــيـــة ضـــد الــحــشــد 
الــشــعــبــي تــمــثــل مــحــاولــة يــائــســة الســتــثــمــار حــالــة 

التناحر السياسي».
وأضــــــاف الــكــاظــمــي أن «املـــطـــلـــوب هـــو املـــزيـــد من 
املسؤولية في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة 
مؤكدا  والــتــحــاصــص»،  االستئثار  روح  عــن  بعيدًا 
أنــه «سنالحق زمــر االرهــاب أينما فــروا وستكون 

نهايتهم قريبة». 
من ناحيته، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح 
الفياض، انه «و ببسالة وهمة عاليتني تصدى أبناء 
أريــد من خاللها  إرهابية  لهجمة  الشعبي  الحشد 
الوجود والتاثير  اثبات  الــوراء ومحاولة  الى  العودة 

النفسي وباءت بالفشل».
ــــفــــيــــاض، خــــــالل بــــيــــان صـــحـــفـــي تــلــقــتــه  وذكـــــــر ال
«الــصــبــاح» «فــي الــوقــت الــذي نفتخر بــه مــن جديد 
بـــزف ثــلــة مــن شــهــدائــنــا االبـــطـــال الــذيــن ال يــزالــون 
يدافعون عن ارض العراق املقدسة ندعو أبناءنا من 
الــى اخــذ الحيطة  الحشد الشعبي والــقــوات االمنية 
ــهــذه املــجــامــيــع  والـــحـــذر واالســـتـــمـــرار بــالــتــصــدي ل
الهزيمة  بــمــرارة  تــزال تستشعر  ال  التي  الوحشية 
على  للسيطرة  بإرهابها  الــعــودة  يائسة  وتــحــاول 

مدننا الغالية».
وتقدم الفياض، بالشكر البناء الشعب العراقي على 
الحشد  لقوات  الــذي قدمه  والتعاطف  الكبير  الدعم 
ــــذي تــجــلــى فــي مــواقــع الــتــواصــل  الــشــعــبــي مــنــذ وال
االجتماعي وباقي املؤسسات اإلعالمية، مبينا ان 
ذلــك يــدل على ان الحشد كــان ومــا يــزال وسيبقى 
في ضمير األمة ووجدانها رغم املحاوالت اليائسة 

للتسقيط التي يواجهها منذ تأسيسه ولهذا اليوم.
السيد  الوطني،  الحكمة  تيار  رئيس  أشــار  بينما، 
الرغم من  أنه «وعلى  إلى  بيان،  الحكيم، في  عمار 
ان  اال  الغادرة  العصابات  تلقينا بشائر دحر هذه 
الحزن يتملك مشاعرنا لفقدان هذه الثلة الطيبة من 
الشهر  هــذا  في  بارواحهم  ضحوا  الذين  الشهداء 

الفضيل».
وشدد الحكيم على ان «الخرق االمني هذا بحاجة 
لوقفة جادة وقــراءة لحيثيات امللف االمني تتطلب 
جيوب  عــلــى  الــقــضــاء  تضمن  امــنــيــة  ستراتيجية 
االرهــاب الداعشي وضــرورة اتخاذ تدابير الحيطة 
والـــحـــذر وعــــدم الــتــهــاون والـــتـــراخـــي، الســيــمــا في 
املناطق الرخوة امنيا»، مطالبًا بـ»ابعاد امللف االمني 
عن اي تجاذبات سياسية من شأنها تعريضه الى 

انتكاسة ال يحمد عقباها».
من جهته، أفاد عضو  لجنة االمن والدفاع النيابية، 

جــاســم الــجــبــارة، فــي تــصــريــح صــحــفــي، بـــأن «مــا 
مع  بالتزامن  مكيشيفة  في  سيناريو  من  حصل 
هــجــمــات فـــي بــعــض مــنــاطــق صــــالح الـــديـــن يــلــزم 
النظر  باعادة  االمنية  القيادة  وخصوصا  الجميع 

بالخطط العسكرية».
وأضــــاف الــجــبــارة، ان «االســتــهــانــة وعـــدم تحديث 
الخطط االمنية اديا الى خسائر بشرية كبيرة في 
صــفــوف الــقــوات االمــنــيــة ال يمكن الــســكــوت عنها 
«العناصر  ان  موضحًا  التحرك»،  الحكومة  وعلى 
االرهابية تخطط لهجمات مماثلة ملكيشيفة خالل 
ــقــوات  ــقــيــادات االمــنــيــة وال شــهــر رمــضــان وعــلــى ال
العمليات  الحيطة والحذر من  املرابطة أخذ  االمنية 
االرهابية».  يشار إلى أن القوات األمنية في محافظة 
صالح الدين نفذت، إثر الهجوم اإلرهابي، عمليات 
دهم و تفتيش للبحث عن خاليا عصابات «داعش» 
اللواء  الدين  قائد عمليات صــالح  وقــال  اإلرهابية. 
الركن عبد املحسن حاتم، لـ»الصباح»: إن القطعات 
العسكرية والحشد الشعبي نفذوا سلسلة عمليات 
نهر  املحاذية لضفاف  املناطق  بحث وتفتيش في 
دجلة وتمكنت خاللها من قتل عدد من اإلرهابيني 
واالستيالء على وثائق مزورة والقاء القبض على 
العمليات مستمرة  أن  املشتبه بهما، مؤكدًا  2 من 
نفذت  التي  اإلرهــابــيــة  املجاميع  عــن  الكشف  لحني 
التعرض على احدى نقاط فوج دجلة التابع الى لواء 
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الحشد في هذه النقطة.
إلى ذلك، قال الناطق باسم قيادة العمليات املشتركة 
العراقية  األنــبــاء  لــوكــالــة  الخفاجي،  تحسني  الــلــواء 
اإلرهــابــيــة  العناصر  مــطــاردة  «عمليات  إن  (واع): 
تــقــوم بعملية  الــتــي  األمنية هــي  والــقــوات  مستمرة 
بحث ومطاردة وتفتيش عن تلك العناصر»،  الفتًا 
إلى أن»القوات األمنية حصلت على معلومات مهمة 

أثناء عمليات البحث والتفتيش».
وأشــــار الــخــفــاجــي إلـــى أن «الـــقـــوات األمــنــيــة لديها 
معلومات كاملة عن بقايا داعش وستتم مالحقتهم 
أن»العمليات  مبينًا  والتخطيط»،  التوجيهات  وفــق 
اإلرهابية التي تنفذها العصابات اإلجرامية تهدف 
إلى فك الخناق عنها بسبب الضغط الذي تمارسه 

القوات األمنية عليها».
الجزرات  وأضاف أن «العناصر اإلرهابية تستغل 
آمنة  منطقة  وباعتبارها  دجلة  نهر  في  الوسطية 
بــالــنــســبــة لــهــا وتـــقـــوم بــعــمــلــيــة اســتــهــداف لــلــقــوات 
الــنــوع مــن التعرضات  األمــنــيــة»، موضحًا أن» هــذا 
يهدف الى تحقيق مكاسب إعالمية لرفع روحهم 

املعنوية املنكسرة».
تحاول  اإلرهابية  «العصابات  أن  الخفاجي  وتابع 
التوقيت  باختيار  األمنية  والــقــوات  الــدولــة  اشــغــال 
وتتم  الكل مشخص  األمنية  للقوات  بالنسبة  لكن 

متابعته ومالحقته وفق التوجيهات والتخطيط».
انــه «خاض  الشعبي  للحشد  بيان  أكــد  من جهته، 
مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي 
بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات 
صــــالح الــــديــــن»، مــبــيــنــا ان «قــــــوات الــحــشــد قتلت 
وجرحت عددا من الدواعش خالل صد التعرض». 
واضــافــت قــيــادة الــحــشــد انــهــا «حــاصــرت مناطق 
الــتــعــرضــات لتعقب عــصــابــات داعــــش اإلجــرامــيــة 
لتأمني مناطق  بعد وصــول تعزيزات جوية وبرية 
ــــى ان «الــحــصــيــلــة األولـــيـــة  الـــتـــعـــرض»، مــشــيــرة ال
استشهاد ١٠ من مقاتلي الحشد وجرح آخرين تم 
امليدانية  الحشد  إلى مستشفيات طبابة  اخالؤهم 

لتلقي العالج». 
وتابعت ان «فوج دجلة قدم ٩ شهداء وجريحني في 
اللواء ٤١ شهيدا واحــدا في  قــدم  مكيشيفة، بينما 

منطقة تل الذهب».
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وقــــــال الـــنـــائـــب يــــونــــادم كـــنـــا، عـــضـــو لــجــنــة 
دراســـــــة ومـــنـــاقـــشـــة املـــنـــهـــاج الــــــــــوزاري، فــي 
على  احتوى  املنهاج  إن  لـ“الصباح“:  حديث 
التحضير  أبــرزهــا قضية  الثمان  االولــويــات 
لـــالنـــتـــخـــابـــات املـــبـــكـــرة واصـــــــــدار الـــقـــانـــون 
الــخــاصــة بــهــا، وازمـــــة ”كـــوونـــا“ وتسخير 
كــل امــكــانــيــات الــدولــة والــنــظــام الصحي في 
وامللف  املوازنة  عن   

ً
ملواجهتها، فضال البلد 

االمني والسيادة، مشيرًا الى انه أول منهاج 
حكومي تذكر فيه مكونات املجتمع وكيفية 
املنهاج  أن  كــنــا  واضــــاف  حــقــوقــهــا.  منحها 
مختصر ويمكن تنفيذه على مدى عام من 
عمر الحكومة، اال انه لن يكون طموحًا بسب 
النفط، مبينًا ان لكل جهة  انخفاض اسعار 
وكتلة منطقة تمثلها ومن حقها املشروع ان 
تنهض بواقعها، اال ان الحكومة ال تستطيع 

فعل شيء في ظل االزمة االقتصادية.
البرملان سيكتب تقريرًا  أن  الــى  وأشــار كنا 
 عــن رؤيــتــه للمنهاج خـــالل االيـــام 

ً
مــفــصــال

نبدأ  ان  يجب  اننا  موضحًا  املقبلة،  القليلة 
وبــشــكــل ســريــع بــاالصــالحــات الــتــي يمكن 
الحقيقية  االرادة  تــوفــر  حــال  فــي  تحقيقها 

ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
واالمن ودوائر الدولة والنظام االلكتروني.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية ان عملية 
الحكومة شارفت على االنتهاء مع  تشكيل 
االصرار على عدم تدوير اي وزير او توزير 
من كان وزيرًا في الحكومات السابقة، الفتًا 
الى ان هناك مطالب من اكثر من 100 نائب 
باالبقاء على وزير التخطيط الحالي الدكتور 

نوري الدليمي.
وتابع كنا ان االقليات حصلت على وزارتني 
تغييرهما،  او  تثبيتهما  تاكيد  يتم  لــم  لكن 
تام  بشكل  مستقلني  وزراء  وجـــود  مــؤكــدًا 
اال انهم سيعملون في وزاراتهم لصالح هذه 

الكتلة او تلك.
وتـــوقـــع كــنــا ان يــكــون يـــوم الــثــالثــاء املقبل 
مـــوعـــدا لــلــتــوصــيــت عــلــى الــحــكــومــة داخـــل 
مجلس النواب في حال تسليم السير الذاتية 

قبل يومني من هذا املوعد. 
بدوره، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل 
املكلف  الحكومة  رئيس  استمرار  الفتالوي 
في مشاوراته مع الكتل السياسية بعد تسلم 
لتحديد  تمهيدًا  الحكومي  للمنهاج  البرملان 

موعد جلسة التصويت على الحكومة، داعيا 
ـــى تــقــديــم مــرشــحــني يتمتعون  إل الــكــاظــمــي 
بــالــكــفــاءة والـــنـــزاهـــة بــعــيــدا عـــن ضــغــوطــات 

الكتل السياسية. 
لـ“الصباح“،  حديث  في  الفتالوي،  واضــاف 
ان االسبوع الحالي سيشهد تقديم الكابينة 
الكبرى  القاعة  فــي  علنية  بجلسة  الــوزاريــة 
العراقي، مرجحًا تحقق  امام انظار الشعب 
النصاب الكامل ونجاح الكاظمي في تمرير 

حكومته. 
وفي السياق نفسه، أفاد النائب عن التحالف 
اللهيبي  طعمة  الــكــردســتــانــي  الــديــمــقــراطــي 
بـــــأن الــكــابــيــنــة الـــــوزاريـــــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
املكلف مصطفى الكاظمي تعرضت لبعض 
ـــتـــعـــثـــرات، لـــكـــن االســــبــــوع املــــاضــــي شــهــد  ال
انـــفـــراجـــا بــعــد إرســـــال املــنــهــاج الــحــكــومــيــة، 
متوقعًا أن يشهد االسبوع الحالي التصويت 

على منح الثقة للحكومة الجديدة.
الــحــزب  ان  لـــ“الــصــبــاح“،  اللهيبي،  واضــــاف 
ـــيـــس لـــديـــه  الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي ل
ما  اذا  الــكــاظــمــي  عــلــى شخصية  اعـــتـــراض 
لذلك  الشيعي  البيت  االتــفــاق عليه داخــل  تم 

 ستكون هناك جلسة للتصويت خالل هذه
 االيام.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب سعران 
الــحــكــومــي للمكلف  املــنــهــاج  ان  االعــاجــيــبــي 
البرملانية  اللجنة  قبل  مــن  نوقش  الكاظمي 
التي شكلت بشأنه، وعليه فان جلسة منح 
الــثــقــة اصــبــحــت قــريــبــة خــاصــة انـــه اليــوجــد 
تمرير  مــرجــحــا  االن،  الـــى  عليها  اعـــتـــراض 
الحكومة بسبب االتفاق عليه من قبل جميع 

الكتل.
بينما اكد النائب عن تحالف سائرون جمال 
فاخر عدم وجود ضمانات حقيقية لتمرير 
الــكــاظــمــي حتى  املــكــلــف مصطفى  حــكــومــة 
تغير  قــد  الكتل  بعض  أن  الــى  مشيرا  اآلن، 

مواقفها في الثواني األخيرة.
وأوضح فاخر، في بيان صحفي، ان اكمال 
الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة وتــحــديــد مــوعــد جلسة 
الحكومة  ان  يــعــنــيــان  عــلــيــهــا، ال  الــتــصــويــت 
البرملان، مضيفًا ان  الجديدة ستمرر داخل 
الكاظمي  مصطفى  املكلف  الــــوزراء  رئــيــس 
عمل على ارضاء جميع االطراف السياسية، 

وجعل حكومته حكومة شراكة.

أطروحات تغيير النظام تنحصر في خيارات محددة ومنها ان 
مــن خالل  او  العسكري،  االنــقــالب  مــن خــالل  النظام  يتم تغيير 
دونها،  من  او  العسكرية  باملاكنة  املدعومة  الجماهيرية،  الــثــورة 
او من خــالل التفاوض بني معسكري املــوالة « السلطة « وقوى 

املعارضة، او يقوم النظام بتغيير نفسه. 
ولكل اطروحة اكالفها الباهظة والثمينة والكبيرة، وربما اطروحة 
ان يغير النظام لنفسه اقل هذه االكالف، بينما اطروحات االنقالب 
الحديث عنها في مقاالت  التي سيأتي   - التفاوض  او  الثورة  او 

الحقة- تكون اكالفها اكبر من كلفة ان يغير النظام لنفسه.
كيف يغير النظام نفسه؟ وهل توجد تجارب دولية لهذا النموذج؟ 
وماذا يحتاج النظام النجاز هذا التغيير؟ ومن يقوم به؟ وكيف ان 

كلفة التغيير هنا اقل من سواها؟ 
يــحــتــاج الــنــظــام الــســيــاســي لتغيير نــفــســه اول مــا يــحــتــاجــه الــى 
يمكن  ال  السياسي  نظامها  ان  مقتنعة  صادقة  سياسية  ارادة 
االستمرار به مطلقا وال بد من تغييره في سبيل عدم الوصول 

الى اطروحات االنقالب او الثورة او التفاوض. 
اول  فانه  لنفسه  النظام  تغيير  االجــابــة عن كيفية  وفــي معرض 
ما يحتاجه ان يــدرك جيدا متطلبات « الرضا والقبول» في من 
الرضا  هــذا  اركـــان  النظام ومــاهــي  هــذا  هــم مستهدفون بسلطة 
يـــريـــده  مـــــا  والــــقــــبــــول اي دراســـــــــة 
التي  واملؤسسات  واملواطن  الشارع 
تــخــدم هـــذا املــواطــن ويــشــرع وينفذ 
بعملية  صحيحة  عــامــة  ســيــاســات 
جــراحــيــة فـــوق الــكــبــرى مــع ضمان 
كانت  وان  كبيرة   بدرجة  نجاحها 
اثــــمــــان هـــــذه الـــســـيـــاســـات مــصــالــح 
االحـــــزاب الــخــاصــة - كــل االحــــزاب- 
املــســاهــمــة فــي تشكيل ســلــطــة هــذا 
الـــنـــظـــام، اي تــتــنــازل االحــــــزاب عما 
لــديــهــا فـــي ســبــيــل املـــواطـــن بشكل 
ــة بشكل عــام وتوقن  خــاص والــدول
جيدا ان بقاءها متعلق بهذا التنازل 
وتجديد نفسها مرة اخرى وتغيير 
سياستها في سبيل الحصول على 

مؤيدين جدد لها. 
وتــــوجــــد تــــجــــارب قـــريـــبـــة فــــي هـــذا 
قــامــت   2004 عــــــام  فـــفـــي  ــــصــــدد  ال
املـــــغـــــرب بـــعـــد انــــتــــهــــاء حـــكـــم املـــلـــك 
الحسن الثاني الذي حكم املغرب من 1961 إلى 1999، واتسمت 
فترة حمكه بالعديد من انتهاكات حقوق اإلنسان، بعدها صعد 
العرش في عام  إلى  الثاني،  الحسن  السادس، نجل  امللك محمد 
التي  والـــده  لــســنــوات  الثقيل  اإلرث  مــع  القطيعة  معتزمًا   ،1999
املدني  املجتمع  بــني  مناقشات  بعد  الــرصــاص.  بسنوات  عرفت 
والقصر، أنشأ امللك محمد السادس هيئة االنصاف واملصالحة 
عام 2003. وَبدأت الهيئة عملها رسميًا عام 2004 واستطاعت 

الهيئة معالجة مسببات رفض النظام ومعارضته. 
اما ملــاذا ان كلفة ان يغير النظام لنفسه اقل من سواها؟ هو ان 
الثورة ستكون حتما  او  النظام من خالل االنقالب  كلف تغيير 
اثمانها الدم، ودم كثير ُيراق من الشعب وعامة الناس وسيكون 
اما  االحـــداث،  املتحكم في بوصلة  املجاني هو  والعقاب»  الثأر   »
التغيير من خالل التفاوض، فهذا يمكن ان يكون حال سهال اذا 
مــدروس ومعد  برنامج  ولديها  توفرت معارضة سياسية حقة 
واقعية  رؤيـــة  السياسية  االحــــزاب  امتلكت  اذا  بــل  جــيــد،  بشكل 
وحقيقية ملفهوم املعارضة، وفي خضم ذلك البد من ان تتوفر 

االرادة السياسية النجاز مهمة تغيير النظام لنفسه. 
النظام االخــرى  اطــروحــات تغيير  مــقــاالت الحقة  فــي  وسنبحث 

وامكانية وجودها على ارض الواقع.

شرعت محافظة نينوى بإعادة بناء وتاهيل مصرفني حكوميني وذلــك بعد 
بينما  االرهــابــيــة،  داعـــش  عــصــابــات  ابـــان سيطرة  تفجيرات  الــى  تعرضهما 

افتتحت قائممقامية املوصل ثالث من بوابات املدينة الرئيسة . 
لـــ ”الــصــبــاح“ ان“الــكــوادر  الــجــبــوري فــي تصريح  وقـــال محافظ نينوى نجم 
الهندسية  السعد  كــوادر شركة  مع  وبالتعاون  نينوى  بلديات  في  الهندسية 
شرعت بإعادة اعمار فرعني ملصرفي (الرافدين والرشيد) بعد رفع االنقاض 
منهما بالكامل ” ، مشيرا الى ان املصرفني يقعان في شارعي غازي و خالد 
االعمار  اعـــادة  ان“ عملية  الــجــبــوري  واضـــاف  القديمة.  املدينة  فــي  الوليد  بــن 
الى  بالكامل، الفتا  الــى مناطقهم   بعد عودتهم  السكان  تلبية ملطالب  جــاءت 
ان“اموال اعمار تلك املباني حددت من املبالغ املخصصة العادة اعمار املناطق 
املتضررة في محافظة نينوى .  من جهتها، اعلنت قائممقامية مدينة املوصل 
امس السبت اعــادة تاهيل وافتتاح ثالث من ابرز بوابات مدينة املوصل بعد 
االعــرجــي في  املوصل زهير  .  وقــال قائممقام مدينة  الخدمة  خروجها عن 
لـ“الصباح“ ان“الكوادر الهندسية اعادت اعمار وتاهيل بوابة ناحية  تصريح 
الشورى وبوابة ناحية القيارة وبوابة قضاء املوصل بعد خروج هذه البوابات 

عن الخدمة ابان سيطرة  عصابات داعش االرهابية“.
دامت  اعمار  بعد عملية  افتتاحها  تم  الثالث  ان“الــبــوابــات  االعرجي  واضــاف 
(خمسة ) اشهر العادة الحياة مجددا الى مدينة املوصل“ الفتا الى ان“ اموال 

اعمار تلك البوابات خصصت من مبالغ اعمار املوصل .
وتابع : ان هناك نية للشروع باعمار بوابتني ، االولى في سهل نينوى والثانية  

في قرية بوابة الشام خالل االيام املقبلة .

التهاني  الــعــراقــي  اإلعــــالم  شبكة  تلقت 
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى تـــأســـيـــس تــلــفــزيــون 

العراق.
حيث بارك رئيس مجلس النواب، محمد 
تأسيس  ذكـــرى  بمناسبة  الحلبوسي، 

تلفزيون العراق.
وقـــــــــال الــــحــــلــــبــــوســــي ”نــــهــــنــــئ شــبــكــة 
الــعــراقــي وكـــوادرهـــا بمناسبة  اإلعــــالم 
الــذكــرى الــرابــعــة والــســتــني النــطــالق بث 
من  كواحد  العراق،  جمهورية  تلفزيون 

ألهمت  التي  العربية  أوائــل  التلفزيونات 
 
ً
 كبيرة

ً
العراقي، وقدمت أعماال املشاهد 

ووعيًا متطورًا سبق أغلب دول املنطقة 
والعالم».

ـــــنـــــواب، عــن  واعـــــــرب رئـــيـــس مــجــلــس ال
لحمل  والنجاح؛  املوفقية  بــدوام  امنياته 
رسالة اإلعالم الهادف والواعي،  وتقديم 
 مــا يــعــزز الــقــيــم األصــيــلــة، ويــرســخ 

ِّ
كـــل

االنتماء الوطني،  ويواكب حركة التطور 
والتقدم.

 كما هــنــأ رئــيــس ائــتــالف دولـــة الــقــانــون 
املالكي شبكة اإلعـــالم والــكــوادر  نــوري 

الــذكــرى  حــلــول  بمناسبة  فيها  العاملة 
متمنيًا  الــعــراق  تلفزيون  النــطــالق  ال٦٤ 
الــتــقــدم واالزدهـــــار فــي خدمة  لهم دوام 

املجال اإلعالمي في العراق.
نــوري  التخطيط  وزيـــر  هنأ  جانبه  مــن 
وإدارة  األمــنــاء  مجلس  الدليمي  صباح 
الذكرى  بحلول  العراقي  اإلعــالم  شبكة 

(٦٤) لتأسيس تلفزيون العراق. الـ
وهنأت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
في العراق شبكة اإلعالم العراقي بهذه 
املـــنـــاســـبـــة، مـــشـــيـــدة بـــــالـــــروح الــوطــنــيــة 
إلى دعم  املبذول، داعية  الكبير  والعطاء 

املتطلبات  وتوفير  وتكريمهم  العاملني 
الكفيلة بمواصلة النجاح.

واآلثــار  والسياحة  الثقافة  لجنة  وكانت 
الــنــواب قــد هنأت منتسبي  فــي مجلس 
شبكة اإلعالم العراقي بمناسبة الذكرى 
الــذي  الــعــراق  تلفزيون  لتأسيس   64 الـــ 

انطلق من بغداد في عام 1956. 
وأشـــاد رئــيــس وأعــضــاء اللجنة حسب 
بيان تلقته وكالة األنباء العراقية (واع)، 
”بــــالــــدور الــــذي لــعــبــه تــلــفــزيــون الــعــراق 
مواكبة  مــن  املاضية  العقود  مــدى  على 

األحداث محليًا وعربيًا وعامليًا».

امس  لعيبي،  الــلــه  عبد  النقل  وزيـــر  كشف 
االستثنائية  الرحالت  اجمالي  عن  السبت، 
التي نفذها اسطول طائرات الشركة العامة 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــعــراقــيــة خـــالل شهري 
تداعيات  خلفية  على   2020 ونيسان  آذار 
جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي اجــتــاحــت مختلف 

بلدان العالم .
وقــــال لــعــيــبــي فـــي بــيــان تــلــقــت « الــصــبــاح» 
نسخة منه، إن «عدد الرحالت بلغت سبعني 
رحـــلـــة اســتــثــنــائــيــة شــمــلــت نــحــو عــشــريــن 
 (12951) إلجـــالء  ــيــا  ودول اقليميا  قــطــاعــا 
مــــواطــــنــــا عــــراقــــيــــا بــضــمــنــهــا الـــقـــطـــاعـــات 
االوروبــــــيــــــة الــــتــــي ســــيــــرت الـــيـــهـــا رحــــالت 
استثنائية ألول مرة وبطواقم عراقية، كما 
لشحن  استثنائيتني  رحــلــتــني  تسيير  تــم 
ووقائية  صحية  ومستلزمات  طبية  مــواد 
العراق  إلــى  الشعبية  الصني  من جمهورية 
وبشكل  العراقية  الصحة  وزارة  ولــصــالــح 
ولجنة  االزمــة  خلية  مع  بالتنسيق  مجاني 
واللجنة   2020 لسنة   55 الــديــوانــي  االمـــر 

ملكافحة  الوطنية  والسالمة  للصحة  العليا 
فيروس كورونا».

بواعز  الرحالت نفذت  أن «جميع  وأضــاف 
إنـــســـانـــي وبـــجـــهـــود اســتــثــنــائــيــة لـــكـــوادر 
الخطوط الجوية العراقي التي سخرت جميع 
 
ً
امكاناتها لتنفيذ هذه املهمة الوطنية فضال
الحثيثة الستحصال  الوزارية  الجهود  عن 
القرارات  مع  املنسجمة  الرسمية  املوافقات 

الحكومية وتوصيات اللجنة العليا للصحة 
والسالمة الوطنية وبتنسيق عالي املستوى 
التي  الـــدول  وسلطات  الخارجية  وزارة  مــع 
اجــراءات  لتسهيل  الوطني  الناقل  قصدها 
عـــودة املــواطــنــني الــعــراقــيــني وفــتــح االجــــواء، 
الـــعـــمـــل املـــشـــتـــرك مــــع وزارة  الـــــى  اضــــافــــة 
ونقلهم  الوافدين  لفحص  العراقية  الصحة 
الحافالت  عبر  الصحي  الحجر  اماكن  الى 

التي خصصتها وزارة النقل».
التي  الــطــائــرات  أن «جميع  لعيبي،  وأوضـــح 
نفذت عملية االجالء تخضع لعملية تعفير 
مـــشـــددة قــبــل وبـــعـــد تــنــفــيــذ الــرحــلــة تحت 
اشــراف كــادر متخصص لضمان سالمة 
الصحية  اللوائح  وفق  واملسافرين  الطواقم 
املــعــتــمــدة عــاملــيــًا لــلــوقــايــة مــن خــطــر تفشي 

الوباء».



04 Sun. 3 May. 2020 Issue No. 4812 2020 3A L S A B A H  N E W S P A P E R

PCR

االدويـــة  لتسويق  العامة  الشركة  جــهــزِت 
ـــــــر الــصــحــة  واملـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة دوائ
بأجهزة PCR جديدة لتشخيص املشتبه 
بــإصــابــتــهــم بـــكـــورونـــا، فـــي وقـــت أطلقت 
للمسح  حملة  اكبر  الــرصــافــة  فيه صحة 

الوبائي في مدينة الصدر.
وفـــي غــضــون ذلـــك، تــم االعــــالن عــن خلو 
االسبوعني  اإلصابات طيلة  الديوانية من 
املاضيني، بينما تستمر الجهود من قبل 
اإلدارات املحلية في املحافظات للسيطرة 

على الفيروس. 
وقــــــال الــــدكــــتــــور مــحــمــد كــــريــــم، املـــخـــول 
بصالحيات مدير الشركة العامة لتسويق 
لـ"الصباح"  الطبية  واملستلزمات  االدويـــة 
إن: الــشــركــة تــســلــمــت عـــــددا مـــن أجــهــزة 
تــشــخــيــص فـــيـــروس كــــورونــــا كــمــبــادرة 
تبرع من إحدى الشركات الفرنسية، وتم 
على الفور تجهيز دائــرة صحة الديوانية 
املـــاســـة  الـــحـــاجـــة  بـــجـــهـــاز PCR بــســبــب 
لـــه وبــجــهــود اســتــثــنــائــيــة، وقـــد تـــم نصب 
املشتبه  لــتــشــخــيــص  وتــشــغــيــلــه  الــجــهــاز 

بإصابتهم بكورونا.
ــــشــــركــــة ســـتـــعـــمـــل عــلــى  ال ان  واضــــــــــاف 
تنصيب األجهزة في محافظات ذي قار 
الحالي،  االســبــوع  وبــابــل خــالل  وميسان 
مــؤكــدا وصــول شحنات اخــرى تتضمن 
كــمــيــات مـــن املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة منها 
اجهزة تشخيص ومعدات وقاية وسيتم 
تــوزيــعــهــا بـــأســـرع وقـــت بـــني املــؤســســات 
لكل  واألولــويــة  الحاجة  الصحية وحسب 
من دوائر صحة الديوانية وميسان وذي 

قار وبابل.

أكبر حملة لرصد اإلصابات
ـــشـــأن، قــــال مــديــر دائـــــرة صحة  وبـــهـــذا ال
الساعدي  الغني  عبد  الــدكــتــور  الــرصــافــة 
لــــ"الـــصـــبـــاح" إنـــــه: تـــم اطـــــالق اكـــبـــر حملة 
للرصد الــوبــائــي والــتــحــري عــن اصــابــات  
كــــــورونــــــا فـــــي مـــديـــنـــة الـــــصـــــدر عــمــومــا 
واملـــحـــالت املــــوبــــوءة الـــتـــي ســجــلــت اعــلــى 

معدالت اصابة خصوصا.
الــســريــع يــكــون عن  واضـــاف ان الفحص 
ـــــدم وفــــي حــــال ظـــهـــرت نــتــائــجــه  طـــريـــق ال
مــوجــبــة، تــتــم احــالــتــه عــلــى فــحــص املسح 
املــخــتــبــري عــن طــريــق الــفــم ألخـــذ مسحة 
للتأكد من اصابته والتحري عن االصابة 

في موقعها قبل نقلها لآلخرين.
وذكـــــر أن الــحــمــلــة شــمــلــت مــواطــنــني في 
االســـــــواق والـــــشـــــوارع واملــــنــــازل والــبــاعــة 
املـــتـــجـــولـــني وغـــيـــرهـــم، وكــــذلــــك تــضــمــنــت 
واالســواق  لألزقة  واسعة  تعفير  حمالت 
العامة والشوارع، فضال عن املحاضرات 
الــتــوعــويــة بـــشـــأن اجــــــــراءات الـــوقـــايـــة من 

الفيروس.

فحوصات سالبة
واجــرت دائــرة صحة النجف ١٨٣ فحصا 
اثبتت عدم  (السبت)  امس  يوم  مختبريا 

وجود حاالت اصابة جديدة بالفيروس.
اعــالم صحة  مدير  لـ"الصباح"  بذلك  أفــاد 
املحافظة سالم نعمة، مبينا أن الفحوصات 
تـــوزعـــت بـــواقـــع ٥١ فــحــصــا لــعــيــنــات من 
املـــحـــجـــوريـــن لــــدى دائــــــرة الــصــحــة و ٤٧ 

فحصا لعينات من الفحص العشوائي.
واوضـــــح ان حــــاالت اإلصـــابـــة الــتــراكــمــيــة 
فــــي الـــنـــجـــف بــقــيــت عـــنـــد ٣٠٥ حــــــاالت ، 
بينما أرتفع عدد حاالت الشفاء إلى ٢٨٦ 
حــالــة بــعــد تــعــافــي ٧ حــــاالت ومــغــادرتــهــا 
الــراقــديــن  عـــدد  بــلــغ  بينما  للمستشفى، 
فـــي املــســتــشــفــى مـــن املــصــابــني ١١ حــالــة 
فقط، اما عدد املحجورين من املالمسني 
والوافدين هو ٢٧٠ شخصا، بعد مغادرة 

٢٣٠ شخصا ألماكن الحجر الصحي.

أسبوعان بال إصابات
وفي الديوانية، قال املحافظ زهير الشعالن 
لـ "الصباح" إن: اإلجراءات االحترازية التي 
اتــخــذتــهــا خلية األزمــــة والـــتـــزام املــواطــنــني 
أثــمــرت عــن عــدم تسجيل اي إصابة  بها 
بـــكـــورونـــا طــيــلــة األســـبـــوعـــني املــاضــيــني، 
السابقة  اإلصـــابـــات  ان جــمــيــع  مــوضــحــا 
اكتسابها  بعد  الصحي  الحجر  غـــادرت 
الــشــفــاء الـــتـــام بــاســتــثــنــاء إصـــابـــة واحـــدة 

مازالت تتلقى العالج.
الــــى تطبيق  الـــشـــعـــالن املـــواطـــنـــني  ودعـــــا 
وعــدم  الصحية  والتوجيهات  اإلرشــــادات 
ـــخـــطـــورة الـــفـــيـــروس  االطـــمـــئـــنـــان نـــظـــرا ل

وسرعة انتشاره. 

استنفار جهود مكافحة الفيروس
مــن جهته، افــاد مــســؤول قسم االمــراض 
االنــتــقــالــيــة فـــي صــحــة كـــركـــوك الــدكــتــور 
مـــنـــذر نــعــمــان لــــ"الـــصـــبـــاح" بــــأن مــالكــات 
الدائرة استنفرت جهودها منعا للتوسع 
بتسجيل اصــابــات جــديــدة بــكــورونــا بني 
التي  االربــع عشرة  املالمسني لالصابات 

سجلت يومي الخميس والجمعة.
نــقــل  تـــضـــمـــنـــت  وتـــــابـــــع ان االجــــــــــــــراءات 
االصــــابــــات الــســبــع االخــــيــــرة الــــى مــركــز 
الــتــدبــيــر الـــوبـــائـــي فـــي الـــحـــي الــصــنــاعــي 
وهــــم مـــن املـــالمـــســـني ايـــضـــا لــالصــابــات 

ــــى مــركــز  االخــــيــــرة ونـــقـــل مــالمــســيــهــم ال
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، فـــضـــال عــــن انــتــظــار 
لالصابات،  للمالمسني  املسحات  نتائج 
وكذلك إطالق حملة للمسح والتحري  في 
املناطق التي ظهرت بها االصابات، ونحن 
بانتظار نتائج املسحات التي تم إرسالها 

إلى بغداد للتأكد منها.

استمرار حمالت املسح امليداني 
 وفي امللف نفسه، تواصل الفرق الصحية 
في جانب الكرخ حمالتها للرصد الوبائي 
الـــفـــعـــال لـــلـــيـــوم الـــخـــامـــس فــــي مــنــطــقــتــي 

الرضوانية والتاجي.
وقـــال مــديــر دائــــرة صــحــة الــكــرخ جاسب 
ـــ "الــصــبــاح" إن: فــريــق املسح  الــحــجــامــي ل
املــيــدانــي الــفــعــال فــي منطقة الـــدوانـــم نفذ 
حــمــلــة مــيــدانــيــة لــلــتــاكــد مـــن عــــدم وجـــود 
اصابة او مشتبه بهم باالصابة بفيروس 
كــــورونــــا املــســتــجــد. واضــــــاف ان الــفــرق 
ــبــور اجــرت  الــصــحــيــة فــي منطقة ســبــع ال
زيــارات من دار الى دار لفحص املواطنني 
ـــتـــجـــاريـــة وتـــقـــديـــم  واصـــــحـــــاب املــــحــــال ال
وتوزيع  الفيروس  بشأن  الكاملة  التوعية 
عـــدد مــن الــرســائــل الــصــحــيــة، واســتــمــرار 
السيطرات  بني  واملتابعة  بالفحص  الفرق 
ومداخل قضاء التاجي والقرى واالرياف 

واالحياء السكنية.

تعقد وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
في الثامن من الشهر الحالي وحتى الـ 16 منه، اول 
الـــى تقييم واقـــع التعليم  مــؤتــمــر افــتــراضــي يــهــدف 

االلكتروني املطبق في البالد من خالل الوزارتني. 
افاد بذلك مسؤول شعبة مناهج الحاسوب والتعليم 
في  شاتي  وحيد  وائــل  التربية  بـــوزارة  اإللكتروني 
أنه تم  لـ"الصباح"، موضحا   حديث خاص ادلــى به 
االلكتروني  للتعليم  ـــوزاري  ال الفريق  بــني  التنسيق 
في وزارة التعليم العالي، وشعبة مناهج الحاسوب 
للمناهج  الــعــامــة  املــديــريــة  فــي  االلــكــتــرونــي  والتعليم 

بوزارة التربية.
ونوه بأن املؤتمر وعده االول من نوعه على مستوى 
الــبــالد، سيعقد مــن خــالل التعليم االلــكــتــرونــي في 
الــجــامــعــات ومــنــصــات وزارة الــتــربــيــة االلــكــتــرونــيــة، 
مــشــيــرا الــــى أنــــه يـــهـــدف الــــى نــقــل احـــــدث تــجــارب 
الــــدول وخــبــرة كــبــار عــلــمــاء الــتــخــصــص فــي العالم 
واســتــضــافــتــهــم افـــتـــراضـــيـــا، الســيــمــا مـــن امــيــركــا 

وماليزيا وفلسطني ومصر وايران وسلطنة عمان، 
بالتعليم  مــخــتــلــفــا خــاصــا  مـــحـــورا  وبــاعــتــمــاد 16 
مواجهة  اجــل  من  العراق  في  واعتماده  االلكتروني 
جائحة فيروس كورونا وتقليل اثاره في املجتمع.  

وافـــــاد شــاتــي بــأنــه ســيــشــارك فـــي تــنــظــيــم املــؤتــمــر 
االفتراضي اكثر من 150 مؤسسة تعليمية عراقية 
وعاملية في مجال التربية والتعليم، الفتا الى وزارته 
تعمل فــي جــانــب اخــر على اقــامــة بــرنــامــج تدريبي 
افتراضي ملنتسبيها، يتكون من ١٥ ورشة تدريبية 
الــى تــدريــب  املعلمني واملــدرســني والتقنيني  تــهــدف 
بالوزارة على التعليم االلكتروني، مبينا ان التدريب 
ســيــكــون عــلــى ايـــدي خــبــراء عــراقــيــني ودولـــيـــني من 

املختصني بالتعليم االلكتروني. 
وافـــصـــح عـــن انــــه ســيــتــم اشــــــراك جــمــيــع مــشــرفــي 
 عن الراغبني 

ً
ومدرسي الحاسوب واملعلمني، فضال

مــــن بــقــيــة االخـــتـــصـــاصـــات، ضـــمـــن هـــــذه الــــــورش، 
ليكونوا قادة تدريب بمدارسهم، منوها بأن وزارته 
تتخذ هذه الخطوات تماشيًا مع التطور التكنولوجي 
جائحة  مرحلة  وخــالل  اإللكتروني  التعليم  بمجال 

كورونا من اجل تقييم نتائجها.

سعات  تهريب  عمليات  احـــدى  االتــصــاالت  وزارة  احبطت 
االنترنت بعد ان تم كشفها في محافظة نينوى. 

وقـــالـــت مــســؤولــة الــعــالقــات واالعـــــالم فـــي الــشــركــة الــعــامــة 
لالتصاالت واملعلوماتية بالوزارة ايناس الجلبي لـ" الصباح 
" : انه تم كشف عملية تهريب سعات االنترنت عبر الكوابل 
الــضــوئــيــة فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى مـــن قــبــل بــعــض الــجــهــات 
املــتــجــاوزة عــلــى الــبــنــى التحتية الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، حــيــث تم 
الجهة  الكشف عن  وتــم  املوصل  امــن  التنسيق مع مديرية 
التي تقوم بعملية التهريب للسعات الى املحافظات املجاورة.
انــه تمت مــصــادرة االجــهــزة املستخدمة في عملية  وبينت 
الغرض، وسيتم  لهذا  املستخدمة  الكابالت  وقطع  التهريب 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتجاوزين. 
التي  اكــبــر الحمالت  الــى ان هــذه الحملة تعد مــن  واشـــارت 
تقوم فيها الوزارة من اجل تنقية البيئة االتصاالتية من اي 

تجاوزات تشهدها. 
الــتــجــاوزات املــشــكــلــة فــي محافظة  ازالــــة  واردفـــــت ان لجنة 
االنترنت  وابــراج  الضوئية  الكوابل  تتبع  نينوى تعمل على 

غير املرخصة للكشف عن حاالت التجاوز عليها.
لتهريب  الضوئية  الشبكة  على  التجاوز  كشف  ان  وبينت 
سعات االنترنت سيحقق آثارا ايجابية على واقع االتصاالت 
، فضال عــن زيـــادة مـــردود الــشــركــة اقــتــصــاديــا و تحسن 
خدمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في عموم البالد. 

ودعت اصحاب ابراج االنترنت و الشركات الى عدم التعامل 
اال مع الشركات  املرخصة من قبل وزارة االتــصــاالت في 

هذا املجال.

بالتنسيق  بـــغـــداد  مــحــافــظــة  اســتــأنــفــت 
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  مع 
الــــعــــامــــة، الـــعـــمـــل بـــمـــشـــروعـــي مـــجـــاري 
الــرشــيــد واملـــحـــمـــوديـــة، بينما  نــاحــيــتــي 
ـــعـــمـــل بـــأربـــعـــة  تـــســـتـــعـــد الســـتـــئـــنـــاف ال

مشاريع اخرى للمجاري.
بغداد  مــجــاري محافظة  واوضـــح مدير 
املــهــنــدس شــاكــر الــكــعــبــي فـــي تصريح 
خــاص ادلــى بــه لـــ "الــصــبــاح" ان املديرية 
اســتــأنــفــت الــعــمــل بــمــشــروعــي مــجــاري 
نــاحــيــتــي الــرشــيــد واملــحــمــوديــة والــلــتــني 
قبل  جــدا  متقدمة  انــجــاز  نسب  حققتا 
ــــبــــالد فــي  ــــظــــروف ال تــوقــفــهــمــا نــــظــــرا ل
مـــواجـــهـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، الســيــمــا 
مــجــاري نــاحــيــة الــرشــيــد الــتــي شــارفــت 

على االنتهاء.
العامة  املــديــريــة  انــهــا نسقت مــع  وذكـــر 
لـــلـــمـــجـــاري بــــــــوزارة االعــــمــــار مــــن اجـــل 
اســـتـــحـــصـــال املــــوافــــقــــات الـــــالزمـــــة مــن 
الالزمة  الخطط  التخطيط ووضع  وزارة 

ألهميتها  نظرا  بهما  العمل  الستئناف 
التي عانت  االطـــراف  مناطق  في  البالغة 
من محرومية من الخدمات ملدة طويلة. 

فـــي الــســيــاق نــفــســه، افــــاد الــكــعــبــي بــأن 
املـــديـــريـــة وضـــمـــن خــطــتــهــا الســتــئــنــاف 
العمل بشكل استثنائي ضمن برامجها 
عقدت  فقد  املتوقفة،  املــشــاريــع  النــجــاز 
الشركات  ممثلي  مع  موسعا  اجتماعا 
املـــنـــفـــذة ملـــشـــاريـــع مـــجـــاري الــحــســيــنــيــة 
واللطيفية واليوسفية والطارمية لوضع 
العمل  الستئناف  الالزمة  االستعدادات 

بها.
ــــعــــاز الـــــى هـــذه  واشـــــــار الـــــى انـــــه تــــم االي
الشركات لتحديد حيثيات كل مشروع 
الكميات  االنــجــاز وجــــداول  وهــي نسب 
وتــقــدم الــعــمــل، مــن اجـــل وضـــع الخطط 
الــكــفــيــلــة بــاســتــئــنــاف الــعــمــل بــالــشــكــل 
االمثل وبما يضمن تحقيق نسب انجاز 
متقدمة والــتــعــويــض عــن الــتــوقــف الــذي 
اياها  حصل بسبب ازمة كورونا، عادا 
من املشاريع الستراتيجية واملهمة والتي 
ستسهم بشكل كبير في رفع املستوى 
الخدمي ضمن مناطق اطراف العاصمة.

عمليات  تسبب  الكهرباء عن  وزارة  افصحت 
استهداف خطوط نقل الطاقة لليوم الرابع على 
ميكاواط،  لـ 2000  املنظومة  التوالي، بخسارة 
املحطات  تأهيل  بأعمال  استمرارها  مــؤكــدة  
االنـــتـــاجـــيـــة والـــثـــانـــويـــة بـــبـــغـــداد واملــحــافــظــات 

استعدادا ملوسم الصيف املقبل.
موسى  احمد  لــلــوزارة  الرسمي  الناطق  وقــال 
الـــعـــبـــادي بــتــصــريــح خــــاص لــــ"الـــصـــبـــاح": إن 
خــطــوط نــقــل الــطــاقــة عــانــت لــلــيــوم الــرابــع على 
التوالي من استهدافها وتفجير ابراجها، اذ تم 
استهداف خطوط: (عبد الله - شمال سامراء) 
و(عبد الله – دور) و(شــرق بغداد - امني رقم 

١+٢) و(ميرساد – ديالى) بعبوات ناسفة.
وافــصــح ان تــلــك االعــمــال االرهــابــيــة، تسببت 
وبالتالي  ميكاواط،   ٢٠٠٠ لـ  املنظومة  بخسارة 
الــكــرخ وشــمــال شرق  فــي  التجهيز  انخفاض 
كركوك  محافظات:  أحمال  وتحديد  الرصافة 
الدين ونينوى، مؤكدا نجاح  واالنبار وصالح 
وزارته بإعادة أربعة من هذه الخطوط وجاري 

العمل إلعادة الباقي خالل يومني.  
مالكات  ان  العبادي  بني  نفسه،  السياق  وفــي 
الــوزارة الفنية وبرغم انتشار جائحة فيروس 
املحطات  مــن  عــدد  بتأهيل  كــورونــا، مستمرة 
املنظومة بطاقات اضافية قبل  لرفد  التوليدية 

موسم الصيف.
واضــــــاف: انــهــا شــمــلــت مــحــطــة صـــالح الــديــن 

الــحــراريــة وعــدهــا واحــــدة مــن اكــبــر املــحــطــات 
املنظومة  والــتــي سترفد  الــبــالد  فــي  االنتاجية 
 1230 بـــ  عليها  التأهيل  عمليات  انــجــاز  بعد 
مــيــغــاواط، مــوضــحــا ان نــســب الــتــأهــيــل فيها 
بلغت 87 باملئة، وبالتعاون مع شركات عاملية 

مختصة بقطاع الطاقة.
أن مالكات  للكهرباء  الرسمي  الناطق  واردف 
وزارته مستمرة ايضا بأعمال نصب محطتي 
الغازيتني وبنسب انجاز  السماوة والناصرية 

مــرتــفــعــة، اذ تـــم الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي لــثــالث 
وحـــدات توليدية فــي الــســمــاوة، ووحــدتــني في 
الـــنـــاصـــريـــة، وســـتـــرفـــدان املــنــظــومــة بــــ 1500 

ميغاواط. 
وتــابــع: ان املــالكــات تنجز االعــمــال بــعــدد من 
املحطات الثانوية التي تسهم بزيادة موثوقية 
الرصافة  وشــرق  البلديات  كمحطات  الشبكة، 
والصحفيني، اضافة الى اعمال تاهيل شبكات 
ملوسم  استعدادا  واملحافظات  ببغداد  التوزيع 

تجهيز  يكون  ان  توقع  والـــذي  املقبل  الصيف 
الطاقة فيه للمواطنني افضل من سابقه. 

مـــن جــهــة اخــــــرى، ذكــــر الـــعـــبـــادي ان وزارتـــــه 
ونــتــيــجــة لــلــوضــع االقــتــصــادي الـــراهـــن، اعــدت 
دراسة العادة النظر بجميع الخطط واملشاريع 
والــعــقــود واالتــفــاقــيــات املــبــرمــة ووضـــع الــيــات 
وحلول ناجعة تسهم بتجاوز االشكاالت التي 
قد تحدث نتيجة لالوضاع املالية الصعبة التي 
تمر بها البالد وبما ينسجم واملصلحة العامة.

العيش  إقليم كــردســتــان مــواطــنــون عــراقــيــون لهم حــق  موظفو 
بــكــرامــة، وتــوفــيــر مــســتــلــزمــات ذلـــك مــســؤولــيــة حــكــومــة اإلقليم 
بـــالـــدرجـــة األولــــــى، أتـــحـــدث هــنــا عـــن مــوظــفــي اإلقــلــيــم مـــن دون 
املوظفني االتحاديني، في ظل النظام الفدرالي، يوجد نوعان من 
املوظفني داخل كل إقليم من األقاليم التي تشكل الدولة الفيدرالية 
االتـــحـــاديـــة، األول: مــوظــفــون لــــدى الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة، وهــم 
العاملون في املؤسسات االتحادية العامة املعنية بمهام الحكومة 
االتحادية املعروفة واملنصوص عليها في دساتير الدول، وهي 
شؤون الثروات الطبيعية واالمن والسياسة الخارجية والقضاء 
االتحادي، يضم ذلك مجموعة من الوزارات واملؤسسات والهيئات 
الحكومة  وقــوانــني  تعليمات  وفـــق  يعملون  هـــؤالء  الــدســتــوريــة، 
االتحادية، التي تتحمل مسؤولية رواتبهم 
الثاني:  النوع  التقاعد،  وبعد  الخدمة  أثناء 
موظفو كل إقليم أو والية، وهؤالء يتبعون 
حكومة اإلقليم بقوانينها وتعليماتها، وهي 
تتحمل مــســؤولــيــة رواتــبــهــم وامــتــيــازاتــهــم 
وفق قانونها وتعليماتها الخاصة. حكومة 
اإلقــلــيــم تــنــفــق مـــن حــصــتــهــا مـــن املـــوازنـــة 
الـــتـــي يـــصـــادق عليها  الـــعـــامـــة االتـــحـــاديـــة 
البرملان االتحادي، وهذا هو شأن موظفي 
إقليم  فهم موظفو  اليوم،  إقليم كردستان 
وكــــل مـــا يـــقـــال عـــن مــســؤولــيــة الــحــكــومــة 
مغالطات  هو  إنما  رواتبهم  عن  االتحادية 
بدأ  وكـــالم سياسي  ودســتــوريــة،  قانونية 
ســيــاســّيــو اإلقــلــيــم اطــالقــه فــي الــعــام ٢٠١٤ 
وقام االعالم الحزبي في أربيل بالترويج له 
البعد  على  التركيز  وبسبب  كبير،  بشكل 
من  الكثير  على  املغالطة  انطلت  اإلنساني 
السياسيني في بغداد، عن جهل بحيثيات 
الــنــظــام الــفــيــدرالــي، أو تــمــاٍه مــع سياسيي 
االقــلــيــم، وبــاتــوا يــتــحــدثــون عــن مسؤولية 
الــحــكــومــة االتــحــاديــة عــن رواتــــب موظفي 

اإلقليم بوصفهم مواطنني عراقيني.
نــحــن هــنــا نــفــصــل بـــني أمـــريـــن، حـــق مــوظــفــي اإلقــلــيــم بــتــأمــني 
رواتبهم، والجهة املسؤولة عن تأمني هذه الرواتب، ال نقاش في 
حق هؤالء بالحصول على رواتبهم لقاء عملهم، لكن املسؤول 
عن ذلك هو حكومة اإلقليم وليست الحكومة االتحادية املسؤولة 
عن املوظفني االتحاديني فقط ومنهم الكثير من أهل اإلقليم، إذا 
كانت حكومة اإلقليم أخطأت في سياساتها وطريقة تعاطيها 
مع الحكومة االتحادية، فإن مسؤولية ذلك يجب أن تتحمله هي 
ال أن تلقيه على بغداد، إن تحميل الحكومة االتحادية مسؤولية 
اتحاديني  الــى موظفني  هـــؤالء  يتحول  أن  يعني  اإلقــلــيــم  رواتـــب 
يخضعون للقوانني والتعليمات والضوابط التي يخضع لها كل 
موظفي العراق بما في ذلك سلسلة الرواتب وقانون التقاعد، وأن 
يتسلم املوظف في اإلقليم راتبه من جهة فيدرالية مباشرة من 
دون وساطة من حكومة اإلقليم، عندها يجب إعــادة النظر في 

طبيعة النظام السياسي في العراق.

مختبر فحص / ارشيف

استهداف خطوط الطاقة / ارشيف

مشروع مجار / ارشيف
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تــجــاوزت حصيلة املــصــابــني بــفــيــروس كــورونــا 
فـــي الـــعـــالـــم أمــــس الـــســـبـــت، ســقــف 3.3 مــاليــني 
حالة، في حني تقترب حصيلة الوفيات من ربع 
مليون شخص، وأفادت جامعة «جونز هوبكنز» 
األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــعـــد مـــرجـــعـــا لــتــتــبــع انــتــشــار 
الذي شمل 187  الوباء  العالم، بأن  الفيروس في 
عـــن إصـــابـــة 3344402 شــخــص،  أســفــر  ـــــة،  دول

ووفاة 238787 شخصا.
وأظــهــرت بــيــانــات الــجــامــعــة قــائــمــة الــــدول األكــثــر 
تــضــررا مــن حــيــث عـــدد اإلصـــابـــات بــالــفــيــروس، 
بـ  املــتــحــدة األمــيــركــيــة  الــواليــات  حيث تصدرتها 
1103781 مصابا، تليها إسبانيا بـ 213435، ثم 
إيطاليا بـ 207428، وبريطانيا بـ 178685، تليها 
فرنسا بـ 167305، ثم أملانيا بـ 164077 مصابا.
كما شملت اإلحصائية الدول التي سجلت أكثر 
الــواليــات  الــوفــيــات بــفــيــروس كـــورونـــا، لتتصدر 
وفاة،  حالة   65068 بـ  القائمة  األميركية  املتحدة 
ثم إيطاليا بـ 28236، تليها بريطانيا بـ 27583، 
حالة   24543 بـ  فرنسا  ثم   ،24628 بـ  وإسبانيا 

وفاة.

حالة صينية
فـــي املـــقـــابـــل، أظـــهـــرت بـــيـــانـــات الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــصــحــة فـــي الـــصـــني أمــــس الـــســـبـــت، أن الــبــالد 
بفيروس  واحـــدة»  إصابة جديدة  «حالة  سجلت 
كــورونــا املــســتــجــد، انــخــفــاضــا مــن 12 حــالــة في 
اليوم السابق، وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من 
الخارج، وذلك انخفاضا من تسجيل ست حاالت 

قادمة من الخارج في اليوم السابق.
ولــم تسجل الــصــني أي إصــابــات جــديــدة محلية 
بعد تسجيل ست حاالت في يوم الجمعة، ويصل 
إجمالي اإلصابات في البالد إلى 82875 بينما ال 

تزال الوفيات عند 4633.

روسيا ودول أوروبا
إلى ذلك، أكدت السلطات الصحية الروسية، أمس 
السبت، تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس 
كــورونــا املستجد «كــوفــيــد19-» خــالل الساعات 

الـ24 املاضية.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي 
ــيــومــي، أن  كـــورونـــا فـــي روســـيـــا فـــي تــقــريــرهــا ال
مجموع اإلصابات بالفيروس التاجي في البالد 
أصــبــح بــذلــك 123054 حــالــة، بينما تــوفــي حتى 
 57 تسجيل  عــقــب  وذلــــك  شــخــصــا،   1222 اآلن 

وفاة جديدة.
كما تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا 
املستجد «كوفيد19-» في إسبانيا أمس السبت 
السلطات  بتسجيل  وفـــاة،  ألــف حالة  الــــ25  عتبة 
الصحية 276 وفاة جديدة خالل الساعات الـ24 

املاضية.
فــي تقريرها  الــصــحــة اإلســبــانــيــة  وأكــــدت وزارة 
اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن عدد 
األشخاص الذين توفوا في البالد إثر إصابتهم 
وتمثل  بلغ 25100 شخص،  التاجي  بالفيروس 
حصيلة وفيات السبت تراجعا طفيفا مقارنة مع 

إحصاءات اليوم السابق (281 وفاة).
الــســلــطــات اإلســبــانــيــة 1147 إصــابــة  وســجــلــت 
جــديــدة بــكــورونــا خـــالل الــيــوم األخــيــر (مــقــارنــة 
أمـــس)، ليصبح إجمالي عدد  مــع 1763 إصــابــة 
بــذلــك 216582 حــالــة، وتماثل 2572  اإلصــابــات 
للشفاء من كورونا في إسبانيا خالل  مريضا 
آخـــــر 24 ســــاعــــة، لــيــصــل عـــــدد املـــتـــعـــافـــني إلـــى 

117248 شخصا.
وأعــلــنــت حــكــومــة مــدريــد أمـــس، خــطــوات جــديــدة 

تـــأتـــي فـــي ســبــيــل تــخــفــيــف الـــقـــيـــود املــفــروضــة 
للحد من انتشار الفيروس التاجي، بما في ذلك 
الرياضة  وممارسة  بالتنزه  للمواطنني  السماح 

في الهواء الطلق في ساعات محددة.
وفي أملانيا، شهدت حصيلة الوفيات واإلصابات 
الجديدة بفيروس كورونا املستجد «كوفيد19-» 
انخفاضا ملموسا خالل الساعات الـ24 املاضية، 

مقارنة مع معدالت اليوم السابق.
وأعـــلـــن مــعــهــد روبـــــرت كـــوخ األملـــانـــي لــألمــراض 
جديدة  وفـــاة   94 تسجيل  السبت،  أمــس  املعدية 
ناجمة عن الفيروس (مقارنة مع 193 وفاة يوم 
 6575 الــوبــاء  ضحايا  حصيلة  لتبلغ  الــجــمــعــة)، 

حالة وفاة.
بمتابعة تفشي  املعني  الفيدرالي  املعهد  وسجل 
البالد 945 إصابة جديدة  التاجي في  الفيروس 
الــجــمــعــة)، ليصبح  مـــع 1639 إصـــابـــة  (مــقــارنــة 

مجموع اإلصابات 161703.
ووصــل عــدد املتعافني مــن الــفــيــروس فــي أملانيا 

حتى اآلن إلى 129 ألف شخص تقريبا.

بني الهند وإيران
 2293 تسجيل  الهندية  الصحة  وزارة  وأعــلــنــت 
إصابة جديدة بفيروس كورنا خالل الـ24 ساعة 

املاضية، و71 حالة وفاة.
وذكــــرت الـــــوزارة فــي بــيــان: «تـــم تسجيل 2293 
إصــابــة جــديــدة ليرتفع إجــمــالــي اإلصـــابـــات في 
البالد إلى 37336، كما تم تسجيل 71 حالة وفاة 
بسبب الفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 1218، 
بينما بلغ عدد املتعافني من الفيروس حتى اآلن 

9951 شخصا».

وال تــــزال واليــــة (مـــاهـــاراشـــتـــرا) أكــثــر الـــواليـــات 
الــهــنــديــة تـــضـــررا بــالــفــيــروس حــيــث ارتـــفـــع عــدد 
الى 485 شخصا، في حني بلغت  الوفيات فيها 
اإلصابات فيها 11506، تليها والية (غوجارات) 
بـ236 حالة وفاة، إلى جانب 4721 إصابة، وسط 

انتشار الجائحة في 32 والية هندية.
وفي إيران، دخل قرار إلزام املواطنني في طهران، 
بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، سريان 
مــفــعــولــه صــبــاح أمـــس الــســبــت، وذلــــك بــأمــر من 

اللجنة الوطنية ملكافحة كورونا.
وقــــــال حـــاكـــم طــــهــــران، أنــــوشــــيــــروان مــحــســنــي 
بــنــدبــي، إن اســتــخــدام الــكــمــامــات أصــبــح إلــزامــيــا 

العام، وأعلنت  النقل  منذ اآلن في جميع وسائل 
شــركــة مــتــرو طــهــران أن بــيــع الــكــمــامــات قــد بــدأ 
مليون  نحو نصف  تنقل  مــتــرو  محطة   25  فــي 

مواطن.
من جانبه شدد عيسى فرهادي، قائممقام مدينة 
الــبــروتــوكــوالت  تطبيق  ينبغي  أنــه  على  طــهــران، 
مكافحة  بخصوص  الصحة  وزارة  أعلنت  التي 
العامة،  األمــاكــن  فــي  فــيــروس کــورونــا املستجد 
وبخاصة في املترو والحافالت وسيارات األجرة، 

بعناية شديدة.
فــي  االقــــتــــصــــاديــــة  األعـــــمـــــال  اســـتـــئـــنـــاف  وأدى 
الــعــاصــمــة اإليــرانــيــة إلـــى ازدحـــــام وســائــل النقل 
في  كــورونــا  لجنة مكافحة  قــالــت  بينما  الــعــامــة، 
العاصمة إن استخدام املترو والحافالت يزيد من 

نسبة اإلصابة بمقدار 26.5 باملئة.

جولة عربية
ـــك، هـــدد الــرئــيــس الــجــزائــري، عــبــد املجيد  إلـــى ذل
تبون، بإعادة إغالق البالد بالكامل، وإغالق كل 
املحال التجارية ووقف مجمل األنشطة، في حال 
استمر ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا، 

وعدم احترام الجزائريني للحجر الصحي.
أمــس  بــثــت  تلفزيونية،  مقابلة  فــي  تــبــون،  وقـــال 
ــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي والــقــنــوات  الــســبــت عــلــى ال
املحلية، تطرق فيها إلى قضايا وطنية وإقليمية، 
إنــــه «إذا اســتــمــر ارتــــفــــاع اإلصــــابــــات بــكــورونــا 
فسنعيد غلق املحال التجارية»، وأبدى انزعاجه 
مــن عــدم احــتــرام املــواطــنــني الــجــزائــريــني لتدابير 

الحجر الصحي.
من جانب آخر، سجل السودان ارتفاعا كبيرا في 

إعداد املصابني بلغ 91 أصابة جديدة و5 وفيات، 
ووصــل عــدد اإلصــابــات إلــى 533 والــوفــيــات 36 

مقابل شفاء 46 مريضا.
العمانية تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  بدورها، 
الـ24  36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل 
ساعة املاضية، ليصبح إجمالي عدد اإلصابات 

في البالد 2438.
وجاء في بيان وزارة الصحة، أمس السبت:» تم 
تسجيل 36 إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا، 
عمانيني،  لغير  و14  لــعــمــانــيــني،  حــالــة   22 منها 
وبـــذلـــك يــصــبــح الـــعـــدد الــكــّلــي لـــحـــاالت اإلصـــابـــة 
الــوفــيــات 11 من  املسجلة 2483، وبــلــغ إجــمــالــي 
بلغ  دون تسجيل أي وفــيــات جــديــدة، فــي حــني 

إجمالي املتعافني 750 حالة».
في غضون ذلــك، أكــدت وزيــرة الصحة املصرية، 
ــــة زايــــــــــد، أنـــــــه تـــــم حــــجــــز كـــمـــيـــة مـــــن عـــقـــار  هــــال
أسابيع   7 منذ  كــورونــا  لــعــالج  «ريمديسيفير» 
بـــالـــتـــعـــاون مــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة الــتــي 
ســتــتــولــى دفــــع نــفــقــات أول دفــعــة لــلــعــقــار الـــذي 

تستقبله مصر.
ـــى أن «مــصــر ضــمــن 100  ـــوزيـــرة إل وأشـــــارت ال
أبحاثا على عــالج مرضى كورونا  أجــرت  دولــة 
باستخدام بالزما املتعافني من املرض»، مؤكدة 
أنه «تم البدء في عالج املصابني بالبالزما، وهناك 
ــتــان اســتــجــابــتــا لــلــعــالج بــشــكــل جــيــد جـــدا،  حــال
وسيتم استدعاء الكثير من املتعافني بالبالزما».
وأضــافــت أن «الـــحـــاالت املــصــابــة بــكــورونــا أمــس 
بــني 7  الجمعة وعــددهــا 358، ظــهــرت مــن  األول 
آالف حــالــة تــم أخـــذ مــســحــات وإجـــــراء فحوص 

كورونا لهم.
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ارتــفــع عـــدد الــســجــنــاء الــذيــن لقوا 
حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من 
سجن في فنزويال إلى 46 قتيال، 
وكــالــة EFE نقال  أفـــادت  حسبما 

عن أحد موظفي السجن.
وأشار التقرير إلى أّن ”اضطرابات 
الــعــام“ داخــل سجن  النظام  طالت 
لــوس يانوس في غــانــاري (غــرب) 
خرق  على  مساجني  أقـــدم  عندما 
”ســيــاج أمــنــي فــي مــحــاولــة هــروب 
جــمــاعــي“، وقــــال املــتــحــدث بــاســم 
الــضــحــايــا  ــــة: إن ”قـــائـــمـــة  ــــوكــــال ال
ستزداد، ألن العديد من الجرحى، 
بدقة  عددهم  تحديد  يتم  لم  الذين 

بعد، في حالة حرجة“.
الـــســـجـــن،  أن ”مـــــديـــــر  أكـــــــد  كــــمــــا 
كـــارلـــوس روخــــو، تــعــرض للطعن 
الــشــديــد فـــي الــظــهــر، وأن مــالزمــا 
فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي، شــــارك في 
قـــمـــع أعــــمــــال الـــشـــغـــب، عـــانـــى مــن 
أحد  ألــقــاهــا  ناسفة  عــبــوة  شظايا 

السجناء“.
وحــاول موظفون في هذا السجن 
الــخــاضــع لــحــراســة جــنــود الــقــيــام 
املتمردين،  السجناء  مع  بوساطة 
هــؤالء  اعــتــدوا على  السجناء  لكّن 

املــوظــفــني بــعــنــف، فــأصــابــوا مدير 
السجن ”في كتفه بأداة حاّدة“.

وأكـــــــدت مــنــظــمــة مـــراقـــبـــة حــقــوق 
ــــــســــــان ”أبــــــزرفــــــاتــــــوريــــــو دي  اإلن
بــريــزيــونــيــس“  فــيــنــزويــالنــو دي 
الجماعي،  الــفــرار  محاولة  حقيقة 
مــوضــحــة أن املـــركـــز اإلصـــالحـــي 
لـ 750 شخصا  املخصص أصــال 
كان مكتظا بحوالي 2500 سجني 

محتجزين في هذا السجن.
كورونا  فيروس  انتشار  وبسبب 
املــســتــجــّد فـــي فـــنـــزويـــال، تــوقــفــت 
الــــــزيــــــارات األســــريــــة املــخــّصــصــة 
للسجناء، وكان هؤالء يتلقون في 
الطعام والــدواء  كثير من األحــيــان 

خالل تلك الزيارات.
وتـــعـــانـــي فـــنـــزويـــال مــــن انـــقـــســـام 
ســـيـــاســـي حـــــاد نــتــيــجــة تــنــصــيــب 
رئـــيـــس الـــبـــرملـــان، خـــــوان غـــوايـــدو، 
نــفــســه رئــيــســا مــؤقــتــا لــلــبــالد في 
23 كانون الثاني 2019 بدعم من 
الغربية،  والـــدول  املتحدة  الــواليــات 
ـــرئـــيـــس املــنــتــخــب  فــــي مـــواجـــهـــة ال
نـــيـــكـــوالس مــــــــادورو، األمـــــر الـــذي 
فـــاقـــم األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تعاني منها فنزويال أصال بسبب 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة 

عليها منذ سنوات.

ــرئــيــس الــلــبــنــانــي، مــيــشــال عـــون،  أعــــرب ال
عــن خشيته مــن اســتــغــالل بــعــض الــقــوى 
مؤكدًا  الشعبية،  لالحتجاجات  السياسية 
أنـــه رغـــم تــفــهــمــه لــرغــبــة الــشــعــب اللبناني 
بحدوث تغييرات إيجابية وحقه في حرية 
التظاهر؛ إال أنه لن يسمح بتفلت األوضاع 

األمنية.
ـــــث مــــــع وكــــالــــة  وتــــمــــنــــى عــــــــون فــــــي حـــــدي
يــكــون جميع  الــروســيــة، «أن  «ســبــوتــنــيــك» 
لبنان،  السياسية في  املسؤولني واألحــزاب 
قــــد اســـتـــوعـــبـــوا جـــيـــدا أن الــلــبــنــانــيــني قــد 
الفساد، وفــقــدان فرص  فــي وجــه  انفجروا 
العمل، ونهب مالية الدولة على مدى سنوات 
الناس  أن  «يتفهم  أنــه  إلــى  مشيرا  طويلة»، 
لكن  وملموسة،  سريعة  تغييرات  يــريــدون 

معالجة تداعيات السنوات الثالثني املاضية 
لن تحصل بني ليلة وضحاها».

ولــفــت عـــون إلـــى أنـــه «ســبــق أن وجـــه دعــوة 
لــلــبــنــانــيــني لــيــحــافــظــوا عــلــى يــقــظــتــهــم في 
مـــراقـــبـــة مـــســـار األمـــــــــور»، وقـــــــال: «هـــــا أنـــا 
أدعوهم مجددا إلى ذلك، ولكن ال يمكننا أن 
املئة  يتجاوز عمرها  لم  نطلب من حكومة 

يوم أن تجترح املعجزات».
من  خشيته  عــن  اللبناني  الرئيس  وأعـــرب 

الــشــارع مــن قبل  «أن يــتــم اســتــغــالل نقمة 
الحكومة  أداء  املستاءة من  األحــزاب  بعض 
«لن  وقــال:  االحتجاجات»،  لتفجير  الجدي، 
نسمح بتفلت األوضاع األمنية، مع حفاظنا 

على حرية التظاهر والتعبير».
املطلبية،  الــشــعــبــيــة  االحــتــجــاجــات  وكــانــت 
التي انطلقت في 17 تشرين األول من العام 
أيــام، وال سيما  املاضي، تجددت منذ عــدة 
في مدينتي طرابلس بشمال لبنان، وصيدا 

فـــي الــجــنــوب، وتــحــولــت إلـــى أعـــمـــال شغب 
شــمــلــت إحــــراق مــصــارف ومــواجــهــات مع 

الجيش اللبناني والقوى األمنية.
ووقعت الحكومة أمس األول الجمعة، طلب 
الــدولــي، وفق  النقد  مساعدة مــن صــنــدوق 
خطة إنقاذية تمثل رؤية اقتصادية إلخراج 
املــاضــي ألول  آذار  فــي  الــذي تخلف  لبنان، 
مـــرة عـــن ســــداد مــســتــحــقــاتــه الـــدولـــيـــة، من 

األزمة االقتصادية واملالية الخانقة.
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البياتي  سالم  االقتصادي  الخبير  ويقول 
فــي تــصــريــح لـــ“الــصــبــاح“: ان ”الـــعـــراق مر 
بـــتـــجـــارب عــــديــــدة وســـابـــقـــة ولـــــم يــســتــفــد 
السابقة  االقتصادية  االزمـــات  حيث  منها 
انــهــيــار  بــســبــب  اعــــوام 2008 و2014  فــي 
االمكانات  توفر  بالرغم من  النفط،  اسعار 
واملقومات االقتصادية لتنويع موارد الدولة 

املالية».

دعم املشاريع 
تــتــطــلــب  ــــراهــــنــــة  ال واضـــــــــاف ان ”األزمــــــــــة 
مـــن الـــدولـــة اعـــطـــاء اهــمــيــة بــالــغــة لــالرتــقــاء 
بالقطاعات االقتصادية املوازية، التي تدعم 
االقتصاد الوطني، وهي كل من القطاعات 
الزراعية والصناعية وغيرها من القطاعات 
االخرى وتفعيل دور املشاريع الصغيرة».

واوضح، انه ”من خالل املشاريع الصغيرة 
ســـنـــتـــمـــكـــن مـــــن تــــوظــــيــــف الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة 

ـــة وطـــــــرح مــنــتــجــات  ـــبـــطـــال وامــــتــــصــــاص ال
اســتــهــالكــيــة الــــى االســــــواق املــحــلــيــة تغني 
العراق عن املستورد، وهذا يمكن تحقيقه 
عــلــى املـــديـــات الــقــصــيــرة، النـــه يــحــتــاج الــى 
رأســــمــــال قــلــيــل وكـــلـــف واطــــئــــة، وبــالــتــالــي 
سننشط الصناعة املحلية الصغيرة وتوفر 

ايرادات اضافية للدولة».
واشار الى ”اهمية وضع الخطط متوسطة 
والصناعة  الــزراعــة  بــواقــع  للنهوض  املـــدى 
املحلية، التي يمكن من خالل منح القروض 
املهمة  الصناعية  املعامل  تفعيل  امليسرة 
لكي نستغني  الزراعية،  املنتجات  وتطوير 
عن استيراد السلع والخدمات بشكل تام، 
وهذا سيحقق للبلد موردا اساسيا يوازي 

مورد النفط».

الصناعات التحويلية
وتــــابــــع، كـــمـــا ان ”عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وضـــع 

للنهوض  املــــدى  الــبــعــيــدة  الــســتــراتــيــجــيــات 
بــواقــع الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، مــن خــالل 
الصناعات  ودعــم  الكبيرة  املصانع  تطوير 
التحويلية النفطية لكي يتحول البلد الى بلد 

صناعي متطور.
ولـــفـــت الــــى ان االزمــــــة الـــراهـــنـــة واملــتــمــثــلــة 
اسعار  وانهيار  كــورونــا  فــيــروس  بتفشي 
النفط تعد فرصة للعراق ملراجعة سياساته 
االقــتــصــاديــة وتــطــويــر الــقــطــاعــات املــوازيــة 
لقطاع النفطي للتخلص من هيمنة القطاع 

الريعي على موارد االقتصاد“.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد الــخــبــيــر فــــي الـــشـــؤون 
الــصــنــاعــيــة عــبــد الــحــســن الـــشـــمـــري، على 
”ضـــــرورة وضـــع الــخــطــط الـــالزمـــة لتنويع 

موارد البالد املالية».
وقال الشمري في تصريح لـ“الصباح“: إن 
حيوية  اقتصادية  قطاعات  يمتلك  ”البلد 
يمكن ان تكون موازية للقطاع النفطي منها 

”ضــرورة  الــى  مشيرا  الصناعي“،  القطاع 
تــطــويــر الــصــنــاعــة املحلية لــتــكــون مــصــدرا 

اساسيا لتنويع موارد البالد املالية“.

املنتج املحلي
السياسة  الــى  ”الــدولــة تفتقر  ان  وأضـــاف، 
االقــتــصــاديــة الــواضــحــة الــتــي مــن خاللها 
ان تـــوظـــف االمـــكـــانـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا الــــعــــراق فـــي تــطــويــر االقــتــصــاد 
الــوطــنــي“، مــشــيــرا الـــى ان ”الـــعـــراق يمتلك 
ــيــة يمكن  امــكــانــيــات هــائــلــة وخــــبــــرات عــال
القطاعات  لدعم  صحيح  بشكل  توظيفها 

االقتصادية االخرى».
ودعا الى ”ضرورة تفعيل القوانني الداعمة 
لــلــمــنــتــج املـــحـــلـــي كـــقـــانـــون حـــمـــايـــة املــنــتــج 
وقانون حماية املستهلك، فضال عن تفعيل 
التعريفة الجمركية والسيطرة على املنافذ 

الحدودية لغرض دعم الصناعة املحلية».

 مضى أكثر من عقد من الزمن على تحذيرات الخبراء من أن الثروة 
النفطية ناضبة المحال، ورافقت تلك التحذيرات دعوات من قبلهم في 

موازاة ذلك بضرورة البحث عن بدائل للطاقة .
وبالفعل هناك محاوالت من قبل بعض الدول األخذ بنصح الخبراء 
االولـــى في  الــتــجــارب  وكــانــت  للطاقة  بــدائــل  عــن  بالبحث  وتوقعاتهم 
نتائج  وقــد تحققت  ـــذرة  ال مــن محصول  عليها  للحصول  مــحــاولــة  
البـــأس بــهــا ومشجعة بــعــض الــشــيء وكــذلــك مــن الــطــاقــة الشمسية 
والرياح وتلك النجاحات التي تحققت في العديد من الدول ولي عودة 

في عمود الحق بشأن استثمار الطاقة  .
مــا دفـــع بــالــواليــات املــتــحــدة االمــيــركــيــة ايــضــًا بــمــحــاولــة الــلــجــوء الــى 
اســتــخــراج الــنــفــط االحـــفـــوري والــصــخــري 
انتاجه  في  نتائج  وحققوا  التكاليف  بالغ 
لـــيـــكـــون بــــديــــًال فــــي حـــــال تـــنـــاقـــص انـــتـــاج 

حقولهم النفطية .
ومن املعروف ان الثروات النفطية كانت من 
وتتغنى  الـــدول  بها  تتباهى  التي  الــثــروات 
بــهــا الــشــعــوب مـــا حـــدا بــعــدد مـــن الــبــلــدان 
على  االعتماد  العراق  بينها  ومن  النفطية 

ريعها االساس في موازناتها العامة .
وفي تطور الحق انتبهت اغلب الدول على 
ان تـــذبـــذب اســـعـــار الــنــفــط قـــد يــســبــب لها 
خــســائــر ويــجــعــلــهــا فـــي مـــواقـــف محرجة 
خــصــوصــًا فـــي فـــتـــرات حـــــدوث االزمـــــات 
املـــالـــيـــة فـــالـــتـــجـــأت الـــــى اعـــتـــبـــار مــــواردهــــا 
مــــوارد مــالــيــة من  ثــانــويــة وخــلــق  النفطية 

انشطة متنوعة .
اال العراق بقي متكئًا على مورده الوحيد 

وذلك منذ مرحلة التغيير والى اآلن.
وفي ظل جائحة كورونا التي تزامنت مع بوادر االزمة املالية العاملية 
الــتــي يمارسها  لعبة االســعــار  الــتــي تظهر كــل ثماني ســنــوات بفعل 
والخسائر  املـــرة  هــذه  العاملي  االقــتــصــاد  أطــنــاب  الكبار فقد ضــربــت 

والكساد طفح على اوجه خالل ايام معدودات .
واقسى على  اكبر  وانعكاساتها  آثارها  الحالية ستكون  األزمــة  إن  

العراق لكونه ال يزال  صاغرًا امام أمنيات تحسن األسعار . 
ـــخـــداع الــنــفــطــي“ على  هـــذه الــظــاهــرة دفــعــتــنــي الـــى اطــــالق عـــنـــوان ”ال
عمودي هذا ولالمانة الصحفية فالعنوان مقتبس من مقال للمفكر 
االقتصادي الراحل اسماعيل عبيد حمادي، حيث نشرنا له هنا في 
اقتصادية جريدة“ الصباح“  قبل عقد ونصف من الزمن مقاًال حمل 
عــنــوان ”الــخــداع النقدي“ الــذي سجل مئات اآلالف مــن الــقــراءات في 
حينها وكان املقال مختلفا طبعًا هو تحدث عن خداع النقد ومقالي 

خداع النفط .
عند  ويخذلك  اســعــاره  ذروة  فترات  في  يغريك  مخادع  حقًا  فالنفط 

انخفاضها .
اعود واكرر دعواتي غادروا املورد املخادع وابحثوا عن البديل االسلم 
تــبــدأ في  النفطية  الــثــروة  الــى نــفــاد  التوقعات كــانــت تشير  واذكـــر ان 
العام  ( 2050 ). فما عسانا فاعلني ملواجهة التحديات الحالية وكذلك  

ملستقبل اجيالنا املقبلة.

ــمــــــايــــــة املــــســــتــــهــــلــــك شـــــركـــــات  دعــــــــــا مـــــــركـــــــز بـــــــحـــــــوث الــــــــســــــــوق وحــــ
الــــهــــاتــــف الــــنــــقــــال الــــــى تـــخـــفـــيـــف األعـــــبـــــاء املــــالــــيــــة عـــــن كــــاهــــل املــــواطــــن 
 وتــــبــــنــــي مــــــــبــــــــادرات انــــســــانــــيــــة فــــــي ظــــــل االوضـــــــــــــاع الـــــتـــــي يــــمــــر بــهــا 

البلد.
وقـــال مــديــر املــركــز االســتــاذ الــدكــتــور يحيى كــمــال البياتي فــي تصريح 
لـ“الصباح“ ان ”املواطن العراقي تحّمل العديد من الضغوطات االقتصادية 
مؤخرا جراء فرض حظر التجوال بسبب جائحة ”كورونا“ والتي ألحقت 
الضرر بكثير من األسر، السيما التي تعتمد االجور اليومية في تأمني 

معيشتها».
وبــــني الــبــيــاتــي أهــمــيــة ان ”تـــبـــادر شـــركـــات الــهــاتــف الــنــقــال بــمــبــادرات 
انـــســـانـــيـــة كـــــأن تــخــفــض اســــعــــار كــــــروت تــعــبــئــة الــــرصــــيــــد، أو تــمــديــد 
 فـــتـــرة انـــتـــهـــاء صــالحــيــتــه، واالرتـــــقـــــاء بــمــســتــوى الـــخـــدمـــة املـــقـــدمـــة الــى 

زبائنهم».
وأكــــد أهــمــيــة ”عــــدم االكــتــفــاء بــاقــامــة املــســابــقــات املــوســمــيــة والــشــهــريــة، 
النـــــهـــــا تــــصــــيــــب فــــئــــة مـــــــحـــــــدودة جــــــــدًا مــــــن زبـــــائـــــنـــــهـــــا، فــــــي حــــــني ان 
الــتــخــفــيــض فـــي اســـعـــار الـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة ســيــفــيــد الــشــريــحــة االكــبــر 
ــــدفــــع املــــســــبــــق“، مــــؤكــــدا ان ”اربـــــــــاح تــلــك  مــــن مــســتــخــدمــي خــــطــــوط ال
 الــــشــــركــــات تـــؤهـــلـــهـــا لـــلـــقـــيـــام بــمــجــمــوعــة مـــــبـــــادرات ولـــيـــســـت مــــبــــادرة 

واحدة».

وكاالت

وكاالت

جانب من الندوة

رئــــيــــس غــــرفــــة تـــــجـــــارة بـــــغـــــداد فـــــراس 
”املــــــشــــــاريــــــع  إن  قــــــــــــال:  الــــــحــــــمــــــدانــــــي 
املهمة  الحلول  أحــد  تمثل  االستثمارية 
لــلــخــروج مــن األزمـــة الــحــالــيــة، وذلـــك من 

منطلق املسؤولية الوطنية واملهنية“.

تعدد اإليرادات
وأضاف أن ”الندوة تأتي ملناقشة تبعات 
تــأثــيــر فــيــروس كــورونــا فــي القطاعات 
في  الخاص  القطاع  ودور  االقتصادية، 
عملية التنمية االقتصادية التي ينشدها 
الدخول  املقبلة، بغية  الفترة  البلد خالل 
ــفــعــلــي الـــــى مـــرحـــلـــة تـــعـــدد اإليــــــــرادات  ال
ــتــي تــنــقــل الـــبـــالد الـــى مــرحــلــة جــديــدة  ال

الريع  صفة  عــن  املحلي  االقتصاد  بعد 
النفطي، مستفيدا من جملة االيجابيات 
التي يملكها العراق، حيث توفر الثروات 

الطبيعية واملوارد البشرية».

عجلة التنمية
واجمع الحضور على ضرورة تشكيل 
خــلــيــة ازمــــة اقــتــصــاديــة لــتــحــســني بيئة 
االعمال لدفع عجلة التنمية واالستثمار، 
كما سلطت الضوء على ما بعد جائحة 
الحاصلة  الكبيرة  واالنــهــيــارات  كورونا 
فــي االقــتــصــاد الــعــاملــي اوًال واثــرهــا في 
االقتصاد العراقي، ودور القطاع الخاص 
املستدامة  التنمية  عملية  فــي  الــريــادي 

الــعــراق االســتــثــمــاريــة،  للبلد ومــشــاريــع 
وجدوتها  اهمية  اكثر  انها  اثبتت  التي 

االقتصادية الكبيرة والناجحة. 
الــى كيفية  الحضور  نقاشات   وامتدت 
وضع آلية خطة عمل مستقبلية وآليات 
عــمــل خــلــيــة االزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يجب ان تشكل من التجار واملختصني 
وزيــارة البرملان وطرح قضاياهم داخل 

قبة البرملان.  

األسواق املحلية
بـــغـــداد تكثف  تـــجـــارة  يـــذكـــر ان غـــرفـــة 
جـــهـــودهـــا املـــيـــدانـــيـــة الـــهـــافـــة الــــى حفظ 
األســـــــواق املــحــلــيــة مـــن تــأثــيــر فــيــروس 

انسيابية عالية  ”كورونا“ عبر تحقيق 
لـــدخـــول املـــــواد الــغــذائــيــة عــنــد الــحــواجــز 
االمنية الرئيسة، وتنظم جوالت ميدانية 
لالطالع على واقع االسعار ومشكالت 
الــتــجــار فـــي املــنــافــذ الــداخــلــيــة ملحافظة 
بـــغـــداد، لــغــرض الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
لــتــســهــيــل عمل  الــصــلــة  ذات  الــرســمــيــة 
دخــــول ســـيـــارات الـــخـــضـــراوات والــســلــع 
األساسية األخرى لتوفيرها في السوق 

املحلية.
في  املطالبات  مــن  جملة  التجار  وطـــرح 
الغذائية  املـــواد  دخـــول  عرقلة  مقدمتها 
والـــــخـــــضـــــراوات فــــي بـــعـــض الـــحـــواجـــز 

االمنية.
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أزمة صحية مركبة 
لم تتمكن الحكومات املتعاقبة أن تبني نظاما صحيا 
منتصف  فــي  الصحي  القطاع  كــان  أن  بعد  متكامال، 
السبعينيات من أفضل األنظمة الصحية في املنطقة، 

وقد توج آنذاك بنظام التأمني الصحي املتطور.
وعلى الرغم من ارتفاع املوازنات في السنوات األخيرة 
مــن تأسيس  الحكومات  لــم تتمكن  أرقـــام خيالية  الــى 
الشعب  نظام صحي بمواصفات متطورة يستحقها 
الكريم؟، فكان الفساد ينخر مؤسسات الدولة ومنها 
الــقــائــمــون عليها  يفكر  لــم  والــتــي  الصحية  املــؤســســة 
بخطوات حقيقية إلنجاز صرح صحي واإلمكانيات 
األمــر مع  اليوم سيكون  لذلك متوفرة، فكيف  الالزمة 
تــدهــور أســعــار الــنــفــط  بــل كيف سيكون الــوضــع مع 
يلبي  الى مستوى ال  انخفاض أسعاره  الخبراء  توقع 
قيمة استخراجه؟، أن املشكلة الصحية مشكلة مركبة 
فال مستشفيات مؤهلة تأهيال يناسب أزمة كورونا 
وال تــوفــر املـــالكـــات الــطــبــيــة املــؤهــلــة الــكــافــيــة ملــواجــهــة 
األزمــة بعد أن هاجر الكثير منهم البالد، وعــدم قدرة 
ارتــفــاع أسعار  الحفاظ عليهم فضال عــن  مــن  الــدولــة 
املتوسطة  املـــدخـــوالت  تــفــوق بكثير  بــأســعــار  األدويــــة 
ألبناء املجتمع، وهذا كله ال ينفصل عن تراجع الوعي 
الذين  املجتمع  أبناء  الصحي واالجتماعي لدى بعض 
التزامهم  بعدم  التهلكة  الــى  وآخــريــن  أنفسهم  يرمون 
بتعليمات خلية األزمة ووزارة الصحة ما يجعل األمر 

يدق ناقوس الخطر.

أزمة اقتصادية مركبة
يــمــر االقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي بــأخــطــر أزمـــاتـــه مــنــذ زمــن 
بعيد، فأصبح الخطر يدق بأبواب املجتمع مع تراجع 
أسعار النفط وغياب البدائل املالئمة إلسعاف الوضع 
االقتصادي، ويظهر أن هذا الخطر يشمل اقتصاديات 
العالم بما ينذر بفوضى عاملية مع تفاقم أزمة كورونا 
وتداعياتها الخطرة على اإلنسان واالقتصاد واملشكلة 
املرحلة  في  العراقي  االقتصاد  تواجه  التي  األساسية 
الحالية انه لم يتمكن خالل السنوات املاضية أن يبني 
ركائز راسخة في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات 
ــبــنــى الــتــحــتــيــة والســيــمــا فـــي تــشــيــيــد املــؤســســات  وال
واإلسكان  النقل  وقطاعات  كاملستشفيات  األساسية 
وتــطــويــر الــعــمــل املــصــرفــي وغــيــرهــا وبـــقـــي مــعــتــمــدا 

أزمة  اليوم في  ادخله  ما  أســاســي،  النفط كدخل  على 
مركبة من ضعف القطاع الخاص وتراجع املؤسسات 
املــوارد  تعظيم  وغياب  والخدمية  الصناعية  الرسمية 
من املصادر األخــرى وبقي اقتصادا ريعيا يختصر 
بشكل أساسي على توفير رواتب العاملني في الدولة 
أمـــام معضلة قــد تتفاقم فــي األشهر  الــيــوم  مــا جعله 
أمــر  الــنــفــط عــاملــيــا وهـــو  لــم يتحسن ســعــر  إذا  املقبلة 
مــشــكــوك فــيــه مــع تــزاحــم مــشــكــالت عــاملــنــا املــعــاصــر، 
والــخــوف هــو مــن الــزحــف الــى االحــتــيــاط النقدي وهو 
 مـــا ســيــدخــل الـــبـــالد فـــي نــفــق يــصــعــب الـــخـــروج منه 

بسهولة.

الخطط الطارئة
العراق اليوم أمام منعطف تاريخي يتطلب على الصعيد 
أزمــة  تفاقم  فمع  مــســؤوال،  مجتمعيا  وعــيــا  الصحي 
االلتزام  نجد  التجوال  وفــرض حظر  كــارونــا  فيروس 
عــام بل  املطلوب بشكل  املستوى  يــزال دون  مــا  بذلك 
انه غير مطبق في كثير من املناطق الشعبية ما ينذر 
بكارثة حقيقية تطال املجتمع بكاملة، ومن هنا ينبغي 

تعليمات  لتطبيق  وأمنية  إعالمية  استراتيجية  وضع 
األزمــة حتى لو بالقوة وهذه االستراتيجية ينبغي أن 
تــقــوم عــلــى تسخير وســائــل اإلعــــالم كــافــة لتوضيح 
الخطر الذي بات يداهم املجتمع وينبغي اعتماد اآلليات 
بما فيها تسيير حمالت في  املــجــال  هــذا  فــي  املهنية 
بيوتهم مصحوبا  فــي  بالبقاء  الــنــاس  لحث  الــشــوارع 
في  املــرض  مخاطر  وبيان  بالخطر،  تنذر  بموسيقى 
كما  بالتعليمات  االلتزام  يتم  لم  إذا  السريع  االنتشار 
والدينية  االجتماعية  الــقــوى  مــراكــز  تسخير  ينبغي 
فــي تــلــك املــنــاطــق فــي فـــرض ذلــــك، كــمــا ينبغي وضــع 
استراتيجية أمنية محكمة في تطبيق منع التجوال من 
خالل توزيع القوى األمنية والجيش ليس في مفاصل 
الطرق الرئيسية إنما في املحالت الشعبية واستخدام 
األساليب األمنية الصارمة مع فرض الغرامات ويقوم 
ذلــــك عــلــى مــنــع الــتــجــمــعــات االجــتــمــاعــيــة فـــي األفــــراح 
بوضع  مصحوبا  بالقوة،  القانون  وتطبيق  واألتـــراح، 
خطة صحية متكاملة تقوم بتعقيم مستمرة للمناطق 
كافة، واالستعانة بمنظمات املجتمع املدني واملتطوعني 
لــلــقــيــام بــتــلــك الــحــمــالت وتــشــجــيــع األهـــالـــي عــلــى فتح 
بــاب الــتــبــرع مــن األغــنــيــاء ملــســاعــدة املحتاجني فضال 
التموينية  الحصة  بــتــوزيــع  الــتــجــارة  وزارة  دعـــوة  عــن 
املناطق من خالل تشكيل  املقررة على  بمواصفاتها 
ـــوكـــالء بــإيــصــال تــلــك الــحــصــص الــى   فــــرق تــســاعــد ال

املساكن.
التفكير جديدا في  ينبغي  باالقتصاد  ما يتصل  أمــا 
إيــجــاد بــدائــل للنفط للنمو االقــتــصــادي وهــذا يتطلب 
وضع خطة متكاملة من قبل الدولة إلجراء تنمية شاملة 
والسيما في مجال القطاع الصناعي والقطاع الزراعي 
وفتح الباب أمام القطاع الخاص بالقيام باالستثمارات 
على تشدد الرقابة الحكومية على تنفيذ املشاريع من 
قبل املستثمرين سواء املحليني أم الخارجيني، فضال 
العام في املجاالت املختلفة، وخلق  القطاع  عن تفعيل 
أما على  الوطني،  اإلنتاج  التنافس في عملية  نوع من 
صعيد األزمة الحالية فينبغي اإلسراع بتقديم إعانات 
وبالسرعة  التجوال  مــن حظر  تــضــرروا  للذين  مــاديــة 
املــمــكــنــة قــبــل أن تــتــفــاقــم مــشــكــالت الـــنـــاس، وتصبح 
إجـــــراءات الــحــكــومــة فــي الــوقــايــة مــن الـــوبـــاء فــي مهب 
كارثة ال يحمد الــى  البلد  وبالنتيجة سيعرض   الريح، 

عقباها.
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من العبارات امللفتة للنظر قولهم عن كبير الطغاة املقبور انه:

..! «والــعــدل والظلم – كما هو معلوم – ضدان  ِمه» 
ْ
ل
ُ
 في ظ

ً
«كــان عــادال

؟ وكأنَّ املراد من قولهم ذاك: اّن 
ً
ال يجتمعان، فكيف يكون الظالم عــادال

ظلَمُه شمل العراقيني كلهم من دون استثناء، فلم يسلم من ظلمه أحد: ال 
العرب وال الكرد وال التركمان وال املسيحيون وال الصابئة وال االيزيدون 
والديانات  املــذاهــب  أتــبــاع  لِمِه 

ُ
ظ بنيران  اصطلى  ..وهــكــذا  الشبك  وال   ...

والقوميات كلها بال استثناء ... كما انه اغتال صفوة العلماء واملفكرين 
ومــراجــع الــديــن ولــم يسلم مــن سطوته وجــبــروتــه األحـــرار والــحــرائــر ... 
 غضاضٍة في إزاحــة َمــْن ُيعارضه أو 

َ
انه كان عاشقا لذاته وال يرى أيــة

عمليات  استمرت  هنا  ومــن   . مــن حكمه.  يتململ  
املقابر  اّن  والــحــرائــر.  لــألحــرار  الجسدية  التصفية 
الجماعية ضمت أجساَد الكثير من األطفال والنساء 
ولم تقتصر على الرجال فقط والسؤال الذي يطرح 

نفسه اآلن:
الدفن  استحقوا معها  التي  االطــفــال  هــي جناية  مــا 
وهم أحياء؟ وما هي جريرة النساء اللواتي أقبرهن 
«حلبجة»  مــجــزرة  ينسى  منكم  مــن  الطاغية؟  ظلم 

الدامية مثال؟
املفرطة  ــغــرور والــتــفــرعــن والغلظة  وال الــتــوّحــش  إّنـــه 
– واالصـــرار على إكــراه الناس بالتسليم واالذعــان 
(لــلــقــائــد الــــضــــرورة) الــــذي اخـــتـــزل الـــعـــراق بنفسه، 
الحضارية  واملواضعات  املوازين  كل  بقديمه  وركــل 
ثّم  والسياسية..  واالنسانية  واالخالقية  والقانونية 
لَمه كان عابرًا للحدود كما كان عابرًا للمذاهب 

ُ
أنَّ ظ

واألديان والقوميات، فقد شنَّ حربني ظاملتني كّبدت 
العراق واألشقاء والجيران أفدح ألوان الخسائر، هذا 
هو في ظلمه الشامل العام املمتد الى خارج الحدود. 
بل  رقعٍة جغرافّية محددة،  على  أيضًا  يقتصر  لم  كورونا)  (وفيروس 
امتّد من الصني شرقًا حتى وصل الى اميركا غربا، وانتشر في معظم 
الدول والبلدان.. وهو لم يفرق بني أتباع املذاهب واالديان والقوميات وال 
بني األغنياء والفقراء وال بني كبار السن والشباب. وهكذا أصبح كارثة 
صحية تهدد العالم بأسره، وأنَّ أضراره لم تقتصر على الجانب الصحي 
بــل امــتــدت الـــى الــجــانــب االقــتــصــادي والــــى انــحــســار كــبــيــر فــي مجمل 
الــزراعــي.. ثم  االوضــاع في الِقطاعْني الصناعي والتجاري ... بل وحتى 
الــى مالزمة  آثــار ذلــك على شرائح اجتماعية كبيرة اضطرت  انعكست 
بيوتها وترك أعمالها ووقعت جراء ذلك في اختناق مالّي شديد وأوضاع 

صعبة للغاية. 
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 – أمام 
ً
وجاء فيروس كورونا ليضع البشرية – أفرادًا ومجتمعات ودوال

حقيقة تقول: إّن االنسان مهما بلغ من التقدم التكنولوجي فال ينبغي 
ته بمن في يده أمر السموات واألرض 

ّ
له أن يعانق الغرور، وال يقطع صل

وهو القادر الذي ال يعجزه شيء على االطالق..
وهكذا تنفُض األزمــاُت الذي تعتري املجتمعات بني الحني والحني غباَر 
السماء  الــى  التطلع  الــى رحــاب  لتعيدهم  املطلقة  بالقوة  والشعور  الغفلة 

والى استمداد العون واللطف ملواجهة التحديات واألعباء.

{ }

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

وانـــمـــا لــطــي صــفــحــة املـــاضـــي شــعــبــيــا، 
بعد ان تأخذ املحاكمات مداها النفسي 
والــــثــــقــــافــــي داخــــــــل املـــجـــتـــمـــع، لــيــحــقــق 
الـــحـــاكـــمـــون الــــجــــدد هــــدفــــا مــــزدوجــــا، 
تلك  لرموز  النهائي  باالبتعاد  يتلخص 
واملناصب،  باملواقع  واالنــفــراد  املرحلة، 
وايضا تقديم انفسهم املنقذين للشعب، 
وان كانوا كذلك حقا .. لم يحدث هذا في 
العالم  الــعــراق وحــده، بل في اغلب دول 
ثــورات،  او  تــحــوالت  التي حصلت فيها 
الن الصراع على السلطة يستدعي هذه 
ت تحت مسميات 

ّ
املمارسات، وان تخف

 ان الشيء االهم في كل هذا، 
ّ
مختلفة، اال

هــو اقــصــاء الــجــهــد الــجــمــعــي للشعوب 
وتـــســـفـــيـــهـــه فـــــي اغــــلــــب االحــــــيــــــان، مــن 
املرحلة  خالل عدم االعتراف بمنجزات 
التقليل  او  نــظــام جــديــد،  الــســابــقــة، ألي 
من اهميتها، وهو اســوأ ما يعاني منه، 
وحدهم،  السابقة  املــراحــل  ليس ساسة 
بـــل الــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة املــخــتــلــفــة الــتــي 
اســهــمــت فــي االنـــجـــازات او قــامــت على 
اكتافها، اذ ليس هناك ماهو اشد قسوة 
على االنــســان، ان يــرى مابذل من اجله 
ســنــني مـــن عـــمـــره والــكــثــيــر مـــن عــرقــه 
وربما دمه، ينظر اليه فيما بعد، على انه 
ليس ذا قيمة او اليذكر، ان لم يتم التنكر 

للقائمني بانجازه اصال.
آالف املــعــلــمــني واملـــدرســـني مــمــن بــذلــوا 
جــهــودا جــبــارة، وهــم يضيئون الطريق 
امــــــام االجـــــيـــــال، فــــي االريــــــــاف الــبــعــيــدة 
وغــيــرهــا، وكــذلــك املــهــنــدســون والــعــمــال 
مـــمـــن شـــقـــوا الــــطــــرق وبــــنــــوا املـــشـــاريـــع 
الــكــبــيــرة، والــعــســكــريــون الـــذيـــن قــدمــوا 
حــيــاتــهــم مــــن اجـــــل بــــالدهــــم، او هــكــذا 
كــــانــــوا يـــعـــتـــقـــدون، عـــنـــدمـــا لــــبــــوا نــــداء 
الواجب، سواء التحقوا بالجيش بصفة 
املئات  ومثلهم  مجندين،  او  متطوعني 
مـــن املــثــقــفــني وكـــذلـــك الــفــنــانــون الــذيــن 
قدموا االعمال الراقية املختلفة ليعكسوا 

من  وغيرهم  املتحضرة،  البالد  صــورة 
بالبالد  التي نهضت  العديدة  الفعاليات 
وبقدر  للعالم،  تقديمها  فــي  واســهــمــت 
ما سمحت لهم ظروفهم  وامكانياتهم، 
الجدد،  الحاكمني  تصبح كلها في نظر 
الــيــهــا  يـــنـــظـــر  او  اهـــمـــيـــة  ذات  لـــيـــســـت 
لــم يدن  الــخــراب السابق! ان  كجزء مــن 
مرحلة مــن  جــزءا  بوصفهم   اصحابها 

مدانة!
خــــروتــــشــــوف، مـــثـــال، قـــــال لــنــيــكــســون 
حــني الــتــقــاه فــي مــوســكــو، انــنــا (يقصد 
االتحاد السوفيتي) مضى على قيامنا 
حققتموه  مــا  وحققنا  عــامــا،  خمسني 
انتم في مئتي عام! وانقل هنا خالصة 
قوله باملعنى ال بالنص، متنكرا بشكل 
الروسي املمتدة  صارخ لجهود الشعب 
لقرون والتي لوالها ملا كان خروتشوف 
كذلك  واالمــــر  كــبــيــرا،  وزعــيــمــا  متعلما 
ان  قــادة وزعماء كثيرين، يعتقدون  مع 
التي  الثقافة  بـــدأت مــعــهــم.. هــذه  دولــهــم 
العالم،  في  السلطة  لعبة  تعكس جوهر 
املظلمة،  اســرارهــا  بعض  عــن  وتكشف 
اليوم،  حتى  البشرية  منها  تتخلص  لم 
ت كثيرا عما كانت عليه سابقا، 

ّ
وان خف

يـــبـــقـــى اقــــســــى مـــافـــيـــهـــا انــــهــــا تـــصـــادر 
الجهد الجمعي للشعوب، وتجعله محل 
مــســاومــة ســيــاســيــة او خــاضــعــا ملـــزاج 
ويفرض  الــحــاكــمــون  يصنعه  سياسي 
على الناس من خالل االعــالم ووسائل 

الثقافة املوجهة.
ــــى كــتــابــة هــــذه الــســطــور،  مـــا دعـــانـــي ال
الستني من  مشهد مؤثر لرجل تجاوز 
عــمــره، عــرفــت مــنــه انـــه كـــان عسكريا، 
ـــــــى اصـــــابـــــة اثـــــنـــــاء حــــرب  وتـــــعـــــرض ال
الــثــمــانــيــنــيــات، وتـــفـــاقـــمـــت حـــالـــتـــه بــعــد 
تسرحه وتقدمه في العمر، ثم بعد مدة 
متحرك،  وعلى كرسي  مقعدا  شاهدته 
ولعله توفي او بات طريح الفراش، اذ لم 
اعرف عنه شيئا، منذ ان جاءنا  في احد 

ك مجاري منطقتنا وشكا 
ّ
االيــام، ليسل

لي حالته،  وعرفت منه ان المصدر لديه 
ولـــم يحصل  هـــذا،  عمله  للعيش ســـوى 
الــدولــة، ولــم يحظ  على اي تعويض مــن 
براتب تقاعدي، وليس هناك من يسعفه 
لعدم وجود قانون ينصف هؤالء الذين 
ضــــاعــــت اجــــمــــل ســـنـــي اعــــمــــارهــــم فــي 
الوفاض  الجيش وخرجوا منها خاليي 
..  هؤالء يبقون ابناء لهذا الوطن، سابقا 
والحقا، وان التالعب بمصائرهم، وفق 
مبدأ الراسمال الرمزي الذي اشرنا اليه، 
الوطنية  الن  تــحــّمــلــه،  او  فهمه  اليــمــكــن 
مشاريع  او  عقائدية  ملعايير  التخضع 
ســيــاســيــة، كــونــهــا قــــدر الــبــشــر الــذيــن 
مــعــهــم حبهم  ـــــوزع  وت االرض  تـــوزعـــوا 
الحقيقة  هي  وتلك  ميدانه،  من  كل  لها، 
متروكات  عــن   بعيدا  الباقية،  الوحيدة 

السياسة والعقائد املتصارعة.

منذ العام 2003 والشعب العراقي يعيش أزمة أصلها سياسي وسببها 
الــعــراق  الــتــي ال يهمها حــاضــر  السياسية  األحـــزاب  مــن  البعض  تسلط 
ومستقبله وعمدت الى تخريبه وسرقة أموال شعبه، هي تعرف أن الثقافة 
أس بناء املجتمعات والطريق لحياة حرة كريمة ينعم الجميع فيها بالعدالة 
االجتماعية والحرية وهي مع الثقافة على النقيض.. إن أزمة الثقافة يعاني 
منها كل أفراد املجتمع العراقي وبالذات األطفال فهذه الشريحة الطويلة 
والعريضة تعاني من االهمال وليس لديها اية حقوق تذكر والدليل على 
أن هناك سبعة ماليني  املـــدارس حتى  التسّرب من  ذلــك تفشي ظاهرة 
األطــفــال منهم  التعليم يشكل  الــعــراق حسب احصائية وزارة  فــي  أمــي 
نسبة كبيرة، ان ما حصل بعد االحتالل االميركي انعكس بشكل كبير 
املاليني  ويــمــارس  املتعاقبة  الحكومات  قبل  مــن  منسيون  فهم  عليهم 
وتعرضهم  الجسدية  وقدراتهم  مع طفولتهم  تتناسب  ال  اشغاال  منهم 
لالمراض واالوبئة وصيدا سهال هذه االيام لجائحة كورونا، أجبرتهم 
االقتصادي  الوضع  بسبب  املستحيل  ممارسة  على  القاهرة  ظروفهم 
الكثير  االطــفــال مسؤولية  وتحمل  البلد  فــي  املــتــردي 
مــن األســـر او بسبب فــقــدان ذويــهــم بسبب االرهـــاب 
وحـــروبـــه الــدمــويــة فــي الــبــلــد مــن تــفــجــيــرات وتفخيخ 
يومنا  املستمرة حتى  الداعشية  والجرائم  واغتياالت 
االرهابية  العمليات  لتنفيذ  لالطفال  وتجنيدها  هــذا 
الى  تدعو  التي  املتطرفة  بــاألفــكــار  رؤوســهــم  وحشو 
العنف والكراهية والقتل.. ان االطفال الذين هم شباب 
وسائل  وخصوصا  اليهم  احــد  يلتفت  لــم  املستقبل 
ان نظم  بالطفل، كما  املختصة  واملــؤســســات  االعـــالم 
التعليم بدائية ومتخلفة وحاول الطائفيون اللصوص 
الهيمنة على عقول االطفال وتفخيخها باالفكار التي 
تدعو الى اقصاء اآلخرين وتكريس املذهبية وإشاعة 
العلمي، وهذا ما  األوهام والخرافات ومحاربة املنطق 
نراه في تراجع الوعي االجتماعي وإحالل السلوكيات 
القبيحة التي غزت شوارعنا ومدارسنا وبات املجتمع 
يحصد ثمار التخلف والسلوكيات املنحرفة الشائنة.. 
من يريد ان يبني مجتمعا عليه أن يبدأ بالطفل ويجب 
توفير بيئة صحية له والنهوض بالتعليم الحديث واالنفتاح على التقنيات 
املجتمع  ومنظمات  الحكومية  املؤسسات  تتواجد  وان  العالم،  وثقافات 
املدني التي من واجبها الحفاظ على الطفولة ومنع انزالقها في متاهات 
للطفل،  الحقوق  البعض من  السابق كان هناك  .. في  والتوحد  الضياع 
ال يرتقي الى الطموح، واعالم موجه له من اجل صياغة شخصيته في 
االطفال  بها  اجتماعية وعلمية يشارك  كافة وهناك نشاطات  املجاالت 
من اجل تنمية مواهبهم، اما اليوم فإن الطفل كائن منسي ال احد يسأل 
املدني عدا  املجتمع  اعالمها وال منظمات  الــدولــة وال  عنه ال مؤسسات 
صوت هنا وصوت هناك، ولكن هذه االصــوات خجولة ومقصية وغير 
دفعوا  الجنة،  طيور  االطــفــال،  لكن  بالبلد  كــارثــة حلت  إّنــهــا  مسموعة.. 
ثمنا قاسيا لها من واقع مخرب زائف ومن مستقبل مجهول.. نسيان 
الطفل يعني نسيان الوطن، اليوم االطفال والعراق االثنان في مهب الريح 

يحتاجان الى من ينبتهما ويرعاهما من جديد على االرض...
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تــفــاوتــت قيمة واهــمــيــة صـــاالت الــعــرض 
مواصفات  ذات  مكانية  بنية  كونها  فــي 
خـــاصـــة، فــبــنــيــة املـــكـــان كـــانـــت أبـــعـــد من 
 ،

ّ
ــة عـــرض لــيــس إال أن تــكــون فــقــط صــال

وتــكــون مؤّهلة فــي حــدود عــرض الفيلم 
عــلــى املــشــاهــديــن فــقــط، بــل كــانــت هناك 
دور  خاللها  مــن  تتسابق  عـــدة،  تقنيات 
الــعــرض، وذلـــك مــن خــالل تطوير املكان 
ــــك جــمــيــع املــقــومــات  تــقــنــيــا، ويــشــمــل ذل
في  املؤثرة  ميزته  للصوت  فكان  املادية، 
ــيــة، ولــيــس  ــتــوظــيــف بــمــســاحــات جــمــال ال
مــجــرد فــقــط فــي حـــدود األســـمـــاع، وكــان 
حيوي  دور  الصوتية  املــؤثــرات  لتطوير 
واهمية،  قيمة  الصوت  عملية  كسب  في 
ويشارك تطوير عنصر الصوت من جهة 
أخرى تطوير شاشة العرض، فقد جرى 
يمكنها  فني،  بشكل  مساحتها  توسيع 
من استيعاب أنظمة تصوير بالغّية، أي 
على  تــأثــيــره  لــذلــك  وكـــان  نمطية،  ليست 
التلقي، فكان انسداده أكبر، وتفاعله مع 

التطوير أكثر تشويقا .
لــقــد شـــهـــدت الــعــقــود الـــتـــي تــلــت الــحــرب 
البنية  الــثــانــيــة تــطــورا مهما فــي  الــعــاملــيــة 
التقنية  أبعادها  السينمائية، وفي جميع 
مــنــهــا، فــي الــصــنــاعــة املــاديــة للفيلم، من 
مقومات اساسية ومواد مستعملة، ومن 
والجمالية  الوظيفية  للمثيرات  استخدام 
الــوســائــل  بــوســائــل مــســاعــدة، وتسخير 
املتلقي، وقد شمل  للتأثير على  املتاحة، 
هــذا ايضا دور الــعــرض، فــصــارت هناك 
دور عرض متحركة، وتجاوزت ما كانت 
املتلقي،  ها 

ّ
مل يكون  قد  ثبوت،  من  عليه 

الــجــلــســة،  لـــســـاعـــات ذات  وهـــــو يــجــلــس 
فــضــال عــمــا قــدمــه الــحــاســوب مـــن دور، 
يـــعـــد نـــصـــرا تــقــنــيــا فــــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة، 
املحض  الـــواقـــع  مــن  السينما  نــقــل  كــونــه 
تحتمل  متخيلة  بـــصـــورة  حقيقته  ـــى  ال
ــواقــع، وهـــذا اثــر في  مــا ال يحتمله ذلــك ال

املتلقي وطــور اهتمامه ايضا، لكن  وعي 
املفارقة الكبيرة التي حصلت بعد تطور 
املـــعـــلـــومـــات االتـــصـــالـــيـــة بــشــكــل ســريــع، 
فـــي خــلــق عــنــصــر تلقي  لــعــب دورا  قـــد 
املـــادي األفقي  جــديــد، غير ذلــك العنصر 
الطبع، وهذا التلقي الجديد هو الكتروني 
الــصــفــة، أي أنـــه تــقــريــبــا مــنــعــدم وجـــوده 
املــادي رغــم ملسه، فكان هنا قد انحرف 
مسار التلقي، واتخذ مسارا مختلفا في 
العالقة مع الفيلم، فصارت هناك مساحة 
للمشاركة املعنوية للتلقي، بعد أن صار 
تحكمه باملادة الفيلمية أوسع من تحكمه 
بها وهو جالس في صالة عرض، حيث 
ال تحكم حينها له بمسار وحركة الفيلم 
من البداية الى نقطة االنتهاء، التي تؤشر 
ــنــهــايــة –، والـــيـــوم  اشــــاريــــا بـــمـــفـــردة – ال
للمتلقي دور معنوي اوسع، فهو يتجول 
الــشــاشــة، ولــيــس فقط أن يشاهد  داخـــل 
بعينيه كما في عهد الصاالت، وفي هذا 
الــســيــاق يــكــون الــتــلــقــي قــد وجـــب (عليه 
القيام بعمليات تفسير وحل  باستمرار 
رموز صوت أو نظرة أو حركة، أو صمت، 
بالجمل  وربطها  جملة  بإكمال  يقوم  أو 
األخرى)1، فكان بهذا الدور عنصرا من 
عناصر الفيلم االرادية، أي هو ليس كما 
شــخــوصــه، عــبــارة عــن كــيــانــات تحولت 
اثــنــاء الــتــصــويــر مــن كــائــنــات إراديــــة الــى 
أخرى ال إرادية، وهذا تحول مهم يحسب 
طاقة  الــى  تحول  أن  بعد  التلقي،  لصالح 
فــاعــلــة بــعــد طـــول خـــمـــول، فــقــد نضجت  
احاسيسه واصبحت اقرب الى امللموس، 
بــعــد أن كــانــت بــعــيــدة عـــن الــشــاشــة وال 

يمكنها الدخول فيها. 
عــنــدمــا تــخــتــصــر األحــاســيــس املــرتــبــطــة 
بني املتلقي والفيلم، فثمة تغير وانعراج، 
ال بّد من أنه في يكون غاية الحساسية، 
م بمسار الفيلم 

ّ
حني يكون املتلقي يتحك

وحــركــتــه الـــى الــنــهــايــة، وهـــذا االخــتــصــار 

ذات  عــــلــــى  يــــحــــافــــظ  ال  ــــألحــــاســــيــــس  ل
التوصيف، بل قد يكون بشكل معاكس، 
حني يشاهد املتلقي الفيلم وهو متحكم 
لقطة،  او  مشهد  أي  عــنــه  يمتنع  وال  بـــه، 
ويــكــون الــتــقــابــل تــعــايــشــيــا، ولــيــس فقط 
مــشــاهــدة كــمــا فـــي الــجــلــوس فـــي صــالــة 

الــعــرض، وتــكــون املــتــعــة أعــمــق هــنــا، بعد 
الــتــفــاعــل الــتــام مــع الــفــيــلــم، والــــذي يتمثل 
بــبــعــد الــتــقــابــل الــحــســي مـــا بـــني الــفــيــلــم 
كمعنى حــيــوي يــفــيــض مــشــاعــرا، وبــني 
الفيلم  داخـــل  هــو شعوريا  الـــذي  املتلقي 

بشكل افتراضي..  

 "مملكة السماء"(2005)
يــتــحــدث الــفــيــلــم الــــذي أخـــرجـــه األمــيــركــي 
الصليبية،  الـــحـــروب  ريــدلــي ســكــوت عــن 
لكنه يقدم رؤية متوازنة جدًا لهذا الصراع، 
الـــــــذي انـــتـــهـــى بـــانـــتـــصـــار صـــــالح الـــديـــن 
وتحرير  الصليبية  الحملة  على  األيــوبــي 
ــــك مـــن خـــالل تــتــبــع    رحــلــة  الـــقـــدس، وذل
إلى  الصليبية  الحملة  جــنــود  مــن  جــنــدي 
الــقــدس -تــلــك املــديــنــة املــقــدســة لـــدى ثالثة 
أديـــان الــســمــاويــة- لكي يــحــارب بــضــراوة 
الستردادها. تنتصر رؤية املخرج ريدلي 
سكوت للسالم واملحبة وحرية االعتقاد..

الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة أورالنــــــدو بــلــوم بـــدور 
البطولة للجندي باليان، فيما ظهر املمثل 
والنجم  جــودفــري،  دور  فــي  نيسون  ليام 
املــلــك بــولــدويــن،  إدوارد نــورتــون فــي دور 
وعلى الجانب العربي جسد الفنان غسان 
الدين األيوبي،  مسعود شخصية صالح 
دور  النبوي  خالد  املــصــري  الفنان  وأدى 

ه. 
ّ

موال

 "اسمي خان " (2010 )
قدم املخرج كاران جوهار فيلمًا إنسانيًا 
رائــعــًا عــن التسامح وقــبــول اآلخــر بطاقم 
عمل وممثلني من الهند، وخان هو هندي 
(نــوع  أسبرجر  بمتالزمة  مريض  مسلم 
من التوحد ال يستطيع صاحبه التواصل 
مع االخرين) يحاول التواصل مع رئيس 
وبمساعدة  األمــيــركــيــة.  املتحدة  الــواليــات 
أطــراف عديدة يستطيع ذلك لكي ينقل له 

رسالة مهمة.
الفيلم يجمع ما بني تفوق بوليوود في نقل 
املشاعر ورسمها باأللوان وما بني إتقان 
من  هوليوود، وهو  في  اإلنتاجية  العملية 
شــاروخــان والنجمة كــاجــول. وقــد حقق 
هذا العمل نجاحًا ساحقًا، على مستوى 
العالم بإجمالي إيــرادات ٤٢ مليون دوالر، 
الــواليــات  منهم فقط أربــعــة ماليني داخــل 

املتحدة.. 

  "مالكوم إكس" (1992 )
فــيــلــم ســـيـــرة ذاتـــيـــة أخـــرجـــه ســبــايــك لــي، 
يــتــحــدث فــيــه عـــن قــصــة حـــيـــاة املــنــاضــل     
األمــيــركــي األســــود الـــذي نــاهــض التفرقة 
املتحدة  الــواليــات  فــي  للسود  العنصرّية 
مـــــــــــرورًا بــــاعــــتــــنــــاقــــه الــــــديــــــن اإلســـــالمـــــي 
واالنـــــضـــــمـــــام لـــجـــمـــاعـــة "أمــــــــة اإلســــــــالم" 
واستقطاب املشاهير لها مثل محمد علي 
ويغّير  الحج  فريضة  اكــس  كــالي..يــؤدي 
اســمــه الــــى مــالــك الـــشـــّبـــاز، فــاغــتــالــوه في 

نيسان من العام 1965.
 

 " بالل"(2015)
 فيلم رسوم متحركة ثالثي االبعاد انتاج 
ســـعـــودي، قــصــتــه مــســتــوحــاة مــن سيرة 
شخصية بالل بن ربــاح، الطفل الصغير 
عــذب الــصــوت، الــذي يــحــرره اإلســـالم من 

عار الرق والعبودية .
فريق  الفيلم  سيناريو  كتابة  في  اشترك 
اب من جنسيات مختلفة مما منح 

ّ
ت
ُ
من الك

وبرغم  الحكي.  في  مختلفة  زوايــا  الفيلم 

يذكر  تجاريًا  نجاحًا  يحقق  لم  الفيلم  أن 
داخــــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ولــكــنــه حصل 
على جائزة "أفضل فيلم ُملِهم" في اليوم 
الــعــاملــي لــلــرســوم املــتــحــركــة مــن مهرجان 

كان السينمائي عام ٢٠١٦.
الفيلم إنتاج مشترك ما بني دولة اإلمارات 
وقد  وسويسرا  وأميركا  املتحدة  العربية 
 كبيرًا في الشرق األوسط وبني 

ً
القى قبوال

الدول العربية.
 

" مسيو إبراهيم" (2003)
 صــــنــــع املـــــخـــــرج الــــفــــرنــــســــي فــــرانــــســــوا 
والتصالح  التسامح  عــن  فيلما  ديــبــورون 
والــــحــــوار مـــا بـــني األديـــــــان، تــــدور احــداثــه 
حول شخصية تاجر تركي مسلم، يدعى 
إبراهيم يسكن في حي فقير في فرنسا 
الستينيات يعقد صداقة مع صبي  فترة 
مـــراهـــق يـــهـــودي ويــســاعــده عــلــى تخطي 
هذه املرحلة املهمة في حياته، الذي يغرم 
فيغّير حياته،  املــتــســامــح  الــصــوفــي  بــهــذا 
الفيلم من بطولة عمر الشريف (إبراهيم) 

وايزابيل ادجاني، وهو فيلما يبث رسائل 
تصالح وتسامح بني األديــان التي هدفها 

جميعا االنسان.

" الفارس الثالث عشر" (1999) 
ــــــــذي أخـــــرجـــــه جــــون  ـــفـــيـــلـــم ال  يـــحـــكـــي ال
مــــكــــتــــيــــرنــــان، قــــصــــة واحــــــــــــدًا مــــــن أهــــم 
الـــســـيـــاســـيـــني الـــــعـــــرب فـــــي عـــهـــد الــــدولــــة 
بالله  املقتدر  الخليفة  وتحديدًا  العباسية، 
بن  احمد  الهجري، وهو  الرابع  القرن  في 
فـــضـــالن، اذ يـــقـــدم أنــطــونــيــو بــانــديــراس 
شــخــصــيــة هـــذا الـــرجـــل، الــــذي أرســــل في 
الصقالبة  أرض  إلـــى  دبــلــومــاســيــة  مــهــمــة 
لكي  أوروبـــا – روسيا وبلغاريا)  (شــرق 
على  بناًء  مللكها  اإلســالم  بتعريف  يقوم 
طــلــبــه، وهــــي مــهــمــة حـــــوار ثــقــافــي لنقل 
تــــراث اإلســـــالم وأفــــكــــاره مـــن بـــغـــداد إلــى 
التفاصيل  الفيلم بعض  الغرب، ويضيف 
بن  ويعطي شخصية  لــألحــداث  املشوقة 
ألغــراض  وقتاليًا  بعدًا عسكريًا  فضالن 

جماهيرية وتسويقية.. 

املناسبة  الكلمة  هــي  الــشــغــف، 
ــــة املــــخــــرجــــة  ـــــوصـــــف تــــجــــرب ل
الــســيــنــمــائــيــة ســـيـــمـــاء ســمــيــر 
ســقــطــري، فــهــي وإن أخــرجــت 
 

ّ
عـــــددا قــلــيــال مـــن األفـــــــالم، إال
في  باالنهماك  عّوضتها  أنها 
الــــــــدرس االكـــــاديـــــمـــــي، بــســبــب 
وغيرها"،  اإلنتاجية  "الــظــروف 
فـــأخـــرجـــت فــيــلــمــهــا الــقــصــيــر 
املـــديـــنـــة"(2011)  "وســـط  األول 
كــــأطــــروحــــة تـــخـــرج مــــن كــلــيــة 
الــذي  بــغــداد،  الجميلة/  الــفــنــون 
سيناريو  افضل  بجائزة  فــاز 
فـــي مــهــرجــان الــكــلــيــة، بــعــدهــا 
أكــمــلــت دراســـتـــهـــا الــعــلــيــا في 
املاجستير،  إذ أنجزت مشروع 
يـــســـمـــى  مـــــــا  او  تـــــخـــــرجـــــهـــــا، 
"األنموذج التطبيقي" من خالل 
إخراجها فيلما قصيرا بعنوان 
"زير وملم"(2017)، الذي حقق 
نـــجـــاحـــا بــــاهــــرا وشــــــــارك فــي 
اكثر من 80 مهرجانا محليا 

ودوليا وحصد 20 جائزة. 
 تــنــهــمــك ســقــطــري حــالــيــا في 
اكــمــال أطــروحــة الــدكــتــوراه عن 
أخرجت  اذ  السينما"،  "فلسفة 
فــيــلــمــهــا الــقــصــيــر الــثــالــث "مــا 
ــــثــــامــــنــــة"(2020)  حـــــدث فــــي ال
كـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــروع تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــي 
لم تستطع  ألطروحتها، لكنها 
ـــه بعد  تــســويــقــه، أوالــــتــــرويــــج ل

اجتياح وباء كورونا املخيف.
ولــم يــتــأَت اهــتــمــام سيماء من 
بـــمـــدرســـة او مــخــرج  تـــأثـــرهـــا 
معني، إنما، بحسب قولها: "من 
تــداعــيــات االحـــتـــالل فـــي الــعــام 
الــصــغــيــرة  والـــــحـــــروب   2003
والكبيرة التي أحرقت األخضر 
والـــيـــابـــس فـــي بـــالدنـــا، فضال 
الصورة  أهمية  اكتشافها  عن 
لــحــمــايــة الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة 
إعالمية متعددة  وسط هجمة 
االتجاهات واالهــداف، فوجدت 
مــضــادة  السينما وســيــلــة  فــي 

ونـــــاجـــــعـــــة"، وتــــــزيــــــد: "عـــرفـــت 
ان ســيــنــمــائــيــني عــراقــيــني في 
املـــهـــجـــر يـــصـــنـــعـــون قــصــصــا 
عــراقــيــة إليــصــال رســائــل الــى 
الغربي، تشاركهم  العام  الرأي 
في ذلك مخرجات، فتحمست 

ألن تكون احداهن".
خـــاضـــت مــخــرجــتــنــا الــشــابــة 
تــــجــــارب ســيــنــمــائــيــة عـــديـــدة، 
واكـــتـــشـــفـــت ان هـــنـــالـــك رغــبــة 
قــويــة مــن زمــيــالت الن يعملن 
فــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا، وعلى 
الـــرغـــم مـــن الــحــمــاس والــطــاقــة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــمــتــعــن بــهــا، 
فلمني  او  فيلم  صناعة  ان  اال 
قـــصـــيـــريـــن، ال يــنــتــج الــخــبــرة 
نتيجة  تكتسب  التي  املطلوبة، 

العمل، فمن وجهة نظرها: "
الــتــمــويــل مشكلة  ـــــزال  ي ال     
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــني، 
السيما املخرجات، فليس غير    
تلقي الدعم من املنظمات غير 
الـــربـــحـــيـــة، او صـــنـــاديـــق دعـــم 
املهرجانات السينمائية "، ومع 
ذلك تضيف سقطري بتفاؤل: 
واعد،  حــراك سينمائي  "هناك 
شـــبـــاب  مــــخــــرجــــون  قـــــــدم  اذ 
ذات  أفالما مختلفة ومتنوعة، 
مـــســـتـــوى عــــــال، شــــاركــــت فــي 
مــهــرجــانــات عــاملــيــة وعــربــيــة، 
ــــــى جــــــوائــــــز  ــــــت عــــــل وحــــــصــــــل
بخير  فالسينما  وتـــقـــديـــرات، 

والشباب قادمون".

 
تنتج السينما العاملية عموما وهوليوود خصوصا عشرات األفالم الدينية 
األولــى  بدايتها  املــقــدســة"، منذ  "الــغــابــة  واظــبــت عليه  تقليد  سنويا، وهــو 
وبواكير  التراجيدية  املسيح  تتخذ من حياة  التي  تلك  ومــازالــت، السيما 
تجاري  ومعظمها  وعــقــائــدي  تبشيري  بعضها  لــهــا،  مــوضــوعــا  دعــوتــه 
أوال  ربــحــي  مــشــروع  فالسينما  الــعــالــم،  فــي  املسيحيني  قــلــوب  يستهدف 
وآخرا، والطريف أن األخوين لوميير أخرجا فيلما بعنوان "حياة وعذاب 
السينمائي،  الــعــرض  لجهاز  اختراعهما  مــن  ســنــوات  ســت  بعد  املسيح" 
البشر  فــــادي  فــيــلــم يستلهم مــكــابــدات  أكــثــر مــن 300  الــســيــنــمــا  لــتــقــدم 
وآالمه؛ منها ما آثار جدال وصخبا وصل حّد مقاطعة 
وتسقيط صناعها، مثلما ما حصل مع فيلم  مارتن 
سكورسيزي الشهير "األغواء األخير للمسيح"(1988)، 
و "ملك امللوك"(1961) من إخراج نيكوالس راي، الذي 
التاريخ،  بتزوير  واتهموه  الكنيسة  رجــال  اثــار غضب 
املسيح أشقرا بعيون زرقــاء، فضال  السيد  لتصويره 
عن الدوامة التي وجد فيه املنتج واملخرج واملمثل ميل 
 ،(2004  ) املسيح"  "آالم  فيلمه  إنــجــاز  بعد  جيبسون 
فــقــد آثــــار غــضــب الــيــهــود واتــهــمــوه بــمــعــاداة السامية 
وتظاهروا امام مكتب شركة "نيوز" في نيويورك ملنعه 
وعــرقــلــة تــوزيــعــه، وقــد تــبــدو مــفــارقــة إصـــرار شركات 
األفالم  هذه  انتاج  على  واالوروبية  األميركية  السينما 
في حاضنة علمانّية ال تشغلها كثيرا قضية االيمان 
والــعــقــائــد، فيما تــوقــف انــتــاج األفــــالم الــديــنــيــة العربية 
الــقــرن املــاضــي، عــدا أفــالمــا تعد على  منذ سبعينيات 
األصــابــع، على الــرغــم مــن تــدّيــن الــعــرب وتماهيهم مع 
السلف حتى ال تكاد تفصل ماضيهم عن حاضرهم.

انتجت السينما املصرية اثني عشر فيلما للفترة من 
للمخرج  اإلســـالم"  "ظهور  أولــهــا:  ولغاية 1972،   1951
الـــرائـــد إبــراهــيــم عـــز الـــديـــن، واخـــرهـــا: "الــشــيــمــاء أخــت 
الرسول" بعد ذلك أخرج العقاد فيلمه الضخم "الرسالة" 
والسعودية ومعظم دول  األزهــر  الــذي قاطعه   (1976)
فيلمه  مجيدي  مجيد  اإليــرانــي  أخـــرج  بعدها  الخليج، 
امللحمي والجريء "محمد رسول الله" (2015)، وهذان 
ولم يسوقا بسالسة  دول،  بميزانيات  انتجا  الفيلمان 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اهــمــيــتــهــمــا عــلــى صــعــيــد املـــوضـــوع 
واملستوى الفني، فهما من وجهة نظري أنضج وأفضل 
ما أنتج من أفالم تتناول سيرة الرسول األكرم ورسالته 
املتطرفني  أّن  فــارق  مع  الجهات،  ذات  من  مقاطعتهما  تمت  اذ  املحمدّية، 
لكنهما  انتاجه،  ان مضى قدما في  اإليرانيني هــددوا مجيدي بتصفيته 
نجحا نجاحا منقطع النظير في طرح خطاب معتدل ورصني عن اإلسالم، 
وثمة محاولة من يوسف شاهني إلخراج فيلم يتناول سيرة النبي يوسف 
االزهــر، اضطر  لكنها القــت معارضة شديدة من  "املهاجر"  بعنوان  (ع) 
على أثرها تغيير السيناريو، وكتابة توضيح في بداية الشريط، يؤكد ان 
االحداث ال تمت بصلة لسيرة يوسف الصديق العطرة، وبذا نخلص الى 
أن شح التمويل واإلنتاج الواسع، وصرامة الرقابة على األفالم التي تتناول 
املقدس، هما من أوقف انتاج األفالم الدينية والتاريخية، فضال عن افتقار 
املشهد السينمائي العربي الى صناع سينما مستقلني يمتلكون الرؤية 

والشجاعة. 
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ما سيقوله (مؤرخ إلكتروني)
العالم  بناس  كــورونــا سيدفع  وبــاء  أن  املتوقع  من 
الـــواقـــعـــي أكـــثـــر نــحــو الــعــالــم االفـــتـــراضـــي، شبكة 

االنترنت.
البشر تتضاءل  بــني  مــا  الــحــي  الــتــواصــل  مساحة 
لصالح نمط التواصل عبر االنترنت. ما يبدو اليوم 
أمرًا  اضطرارًا تحت فروض كورونا سيكون غدًا 

 ومغريًا بمواصلة البقاء ضمنه.
ً
مألوفًا ومقبوال

ال يقتصر األمر على مواقع التواصل االجتماعي 
واملـــحـــادثـــات وإقـــامـــة الــعــالقــات الــســريــعــة وطــويــلــة 
األمــــــد وحـــتـــى الـــتـــبـــضـــع، الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــاجـــات 
اآلن  يجري  األساسية،  وغير  األساسية  األخـــرى، 
تــكــيــيــفــهــا والـــتـــجـــرؤ عــلــى مــمــارســتــهــا عــبــر الــنــت 
واألقـــمـــار الــصــنــاعــيــة واملــوبــايــل، مــن قــيــادات دول 
وحكومات ورؤساء منظمات دولية ومديري بنوك 
وشركات، وذلك في أعقد قضايا السياسة واملال 

واالستخبارات والدبلوماسية.
لــنــا نــحــن الــعــامــة مــا يغرينا مــن عظمة االنــتــرنــت، 
وللخواص مآربهم األكبر التي تؤمنها الحياة كما 

تتبدى من شاشة حاسوب أو موبايل.
فـــي الــقــلــيــل ســيــغــري الــعــمــل مـــن خـــالل االنــتــرنــت 
الكثير من مالكي املصالح باالستغناء عن خدمات 

يؤّمن  وقــد  اإلنــفــاق،  ويخفض  البشر،  مــن  الكثير 
ــتــواصــل مــع الــزبــائــن ومــن  الــســرعــة فــي الــعــمــل وال
األربــاح. يقول مايك غوستافسون  الزيادة في  ثم 
نحن  ميشيغان:"  في  كبيرة  مكتبة  وهــو صاحب 
(بــتــنــا) نــســتــحــدث تــجــمــعــًا عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، هــكــذا 
صار بإمكان الجيران التفاعل مع الجيران بشأن 
األفكار واألصوات الجديدة والفن والكتب". كل ما 
عبر عنه مايك هنا يظل فائضًا عن اللزوم، هدفه 
األساس من (التجمع) هو استعادة زبائنه الالئذين 
بمحاجرهم في عاملهم الواقعي وتنظيم الصلة بهم 
وسيلة  ال  حيث  االفتراضي  العالم  في  إنما  ثانية 
لبيع الكتب إال عبر النت بعدما أقفلت من املكتبات 
البشر مــا بقي منها  أقـــدام  مــا أقفل ولــم تعد تطأ 

فاتحا ابوابه.
مكتبات العالم ممكن أن تتحول إلى مجرد مخازن 
تــوزع طــرودهــا الكتبية بــني املتبضعني وذلــك قبل 

انتفاء الحاجة أساسًا إلى الكتاب الورقي.
العالم االفتراضي بساكنيه وبأعمالهم،  سيزدحم 
وستتسع مساحة الفراغ في العالم الواقعي. كلنا، 
بــاخــتــالف أهــدافــنــا وأغــراضــنــا، ســتــزداد حاجتنا 
لــحــيــاة االنـــتـــرنـــت. مـــن لـــم يــتــكــيــف الـــيـــوم مـــع حــال 
العزلة سيضطر إليها غدًا، وسيبدي إن مع نفسه 
او مع غيره ممن يتواصل معهم عبر النت الكثير 
مــن املــســوغــات  لــتــقــريــظ الــعــزلــة فــي كــهــف الــعــالــم 

االفـــتـــراضـــي والــثــنــاء عــلــيــهــا. بــعــد قــــرون سيأتي 
(مـــــؤرخ إلــكــتــرونــي)، وهــــذا الــتــعــبــيــر الــــذي مـــا بني 
عــبــدالــقــادر، وسيكتب  هــاللــني مستلهم مــن رعـــد 
املؤرخ برسالة نصية أو يترك نصًا صوتيًا يقول 
فيه:" إن فيروسًا لم يفِن البشرية والحياة مع مطالع 
القرن الحادي والعشرين، لكن هذا الفيروس غير 
كــل شـــيء. كــانــت أجــيــال ذلـــك الــقــرن مــن التخلف 
بلغته  ما  أعظم  هي  تقول حضارتنا  ظلت  بحيث 

الحضارات على الكوكب".
آثار وندوب

تدريجيًا  ولــو  القبول،  املــرء  يكون صعبًا على  قد 
بــحــالــة الـــعـــزل والــحــجــر واالغــــــالق لــكــن بــعــد ذلــك 
التكيف مــع طبيعة  الــتــحــرُر مــن  يــكــون يسيرًا  لــن 

وعادات الحياة املنعزلة الفردية لن يكون يسيرًا.
يــخــرج املــــرء مــن الــكــهــف، ولـــو بــعــد حـــني، وتــخــرج 
الدولة من طوق العزلة، وإن اشتد، إنما ال خروج من 
هذا وال من ذاك من دون آثار وندوب ستكون أعمق 

كلما طال أمد الوجود املعزول واالنفرادي. 
ثروة االمبراطور الفيلسوف وجوع الشعب

كــــان مـــاركـــوس أوريـــلـــيـــوس أنــطــونــيــنــوس واحــــدًا 
مــن آخــر خمسة أبــاطــرة عــظــام مــن الــرومــان. لكن 
القيمة  الــرجــل لهذه  لــم يحفظ شهرة هــذا  الــتــاريــخ 
الفالسفة  أعــظــم  أحــد  االمــبــراطــوريــة وإنــمــا لكونه 

الرواقيني الرومان.

يــمــكــن المـــبـــراطـــور أو مــلــك أن يــكــون مــثــقــفــًا لكن 
مــن غــيــر املــمــكــن أن يــكــون االمــبــراطــور فيلسوفًا 
ورواقيًا في الوقت ذاته. ماركوس كان ملكًا عظيمًا 
الــتــاريــخ  املــعــرفــة وال  تــكــتــرث  أعــظــم. ال  وفيلسوفًا 
يمكن  مــا  هـــذا  مـــاركـــوس،  بطولية خلفها  بــــأدوار 
يعودان  والتاريخ  املعرفة  لكن  كثيرون،  فه 

ّ
يخل أن 

أساس  (التأمالت) كمصدر  لكتابه  بقيمة خاصة 
الفلسفة  لــهــذه  مــهــم  ومـــرجـــع  الـــرواقـــيـــة  للفلسفة 
بطورها الحديث.كان ماركوس االمبراطور شيخًا 
 قرطاسه. 

ً
هرمًا وقــد ظــل يمضي كــل يــوم حــامــال

صادفه يومًا لوسيوس، فسأله إلى أين يذهب وما 
الفيلسوف:"  االمبراطور  الغاية من هذا، فرّد عليه 
أنا اآلن في طريقي إلى معلمي الفيلسوف ملعرفة 
بــعــد. مــن املفيد أن يظل يتعلم حتى  أعــرفــه  مــا ال 
الشيخ العجوز". فرفع لوسيوس يديه السماء، وهو 
يــقــول:"  يــا زيـــوس، ملك الــرومــان فــي شيخوخته 

يحمل قرطاسه، ويذهب إلى املدرسة".
مــاركــوس عــاش محنة شعبه مــع وبـــاء الــطــاعــون، 
املــؤرخــون إن االمــبــراطــور جمع ثروته وباع  يقول 
ـــفـــقـــراء واملــحــتــاجــني  مــمــتــلــكــاتــه فـــوزعـــهـــا عـــلـــى ال
فيما  والــوبــاء  املجاعة  مــع  معاناة شعبه  لتخفيف 
شيد بما تبقى املستشفيات واملياتم. لقد حصل 
هـــذا قــبــل أن يــنــال الــطــاعــون مــن مــاركــوس نفسه 

ويصاب به ويموت.
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عــمــد الــكــاتــب الـــراحـــل عــبــد الــســتــار نــاصــر  فــي روايــتــه(نــصــف 
األحـــــــزان) ان يــدخــل فـــي مــغــامــرتــني األولـــــى هـــي مــغــامــرة ادب 
الــروائــي ذلــك حــني اعتقل فــي سبعينيات  السجون، وقــد جــرب 
فهو  الخليفة)،  (ســيــدنــا  املهمة  قصته  بسبب  املــنــصــرم  الــقــرن 
اذن ليس بعيدا عن أجــواء السجون واملعتقالت، وستكون هذه 
العراق، اما املغامرة  الرواية إضافة مهمة إلى ادب السجون في 
الثانية وهي األخطر، فقد عمد ان يتناص مع رواية أملانية شهيرة 
عــنــوانــهــا(رجــالن وامــــــرأة) بــتــرجــمــة مــنــيــر بعلبكي وعــنــوانــهــا 
األصلي (كارل وانا) للكاتب األملاني (ليونارد فرانك)، في هذه 
الرواية األملانية عوالم حرب مريرة ودمار ومجاعة، وثمة اسيران 
االكــبــر سنا  الروسية (ريــشــار)  فــي معسكرات األســر  املانيان 
زوج (انــا) واآلخــر (كـــارل) وهــو مــازال فتى غضا، وقــد مضت 
عليهما في األســر ثــالث سنوات قضاها (ريــشــار) يتكلم عن 
حياته الخاصة في البيت وعالقته مع زوجته (انا) بحيث صار 
الفتى (كارل) يعرف كل شيء عن حياة صاحبه خصوصا عن 
امرأته التي صار الفتى يعشقها في سره، أما في رواية(نصف 
األحــزان) حيث يقوم (عبد الباري) بالحديث عن بيته وعالقته 
الــخــاصــة مـــع زوجـــتـــه (عـــواطـــف) مــوغــال فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
في  القهوائية  الــنــدبــة  إلــى  وصـــوال  الجسد  وتفاصيل  الحميمة 
خفايا جسدها و(سلمان يعقوب) صديقه في املعتقل يستمع 
إلى كل ذلك حتى صار تماما مثل الفتى (كارل) عاشقا يحلم 
ب(عواطف) والحياة معها، وقد سار (سلمان) على الطريق ذاته 
الذي سار عليه ذلك الفتى وهو يتوجه إلى معشوقته (انا) ليقول 
لها انه زوجها، كذلك يفعل بطل عبد الستار ناصر حني يقتحم 
انــه زوجها ذاكــرا كل شيء  لها  ليعلن  بيت (عــواطــف) وابنتها 
ابــتــداء مــن الــذكــريــات املشتركة وصــوال إلــى الــلــقــاءات الحميمة، 
واالثنتان توافقان على الدخول في اللعبة، لكن في نهاية رواية 
بأنها  (سلمان)  تخبر  البطلة  ان  نكتشف  ناصر  الستار  عبد 
البطل  استلمت جثة زوجها قبل تسعة أشهر، ثم نكتشف مع 
انه وقع في شرك آخر غير شرك الحب والجنس والرغبة، انها 
لعبة من نوع آخر، لقد كانت (عفاف) تعلم كل شيء عن سلمان، 
وكانت تنتظره وهو الذي يكره السياسة وقد سجن ٩ سنوات 
ظلما وبال أي ذنب سوى انه كان موجودا بالصدفة مع مجموعة 
أمــر زواجــهــا من  البطلة قــد رتــبــت  مــن املطلوبني للنظام، كــانــت 
واحــدا  ليكون  تهيأه  لكي  املعتقل  فــي  (ســلــمــان) زميل زوجــهــا 
من الجماعة املعارضة للنظام بمعية املعارض الهارب (حسون 
الباز) لنعرف بعد ذلك أن (عواطف) هي مخبأ األسرار جميعا 
وهي الداينمو املحرك لكل فعل صادر ضد النظام، وفي الوقت 
الذي كان فيه البطل يهرب من السياسة إذا به يصارحها قائال 
الــبــاز، لقد هيأته تماما وقــد اكتشف بعد  إلــى حسون  :خذيني 
الكريمة،  الحرة  الحياة  في  ورغبته  الكامنة  اإلنسانية  قــواه  ذلك 
النظام  املــعــارضــني الزاحــــة  يــدخــل معها ومـــع كــل  أن  وأن عليه 
الدكتاتوري البغيض، من هنا انقذ عبد الستار ناصر روايته من 
السقوط في هوة التشابه التام مع الرواية األملانية، وفي السطرين 
األخيرين نرى املفتاح االخير للرواية واضحا على لسان البطل 
(ربما دام الظالم حولي عشرات السنني، لكن من تلك الليلة، أعني 

من تلك الساعة، بدأت ارى

(I)
ــتــني اثنتني:  ِتـــِه عــلــى مــمــارســتــني وجــوديَّ ــِر وقـــوَّ

َّ
ــة الــش تــقــوم فــرضــيَّ

 -II

••

I
نكون)  (أن-  ومعايير  ات، 

َّ
الـــذ بمعنى  انية 

َّ
الث املمارسة  تتعالق  كما 

فَ 
َّ
نتوق أن  يمكننا  معاٍن  أيِّ  ولكن، ضمن  ة.  واملجتمعيَّ ة-  الوجوديَّ

ًا  إنسانيَّ  
ً
فعال بوصفه  ممارسته،  ومستوياِت  ِر، 

َّ
الش مفهوم  عند 

رًا على إمكان التحطيم؟ وكيف ُيمارس املفهوم، ضمن 
ِّ
ًا متوف ذاتيَّ

الفكر، والتفكير، والبناء النظرّي- واإلجرائي الذي من شأنه؟ 

(II)
تترتب على املمارسة األولى، أي معنى الخير، ومعاييره الوجودية، 
في (الواقع- الواقعاني: الذي يشتمل على معنى الوعي داخله) الذي 
ترتبط  ة  يَّ

ِّ
ِعل ة-  َسَبِبيَّ وسالسل  نتائٌج،  ٍة،  بعامَّ اإلنسان،  شأن  من 

ــانــيــة، أي 
َّ
الــث املــمــارســة  بـــــ-...). كما تترتب على  (اإليــمــان-  بمفهوم 

(أن-  التي من شأن  ة  واملجتمعيَّ ة-  الوجوديَّ واملعايير  ات، 
َّ
الــذ معنى 

نكون)، في (الواقع- الواقعّي: املوضوعيِّ امللموس)، نتائج وسالسل 
ات)- يرتبط 

َّ
ة- ِانطالقًا- من الذ ة ترتبط بمفهوم (الذاتيَّ يَّ

ِّ
ة- ِعل َسَبِبيَّ

لدى  ر  تتوفَّ التي  ة  الوجودية- واملجتمعيَّ املفهوم بكل املصادر  هذا 
ات). 

َّ
ات- بـ- الذ

َّ
ات في أن تأتي إلى مستوى عالقة (الذ

َّ
الذ

(III)
ات- بـــــ- 

َّ
ال تــــقــــوم عــــالقــــة (الـــــــــــــــذ

ات) مــن دون معنى الــوجــود. 
َّ
الــــذ

فـــالـــتـــســـاؤل: مــــا هــــو الــــــذي ُيــعــد 
ات، 

َّ
الـــذ وكينونة  لــوجــود-  معنًى 

ــة في  ــســاؤل األكــثــر جــذريَّ
َّ
هــو الــت

العالقة. ولكن من جهة أن  هذي 
ما  بوصفه   

َّ
إال ــُر  ُيــتــوفَّ ال  املعنى 

ٍة) بواسطة  - َمرَّ
ِّ

ل
ُ
ُد (في- ك يتحدَّ

(الــحــفــاظ- عــلــى- املــعــنــى)، ومــن 
جهة أن (الحفاظ- على- املعنى) 
ات، 

َّ
ــــذ  ِانــطــالقــًا مــن ال

َّ
ال يــقــوم إال

 على 
ُ

ــة، فــإنَّ ذلــك يشتمل والــذاتــيَّ
ثــــالثــــِة ِاحــــتــــمــــاالت، واِالنـــــطـــــالق 
منها، على أقل تقدير: I- العالقة 
بـــاملـــتـــعـــالـــي: فــيــهــا ضــــربــــان مــن 
املــمــارســة: I-I- مــن األعــلــى إلــى 
إلى  األسفل  من   -I-IIو األسفل، 
العالقة ال ترتبط  األعلى. وهــذي 
بامليتافيزيقا الدينية فحسُب، بل 

املـــادّي، ضمن  فــوق  يكوَن متعاليًا،  أن  إمكان  ر على  يتوفَّ ما  بكل 
ــر- واملــمــارســة، عند حــقــول إمكان 

ُّ
شـــروط إمــكــان الــوعــي- والــتــفــك

الوجود املتوفرة للذات. II- العالقة بالوجود الواقعّي- املــادّي، فيها 
أيضًا ضربان من املمارسة: I-I- من الواقع إلى الفكرة، وI-II- من 
نــطــولــوجــيٍّ 

ُ
الــفــكــرة إلــى الــواقــع. III- الــعــالقــة بــالــوجــود فــي معنًى أ

عميق، فيها كذلك ضربان من املمارسة: I-I- من األعمق إلى األكثر 
سطحية، وI-II- من األكثر سطحية إلى األعمق؛ أو من األعــم إلى 

األخص، ومن األخص إلى األعم. 

(IV)
َدة التي  ، في اإلمكانات املتعدِّ هذي العالقات، ال تقوم على نحو مثاليٍّ
ِة-  - ذاتيَّ

َ
ات في وجودها، وممارسة وجودها، ألنَّ (حقل

َّ
من شأن الذ

ة من شأنه،  ة أصليَّ ات وجوديَّ ُد ِانطالقًا من ثالث حيثيَّ ات) ُيحدَّ
َّ
الذ

هي: الفناء، والنقص، والجهل؛ وكل واحدة من هذي الثالثة ال يكون 
ٍة). - َمرَّ

ِّ
ل

ُ
 (في- ك

ّ
إال

(V)
ًا،  ْبِليَّ

َ
ات كونها، دائمًا ق

َّ
على ذلك، يقوم الديالكتيك (الجدل) داخل الذ

هاب نحو (النموذج- املثال Ideal-Type) الذي من 
ِّ
في طور من الذ

ات نحوها في كل ضرب 
َّ
شأنها، أي من شأن املثالية التي تتحرك الذ

ات، من جهٍة أخــرى، 
َّ
الـــذ أي  الفعل، من جهة، وكونها،  من ضــروب 

ر على إمكان ممارسة الفناء، والنقص، والجهل. 
تتوفَّ

ـــــذي يصيب  ـــخـــوف ال فـــي خــضــم رهـــــاب ال
العالم حاليا جراء تفشي وباء كورونا مع 
العاملية  الطبية  املــؤســســات  بعجز  االقــــرار 
دواء  إيجاد  عن  والتمويل  االنــفــاق  ضخمة 
شاف للمرض بات الكل يطرح أسئلة الداء 
بحاجة  العالم  وصــار  والثقافية  السياسية 
لــخــطــاب ثــقــافــي عــن املــــرض يــمــنــح األفــــراد 
ــتــداول  واملـــؤســـســـات أفــقــا حـــواريـــا أوســــع ل
أســــبــــاب املــــــرض وإجــــــــــراءات الـــوقـــايـــة مــنــه 
الــتــاريــخــي واالقــتــصــادي  الــســيــاق  وتحليل 
التخفيف  إمكانية  ثــم  الــذي ظهر فيه ومــن 

من وطأته على الشعوب .
لــن تــطــول رحــلــة الــبــحــث والــتــقــصــي طويال 
فاالسم الذي يبرز للواجهة هو الفيلسوف 
الفرنسي(ميشيل فوكو) الذي تناول املرض 
العالقة  دراســتــه  وثقافيا من خــالل  فكريا 
بـــني الــســلــطــة واملـــعـــرفـــة فـــي ضــــوء نــظــريــة 
الخطاب  بتأسيسها  اضطلع  التي  الخطاب 
بوصفه اجــراًء تحليليا للنصوص ونظاما 
كتابة  سبيل  فــي  الوثائق  وجمع  لألرشفة 
لــعــلــوم االنــســان االجتماعية  تــاريــخ جــامــع 
والــلــســانــيــة والــنــفــســيــة واألنــثــروبــولــوجــيــة، 
عن  تتميز  أن  للمعرفة  (فـــوكـــو)  أراد  لــقــد 
الـــعـــلـــوم مـــن خــــالل بـــنـــاء شـــجـــرة ألنــســاب 
أشـــكـــال الــســلــطــة املـــؤســـســـة الـــتـــي تنهض 
الــعــلــوم وتــتــطــور فـــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي، 
خصص كتابه " تاريخ الجنون في العصر 
وعالقته  الجنون  داء  لدراسة  الكالسيكي" 
واالقتصادية  والدينية  السياسية  بالسلطة 
النهضة)  الكالسيكي(عصر  العصر  فــي 
السياسية والدينية  السلطتني  ووضح دور 
ـــنـــظـــرة الـــطـــبـــيـــة لـــهـــذا املــــرض  فــــي تــقــنــني ال
وطـــــرائـــــق مـــعـــالـــجـــتـــه، وقـــــد اخــــتــــار مـــرض 
الجنون تحديدا لعالقته املباشرة بالخطاب 
الثقافي الغربي الذي عرف بنبذ املاورائيات 
والدعوة لسلطان العقل على الروح مع بداية 

عصر النهضة. 
بــــدأ (فــــوكــــو) كــتــابــه بـــالـــكـــالم عـــن األوبـــئـــة 
كــل عصر بطابعها  التي تطبع  واألمـــراض 
ومن املمكن دراسة النسق الثقافي للعصر 
في ضوئها، لقد اختفى مرض الجذام في 

الغربي  العالم  مــن  الوسطى  الــقــرون  نهاية 
وخلف انحساره مئات املشافي على طول 
كانت مخصصة  والــتــي  أوروبـــا وعرضها 
لــلــحــجــر عـــلـــى املــــرضــــى وإقـــصـــائـــهـــم عــن 
املجتمع وصار لزاما أن يرث العصر الذي 
ويستثمرها  املستشفيات  تلك   بعده  جاء 
في عالج أمراض أخرى وأهمهما الجنون" 
فمن أجل استيطان الشواطئ التي أخالها 
املـــصـــابـــون بـــالـــجـــذام مــنــذ فــتــرة طــويــلــة تم 
تــعــيــني شــعــب بــكــامــلــه يــشــكــل فـــي نــظــرنــا 
دفعة  سيعزل  الكائنات  من  غريبا  خليطا 
واحــــدة تــلــك الــفــئــة  فــي فـــضـــاءات الــحــجــز " 
،فـــي الــتــفــكــيــر الــرأســمــالــي غــالــبــا مــا يكون 
الربح واالستثمار وإعادة تدوير قوة العمل 
والنقود حاضرة حتى في التعامل مع أكثر 
الــقــضــايــا حــســاســيــة وحـــراجـــة فــي الــحــيــاة 
وهـــي املــــرض فــفــكــرة الــحــجــر الــتــي نــشــأت 
الجذام امتدت  في أوروبــا مع انتشار وبــاء 
إلـــى عــصــر الــنــهــضــة لــتــعــزل فــئــة الحمقى 
واملــــجــــانــــني فــــي مـــحـــاجـــر نـــائـــيـــة وقــاســيــة 
ألســـبـــاب اســتــثــمــاريــة وأخـــــرى ثــقــافــيــة من 
أجل التحكم في ظاهرة الجنون التي نبذتها 
التي  النهضة  لعصر  الجديدة  الحساسية 
رأت فـــي الــجــنــون ظـــاهـــرة مــمــتــدة الــجــذور 
بـــاملـــاورائـــيـــات وعـــالـــم الــغــيــب والــالمــعــقــول، 
يقول" ضمن هذا الصراع الخفي الذي كان 
قائما بني تصلب الكنيسة ومرونة البرملان 
في  األقـــل  على  املستشفى  إنــشــاء  سيبدو 
بــدايــتــه انــتــصــارا بــرملــانــيــا، إن األمـــر يتعلق 
في جميع الحاالت بحل جديد، فألول مرة 
يتم استبدال االجراءات اإلقصائية السلبية 
في كليتها بإجراءات الحجز، إن العاطل ال 
بــه على  يطرد وال يعاقب بــل يتم االعــتــنــاء 
نــفــقــة الــــدولــــة ولـــكـــن عــلــى حـــســـاب حــريــتــه 
نظام  قــام  املجتمع  وبــني  بينه  فما  الــفــرديــة 
ضــمــنــي قــســري لــه الــحــق فــي األكــــل ولكن 
واألخــالقــي  الــبــدنــي  اإلكـــــراه  يقبل  أن  عليه 
الــــذي يــمــارســه الـــحـــجـــز"/88، بــهــذا الــحــفــر 
شرح  فــي  يتوغل(فوكو)  املــشــوق  املعرفي 
واستقصاء عالقة خطاب املرض بالسلطة 
في ذلك العصر  فالدولة قد أخذت بالتمدد 
على حساب الكنيسة وهذه بدورها أخذت 
الطبية  واملــؤســســات  األفــــراد  تنظم ســلــوك 
بــالــقــانــون واالقــتــصــاد، وال يــخــلــو  الكتاب 

مــــن ســـيـــاحـــة نـــقـــديـــة  ملـــقـــاربـــة الــنــصــوص 
والقصصية  واملسرحية  الشعرية  األدبــيــة 
الــتــي كــتــبــت عـــن الــجــنــون وأثـــــرت بــدورهــا 
عــلــى نـــظـــرة الــعــصــر لـــهـــذا املـــــرض ومــنــهــا 
بفكرة  أوحــت  التي  الحمقى)  رواية(سفينة 
قــارب يجوب  الحمقى واملخبولني في  عزل 
السواحل بعيدا عن األرض، ال يعد مرضا 
ــــك يـــوكـــده(فـــوكـــو)  وبـــائـــيـــا مــثــل الــــجــــذام ذل
وإنما يمثل إعاقة عقلية مؤقته من املمكن 
التعامل معها بطريقة أكثر رحمة وإنسانية 
وهذا ما أدركه العالم الغربي في وقت الحق 
حني الغى أماكن الحجز تلك مع بداية القرن 

التاسع عشر.
 إذا كانت القرون الوسطى التي ظهر فيها 
السلطة  هيمنة  عــصــر  مثلت  الــجــذام  وبـــاء 
التدين ، والعصر الكالسيكي الذي  الدينية 
فماذا  العقل،  عصر  هــو  الجنون  فيه  ظهر 
نطلق عــلــى الــعــصــر الـــذي ظــهــر فــيــه وبـــاء( 
كـــورونـــا)؟ هــل يــمــثــل الــعــصــر الـــراهـــن ردة 
ثقافية وطبية إلى القرون الوسطى استنادا 
الــطــبــيــة ذات الطابع  إلـــى عــجــز املــؤســســات 
العالج  إيجاد  عن  واالستهالكي  التجاري 
ولجوء شعوب العالم إلى الروحانيات لدرء 
خطر الوباء إضافة لظهور الحجز الصحي 
قبل  وإقصائية  عقابية  ممارسة  بوصفه 
(الــقــرون  عصرنا  على  فنطلق  عالجية  أن 
الــوســطــى الــــجــــديــــدة)؟، ربـــمـــا مـــن األنــســب 
أن نــطــلــق عــلــى عــصــرنــا (عـــصـــر الــصــني) 
ألن املـــــرض ظــهــر فــيــهــا ومـــثـــل وجـــهـــا من 
الوجوه املضمرة ملعجزة العالم االقتصادية 
كــمــا تـــوصـــف الـــصـــني الـــتـــي شـــهـــدت نــمــوا 
عقود  الثالثة  في  مسبوق  غير  اقتصاديا 
املاضية جعل منها دولة عظمى اقتصاديا 
وسياسيا لكنها ما زالت تعاني من تخلف 
املجتمعية  والــثــقــافــة  الطبية  املنظومة  فــي  
ما جعلها تصدر للعالم  فيروسها القاتل 
بعد أن كانت تصدر له ما يحتاج من سلع 

استهالكية.
  -يــنــظــر مــعــجــم تــحــلــيــل الــخــطــاب بــاتــريــك 
شــارودو - دومنيك منغنو، ت: عبد القادر 
املــهــيــري، حــمــادي صــمــود،املــركــز الــوطــنــي 

للترجمة،تونس،56.
  -تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي، ت 

: سعيد بنكراد، 78.
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وأكـــد نــاصــر: أن نـــور صــبــري يــعــد مــن بــني أفضل 
حراس املرمى في تاريخ كرتنا، اذ استطاع ان يحافظ 
على موقعه لعدة أعوام ودّون اسمه الى جانب رعد 
حمودي وفتاح نصيف وكاظم شبيب وسالم علي 
اإلنــجــازات على  وعمر احمد وغيرهم من أصحاب 
املستويني العربي والقاري، كما ذاد عن شباك اسود 
الرافدين بكل بسالة في بطوالت خارجية متعددة، 
وخط اسمه بالذهب أثر اسهامه بحصول منتخبنا 
على لقب كأس امم اسيا عام 2007، وهو يستحق أن 
يخّلد اسمه في ذاكرة الجماهير الرياضية العراقية.

واضاف: أّن التدريب يحتاج كثيرا إلى تنمية القدرات 
واكتساب الخبرات ونيل الشهادات من خالل التدرج 
لصناعة  العمرية  الفئات  قــيــادة  مــن  بـــدءا  الصحيح 

اسماء جديدة في مركز حراسة املرمى.
واوضــح: أن التألق في امليدان ليس مقياسا للنجاح 
في عالم التدريب، اذ ان في هذا الجانب النتائج هي 

مــن تــقــرر اســتــمــرارك مــن عــدمــه وستكون 
أمام ثقافات متفاوتة في املدح والنقد من 

قبل اإلدارة ووسائل اإلعالم والجماهير. 
وبّني ناصر: أّنه في حال اختار نوري 
البدء  الجانب األصعب وهو  صبري 
مــن الــقــمــة بــقــيــادة احـــد االنــديــة في 
قـــبـــول مهمة  او  املـــمـــتـــاز  الـــــــدوري 
ذلك  يعد  الوطنية،  املنتخبات  مع 

القرار مجازفة ويتطلب جهودا 
مضاعفة للسير في الطريق 

الصحيح والنتائج هي من 
تــحــدد نــجــاحــه فــي عالم 

التدريب.

ولــد عمو بــابــا فــي العاصمة بــغــداد يوم 
الــســابــع والــعــشــريــن مــن شــهــر تشرين 
العام 1934، ورغــم أن بدايته  الثاني من 
في عالم الرياضة كانت من خالل ألعاب 
الـــقـــوى الـــتـــي عــــرف مـــن خــاللــهــا معنى 
للعراق  بطال  بتتويجه  األلــقــاب  تحقيق 
ليسهم ذلك  في سباق 400 متر موانع 
كــثــيــرًا فـــي صــنــاعــة عــقــلــيــة ريــاضــيــة ال 

تعرف سوى البطوالت طموحًا لها.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــســيــرتــه الــكــرويــة 
إّال  الكبيرة  باإلنجازات  لم تحظ  كالعب 
الخاصة  طريقته  على  التاريخ  كتب  أنــه 
املــنــتــخــب  أهــــــــداف  أول  عـــنـــدمـــا ســـجـــل 
العراقي على الصعيد الدولي وكان ذلك 
املغربي خالل دورة  املنتخب  في شباك 
أقيمت  الــتــي  العربية  الرياضية  األلــعــاب 

في لبنان عام 1957.
أول  أنــه  كالعب  بابا  لعمو  ُيحسب  كما 
مـــن يــســجــل هـــدفـــًا لــلــمــنــتــخــب الــعــراقــي 
األوملــبــي وكـــان ذلــك فــي شــبــاك منتخب 

لبنان األوملبي ضمن التصفيات املؤهلة 
ــــدورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة فــي رومــــا عــام  ل
تـــرك  عـــلـــى  اإلصـــــابـــــة  لـــتـــجـــبـــره   ،1960
ــقــدم عـــام 1966 بــعــد أن  مــيــاديــن كـــرة ال
مثل خالل مسيرته فريقي القوة الجوية 

وأمانة بغداد.
كرة  ملعشوقته  مخلصًا  بــابــا  عمو  ظــل 
عالم  إلــى  مباشرة  بعدها  وانتقل  الــقــدم 
التدريب الــذي صال وجــال به من خالل 
ـــتـــي حــقــقــهــا  الــكــثــيــر مــــن اإلنـــــجـــــازات ال
مـــثـــل لـــقـــب بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم مــــع املــنــتــخــب 
الــــعــــســــكــــري1979 وقــــيــــادتــــه املــنــتــخــب 
األوملبي في دورة األلعاب األوملبية ثالث 
مــرات أعــوام 1980 في موسكو و1984 
فــي سيئول  أنجليس و1988  لــوس  فــي 
اآلسيوية  األلــعــاب  دورة  بذهبية  وفـــوزه 

عام 1982 في الهند.
وظلت الهيمنة الكويتية على ألقاب كأس 
الخليج منذ تأسيسها عام 1970 وألربع 
بــطــوالت مــتــتــالــيــة، حــتــى جـــاء عــمــو بابا 

االحتكار  لكسر  العراقي  املنتخب  وقــاد 
الكويتي محرزًا اللقب األول في املسابقة 
التي جــرت فــي الــعــراق عــام 1979 لتبدأ 
الحدث  للمدرب مع ذلك  مسيرة ناصعة 

الكروي.
الرقم  ”صــاحــب  الكويتي  املنتخب  أعــاد 
ــقــيــاســي بـــعـــدد األلــــقــــاب“ الـــكـــأس إلــى  ال
خزائنه في الدورة السادسة، لكن ”شيخ 
منتخب  كتيبة  قــاد  العراقيني“  املــدربــني 
بـــــالده لــلــفــوز مــــرة أخـــــرى فـــي الــنــســخــة 
الــتــي جـــرت فــي سلطنة عمان  الــســابــعــة 

عام 1984.
بني  املوسيقية  الكراسي  لعبة  استمرت 
الخليج  لقب كأس  على  والعراق  الكويت 
ونجح األزرق بالفوز في البطولة الثامنة، 
ليقود عمو بابا العراق إلى اللقب الثالث 
التي  التاسعة  البطولة  في تاريخه خالل 
لينفرد  السعودية عــام 1988  جــرت في 
بالرقم القياسي كأكثر املدربني تحقيقًا 
لــأللــقــاب فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولــة حــيــث ظل 

رقمه صامدًا حتى اآلن.
ـــبـــطـــوالت قــــاد فـــي الـــعـــام ذاتـــه  صـــائـــد ال
املــنــتــخــب الــعــراقــي لــلــفــوز بــبــطــولــة كــأس 
العرب التي أقيمت في العاصمة األردنية 
عـــمـــان، كــمــا قـــاد عـــدة أنـــديـــة كــبــرى في 
إنـــجـــازات مــحــلــيــة وهــي  لتحقيق  بــــالده 
الزوراء والرشيد ”سابقًا“ والقوة الجوية 

والطلبة.
اكتشاف  فــي  بابا  لعمو  الفضل  ويــعــود 
الــتــي باتت  الــكــرويــة  الكثير مــن املــواهــب 
أسماء المعة وأساطير للعبة مثل حسني 
ســعــيــد وفــــــالح حـــســـن وأحــــمــــد راضــــي 
وعدنان درجال وراضي شنيشل وليث 
حسني وحبيب جعفر وغيرهم العديد من 
الالعبني الذين سطروا ذكريات تاريخية 
التي  الثمانينات  للعراق في فترة  كروية 
شــهــدت الــتــأهــل األول واألخـــيـــر لــلــعــراق 
إلى كأس العالم في املكسيك عام 1986 
مشوار  فــي  مؤقتة  ملسة  للمدرب  وكـــان 
شمس  التصفيات.وغابت  فــي  املنتخب 

أيــقــونــة الـــتـــدريـــب الــعــراقــيــة فـــي الــســابــع 
والعشرين من شهر أيار عام 2009 في 
في  ودفـــن  الــعــراقــيــة  املستشفيات  إحـــد 
قبر ُصمم خصيصًا بناء على وصيته 

بالقرب من ملعب الشعب الدولي الشهير 
الـــــذي كــــان شـــاهـــد عـــيـــان عــلــى مــســيــرة 
املــدربــني فــي منطقة غرب  مميزة ألبـــرز 

آسيا.

أكد مدير عام الدائرة الفنية والهندسية في 
الواحد  عبد  نجم  والرياضة  الشباب  وزارة 
أّن مـــشـــروع مــلــعــب صـــالح الـــديـــن االوملــبــي 
٣٠ ألــــف مــتــفــرج يــعــد واحـــــدًا مـــن املــشــاريــع 
الشباب  وزيــر  بــذل  إذ  املهمة،  الستراتيجية 
الدكتور احمد رياض جهودا كبيرة من أجل 
استئناف العمل وتخصيص األمــوال، وذلك 
بــعــد تــوقــف دام ألكــثــر مــن خــمــس ســنــوات 
العديد  عن  األمنية فضًال  األوضـــاع  بسبب 
من املشاكل العالقة بني الشركة والوزارة في 
حينها. وبّني عبد الواحد أن الوزارة نجحت 

في تحريك عجلة املشروع الذي تمت احالته 
إلـــى شــركــة بــانــي كـــادا اإليــطــالــيــة، إذ شهد 
في مستوى  غير مسبوقة  املــشــروع طفرة 
االعمال وصلت الى ما يقرب من الـ٤٠% ، إذ 
تم العمل بكل فقرات املشروع في آن واحد 
التدريب  واملتمثلة بامللعب الرئيس ومالعب 
موقع  عن خدمات  والفندق فضال  الثانوية 

املشروع.
وتابع أّن الوزارة المانع لديها من استئناف 
التنسيق مع خلية  العمل بأي مشروع بعد 
األزمــــة فــي املــحــافــظــة مــع االلـــتـــزام بمعايير 
الــصــحــة والــســالمــة فــي ظــل األزمــــة الحالية 

جراء تفشي فيروس كورونا املستجد.
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ــــدمههــه وستكون  ــــن عددــ ــــرارك مننــ ــــمررــ ــــتممــ ــــرر استتــ ررــ
قافات متفاوتة في املدح والنقد من 

دارة ووسائل اإلعالم والجماهير. 
حال اختار نوري ههاصر: أّنه في ّ
البدء  الجانب األصعب وهو  ي 

يي

ةةــة في  ــدي ددــ ــد االن ددـــ ــــادة اح ــــيااــ ــــقييــ ــــة بققــ ــــمةةــ ــــقممــ
ووـــول مهمة  ــــب ببـــ ق او  ــــاز  ااـــ ــــت تتـــ ــــم ممـــ امل ــــي 
ذلك  يعد  الوطنية،  تخبات 

مجازفة ويتطلب جهودا
عفة للسير في الطريق 

من  يح والنتائج هي
ييــي عالم  ــه ف ــــاحههــ ــــجااــ ــــ نججــ

ب.

بقيت الرياضة منذ أن مّهد لها االنسان القديم في صراعه اليومي مع 
أعباء الحياة الصعبة ومارسها بمختلف االلعاب املعنية بالقوة واملطاولة 
للتنافس  ساطعا  عنوانا  وغيرها،  والسباحة  والقفز  والرمي  والسرعة 
للتفوق وكسبت شرعيتها عبر قوانني وانظمة شهدت  املثير والسعي 
اضافات نوعية مع تقدم الزمن وشــددت من عقوبات قاسية بحق من 

يخرج عن مسارها الصحيح. 
في كرة القدم مثال دخلت العديد من القرارات امللزمة للعب النظيف 
للحفاظ على املواهب من االصابات املتعمدة والخشونة املفرطة بعد 
ان تعرض الكثير من الالعبني الى حدة واضحة للحد من خطورتهم 
مورينيو  البرتغالي  املــدرب  الــذي وصفه  رونالدو  البرازيلي  امثال 
قبل ايام بأّنه االفضل في تاريخ اللعبة وكان بإمكانه ابهار عشاق 
املستديرة لسنوات اخرى لوال لعنة االصابات واالبتعاد القسري 

عن معشوقته.
االخيرة  السنوات  فــي  الخشن  للعب  عقوباته  الفيفا  تشديد 
واطالقه الضوء االخضر الشهار البطاقات امللونة من قبل 
وتقنية  اضافيني  بحكام  ومساعدتهم  املــالعــب  ابــاطــرة 
الرياضة  سمو  على  للحفاظ  فاعلة  اجـــراءات  الفيديو 
وابعادها عن الصور املخدشة ملالعبها، وهذا ايضا 
كان صرخة مدوية لالوملبية الدولية املعنية بااللعاب 
والفعاليات الفرقية والفردية في وضع ضوابط ملزمة 

النشطتها.
فــي دورات اوملــبــيــة وقــاريــة نـــال ريــاضــيــون اغلى 
االلقاب ليس ألنهم حصدوا املراكز االولى وحطموا 
االرقـــام واملــســافــات واالوزان بــل ملــواقــف انسانية 
الشريفة  املنافسة  شــعــارات  من  رفعت  مشهودة 
الفوز وحــده على حساب  لغة  الــى مديات تخطت 

قيم اخرى هي اسمى من تحديدات معروفة.
وعلى النقيض من ذلك نجد العديد من محاوالت 
غير شرعية غايتها نيل مكاسب وهمية لكنها لن 
وتقنيات  الزمن  يكشفها  مختلفة  السباب  تــدوم 
حديثة اعالمية وفنية وطبية او اعترافات متأخرة 
واالمـــثـــلـــة مـــشـــرعـــة فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب مــــن هـــدف 
الشباك  اليد في  االرجنتيني مارادونا عن طريق 
الى  املكسيك  فــي   1986 مــونــديــال  فــي  االنكليزية 
في  ملنافسيهم  والــدراجــني  العدائني  بعض  عرقلة 
مضامير الركض وسباقات الدراجات وتعرضهم 

لعقوبات انضباطية.
آفة املنشطات اطاحت بقائمة طويلة من النجوم العامليني الذين جردوا من 
القابهم واوسمتهم وبطوالتهم بعد اجراء الكشف الطبي في مختبرات 
الرياضة وهي  دولية بّينت تناولهم مواد محظورة اليمكن تناولها في 
معروفة الهــل االلــعــاب وابـــرز ضحاياها ومــن ســار فــي فلكها بالعاب 
الــقــوى ورفـــع االثــقــال وغــيــرهــمــا مــن فــعــالــيــات خضعت لــرقــابــة اللجنة 
االوملــبــيــة الــدولــيــة وتــم شطب وحــرمــان الــعــديــد مــن الـــدول فــي املشاركة 

الرياضية جراء تهاونها في الحد من هذه الخروقات.
كنا نمني النفس بأن تكون انجازات رباعينا في السنوات االخيرة في 
التتويج االوملبية في  لبلوغ منصات  بطوالت قارية وغرب اسيا ممّهدة 
طوكيو وانتظرنا سواعد سلوان جاسم واحمد فاروق وصفاء راشد في 
احداث نقلة نوعية على مرمى حجر لو طوروا ارقامهم لكن ليس كل ما 

يتمنى املرء يدركه أليس كذلك؟
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نــاقــشــت األنـــديـــة كــيــفــيــة انـــهـــاء املــوســم 
الحالي، وجاء في بيان الرابطة «تدرس 
الرابطة واألنــديــة املــحــاوالت االولــى ولن 
تعود الى التمارين اال بتوجيه حكومي 
وبــــمــــشــــورة طـــبـــيـــة مــتــخــصــصــة بــعــد 

التشاور مع الالعبني واملدربني».
اضاف بيان البريميرليغ «أعادت االندية 
-2019 موسم  بانهاء  التزامها  تأكيد 
2020، مع الحفاظ على نزاهة املسابقة 

ومرّحبة بدعم حكومي».
وأشـــــــارت تـــقـــاريـــر ان الـــرابـــطـــة ابــلــغــت 

االندية بان املباريات يجب ان تقام في 
عــشــر مــالعــب مــحــايــدة كــي يستكمل 

املوسم.
الـــحـــكـــومـــة  ـــــراجـــــع  ت ان  املـــــقـــــرر  ومـــــــن 
الــبــريــطــانــيــة اجــــــــراءات االغــــــالق فـــي 7 
أيــار ، وقد وعد رئيس الــوزراء بوريس 
جــونــســون الـــذي يــتــعــافــى مــن اصابته 
بــالــفــيــروس، بــتــأمــني «خـــارطـــة طــريــق» 

لتخفيف القيود.
االملاني  مدربه  بقيادة  ليفربول  ويقف 
يورغن كلوب قاب قوسني او ادنى من 

انتزاع اللقب للمرة االولى منذ 30 عاما، 
اضافة ملشاكل عدة يجب حلها بينها 
التأهل الى دوري ابطال اوروبا ومسألة 
هبوط االندية، ما قد ينتج عنه نزاعات 

قانونية.
ويواجه الدوري املمتاز ايضا صعوبات 
لوجستية ضخمة في محاولته للعودة 
الـــذي تــوقــف فــي 13 آذار/ الــى النشاط 
مارس بسبب تفشي وباء «كوفيد19-».
و اعــــــرب قـــائـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السابق غاري نيفيل الذي يعمل معلقا 

في شبكة «سكاي سبورتس» عن قلقه 
ــــــدوري فـــي حــال  إزاء صــحــة العـــبـــي ال
العودة السريعة الى املنافسات بعد رفع 
االغـــالق الــتــام املــفــروض فــي بريطانيا 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
ورأى ان العامل االقتصادي يتغلب على 
العامل االنساني وقال في هذا الصدد 
كم  املخاطر.  بتقييم  اآلن  الناس  «يقوم 
شخصا يجب أن يموت وهو يلعب كرة 
القدم في الدوري املمتاز قبل أن يصبح 
الـــوضـــع مـــريـــرا؟ واحـــــد؟ العـــب واحـــد؟ 

العناية  الــى  املوظفني  أحــد  يذهب  أن  أو 
التي يجب أن  املركزة؟ ما هي املخاطر 
نتحملها؟ النقاش هو اقتصادي بحت 
املباريات  توقفنا عن خــوض  لكنا  واال 

الشهر عدة».
ويـــشـــكـــل تـــأمـــني اجـــــــراء الــفــحــوصــات 
الالزمة لالعبني والجهاز الفني صداعا 

للسلطات السياسية.
على  يتعني  الــتــقــاريــر،  بعض  وبحسب 
الالعبني وافراد الجهاز الفني الخضوع 
ــلــكــشــف عــــن فـــيـــروس  لـــلـــفـــحـــوصـــات ل

كـــورونـــا مــرتــني او ثـــالث فــي االســبــوع 
الواحد.

السابقة  تشلسي  نــادي  طبيبة  وقــالــت 
البرتغالية ايفا كارنيرو لشبكة «بي بي 
القدم نشاطها،  سي»: «اذا عاودت كرة 
فـــان اجـــــراء الــفــحــوصــات ســيــكــون في 
غاية االهمية مع ضرورة اجراء جرعات 

اضافية من التدريبات».
وحــذرت «يحتاج االمــر الى (اكتشاف) 
حالة واحــدة لكي يصبح كل شيء في 

مهب الريح».

التنفيذي  الرئيس  بوفورد  أر سي  أكــد 
لفريق سان انتونيو سبيرز، أن رؤساء 
الــفــرق املــشــاركــة فــي دوري كــرة السلة 
على  مجمعون  للمحترفني،  االمــيــركــي 
الرغبة في استئناف املوسم الذي توقف 
جـــــراء تــفــشــي وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا 
املستجد، بمجرد أن يصبح األمر آمنا.

وشــدد بوفورد خــالل مؤتمر صحفي 
املوقع  لنشرة على  ، وفقا  الهاتف  عبر 
ــــــدوري، عــلــى أن  اإللــكــتــرونــي لــرابــطــة ال
مسؤولي الفرق ال يريدون إلغاء املوسم.
وقال «لقد أنهيت للتو مكاملة مع رؤساء 
الــخــروج معكم، وكــل نيتنا  الــفــرق قبل 
هي العودة للعب ومحاولة خلق أفضل 
وللجماهير.  لــلــدوري  نستطيعها  بيئة 

وكلنا متفقون على ذلك».

بــعــض  ان  تــــقــــريــــر صـــحـــفـــي  وذكـــــــــر 
مـــســـؤولـــي األنــــديــــة ووكـــــــالء الــالعــبــني 
ضــغــطــوا مــن اجـــل انــهــاء املـــوســـم، لكن 
ــــوس انــجــلــيــس لــيــكــرز لــيــبــرون  نــجــم ل
الــذي غــرد عبر «تويتر» قائال  جيمس 
إنــــه لـــم يــســمــع أي اقـــتـــراحـــات مـــن هــذا 
استعداد الستئناف  على  وإنــه  القبيل، 
املوسم.ولفت بوفورد إلى ان املحادثات 
ـــعـــودة ومــتــى  مــســتــمــرة حــــول كــيــفــيــة ال
ســيــتــمــكــن املـــتـــفـــرجـــون مــــن حــضــور 
مباريات «إن بي أيه» مرة اخرى. وقال 
«نـــجـــري تــلــك املــنــاقــشــات مـــع الــرابــطــة، 
على  ستكون  املــنــاقــشــات  تلك  ومعظم 
نــــطــــاق الـــــــــدوري حـــــول كــيــفــيــة تــقــديــم 
املـــبـــاريـــات ومـــوعـــد عـــودتـــهـــا».  وتــابــع 
«هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن املــــحــــادثــــات اآلن 
حول أفضل السبل إلشــراك مبارياتنا 
قــرارات بعد.  لم تتخذ أي  ومشجعينا. 

ال يزال األمر مجهوال».
الـــرابـــطـــة هي  مــهــمــة  أن  بـــوفـــورد  ورأى 
آمــنــة. مــن اجـــل «أن نكون  إيــجــاد بيئة 

قادرين على التفاعل مع مجتمعنا.
وتـــــــــــــــــدرس الــــــــرابــــــــطــــــــة الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
ـــعـــودة، ولــكــن ال يـــزال  ســيــنــاريــوهــات ال
موضوع اكمال املوسم العادي قبل بدء 
غير  أوف)  (بــالي  النهائية  التصفيات 
مؤكد. وحول هذا املوضوع قال بوفورد 
«نحن ُنعد أيضا سيناريوهات متعددة 
والعبينا  ودوريـــنـــا  لفرقنا  فــقــط  لــيــس 
العديد  هــنــاك   - اإلعــالمــيــني  وشركائنا 
مــــن األشــــخــــاص عـــلـــى تـــلـــك الــــطــــاوالت 
ـــقـــرارات، ونــأمــل أن نفعل  لــديــهــم تــلــك ال
فــي جميع  أفــضــل ملشجعينا   هــو  مــا 
أنحاء البالد وحول العالم، يفتقد الناس 
الرياضة ونحن نفتقد اللعب. أعتقد أن 

هذه هي املشكلة التي نحاول حلها».

خــســرت ســـيـــدات املــنــتــخــب األمـــيـــركـــي، بــطــل الــعــالــم 
أربع مرات آخرها في النسختني األخيرتني، معركة 
املساواة في الرواتب مع نظرائهن لدى الرجال وذلك 
عندما رفــض قــاض فــدرالــي دعــواهــن ضــد االتــحــاد 
املحلي للعبة بهذا الشأن. وفي قراره املؤلف من 32 
صفحة، رفض القاضي غاري كالوسنر من محكمة 
كاليفورنيا في  في وسط  املتحدة  الواليات  مقاطعة 
لوس أنجليس حجة التمييز في الرواتب التي تقدمت 

بها الالعبات في الثامن من آذار املاضي.
الالعبات  مطالب  في  النظر  تأجيل  القاضي  وأعلن 
بــخــصــوص املــعــامــلــة غــيــر املـــتـــســـاويـــة فـــي اإلقـــامـــة 
والسفر وغيرها من املجاالت إلى وقت الحق. ومن 

املقرر أن تبدأ املحاكمة في 16 حزيران.
وبانتظار ذلك، يعد قرار القاضي بخصوص الرواتب 
ضــربــة مــوجــعــة جـــدا لــالعــبــات املــنــتــخــب األمــيــركــي 
رابينوي  ميغان  النسوية  والناشطة  النجمة  بقيادة 

التي تكافح من أجل قضيتهن منذ سنوات عدة.
وعلقت رابينوي بجملة واحدة على قرار القاضي في 
تغريدة على حسابها في تويتر مؤكدة تصميمها 

«لن نتوقف أبدا عن القتال من أجل املساواة».
مــن جهتها، قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم الــالعــبــات مولي 
القاضي،  وأوضــح  الحكم».  «سيستأنفن  ليفنسون 
في حكمه، أن املشتكيات رفضن في املاضي اتفاقًا 
الرواتب بالتساوي مع  كان سيسمح لهن بتقاضي 
لــلــرجــال. وقـــال «إن تــاريــخ  العــبــي املنتخب الــوطــنــي 
املفاوضات بني األطراف يظهر أن املنتخب النسائي 
الـــرواتـــب التي  رفـــض عــرضــا للحصول عــلــى نــفــس 
عن  تخلى  وأنــه  الــرجــال،  منتخب  العبو  يتقاضاها 
مكافآت كبيرة كامتيازات». وخلص القاضي إلى أنه 
«نتيجة لذلك، ال تستطيع املشتكيات اآلن أن تنظرن 
بــأثــر رجــعــي إلـــى أن اتــفــاقــهــن الــجــمــاعــي أســــوأ من 
التي  إلــى ظــروف املكافآت  الــرجــال، بالعودة  منتخب 
املنتخب  العــبــات  وتطالب  أنفسهن».  هــن  رفضنها 
العاملية  القدم  كــرة  على  تسيطرن  اللواتي  األميركي 
 1991 أعـــوام  مــرات  اربــع  العاملي  باللقب  بتتويجهن 
الــرواتــب  فــي  بــمــتــأخــرات  و2019،  و2015  و1999 
بقيمة 66 مليون دوالر بموجب قانون املساواة في 

املكافآت.
وحددت الالعبات هذا املبلغ على أساس الفوارق بني 
(فيفا) خالل  الدولي  االتحاد  التي وزعتها  املكافآت 

كأس العالم للرجال والسيدات.
وقـــالـــت لــيــغــيــنــســون فـــي بـــيـــان «نــحــن 

مصدومات ومستاءات من القرار، لكننا 
الــشــاق من  لــن نتخلى عــن عملنا 

أجل املساواة في الرواتب».
وأضــافــت «لــديــنــا ثقة في 
حــازمــات  ونــحــن  ملفنا 
الــتــزامــنــا بضمان  فـــي 
الفتيات  اعــتــبــار  عــدم 

والــــنــــســــاء الـــلـــواتـــي 
ــــــمــــــارســــــن هــــــذه  ي
الــــــــريــــــــاضــــــــة أقــــــل 
أهــــــمــــــيــــــة بـــســـبـــب 

جنسهن».
وتــــــــــــــــــــــــــم رفـــــــــــــع 
دعـــــوى الــتــمــيــيــز 
الــــــجــــــنــــــدري فــي 

مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدم 
املـــــســـــاواة فــــي األجــــــــور وظـــــروف 
في  والالعبني  الالعبات  بني  العمل 

8 اذار من قبل 28 العبة.

تعرضت آمال استئناف الدوري االملاني لكرة 
القدم، املعلق منذ آذار بسبب تفشي فيروس 
اعالن  بعد  كبيرة  لصفعة  املستجد،  كــورونــا 

نادي كولن اصابة ثالثة من أفراده.
وقـــــال كـــولـــن انــــه ســيــضــعــهــم بــحــجــر صحي 
بــيــان على موقعه  يــومــا، مشيرا فــي  ملــدة 14 
وجهازه  كولن  فريق  كامل  «خضع  الرسمي 
الــتــدريــبــي مــع موظفيه الخــتــبــارات «كــوفــيــد - 
ايجابية،  أشــخــاص  ثالثة  نتيجة  جــاءت   .«19
الكشف  رافـــضـــا  عـــــوارض»  وجــمــيــعــهــم دون 
عـــن اســمــائــهــم. وتـــابـــع «بــعــد تــقــيــيــم الــحــاالت 

الهيئات الصحية املسؤولة، سيدخل  من قبل 
االشــخــاص الــثــالثــة املــصــابــون بــعــزل صحي 

ملدة 14 يوما في منازلهم».
وبرغم ذلك، أعلن النادي انه سيواصل تمارينه 

تمهيدا الستئناف مباريات الدوري.
االنتشار،  الواسعة  «بيلد»  وبحسب صحيفة 

فان املصابني هم العبان ومعالج فيزيائي.
ويشكل إعالن نادي شمال الراين-ويستفاليا 
ضربة موجعة لألنصار املتلهفني الستئناف 
بسبب  آذار  منتصف  منذ  املــوقــوف  الــــدوري 

جائحة «كوفيد - 19».
ويــعــد الــــدوري األملــانــي املــســابــقــة األقــــرب إلــى 
العودة إلى اللعب حيث اعتبر وزراء الرياضة 

فـــي الــــواليــــات اإلقــلــيــمــيــة فـــي الـــبـــالد إمــكــانــيــة 
اللعب في منتصف أيار أو أخره»  العودة إلى 

وخلف األبواب املغلقة.
واعلنت رابطة الدوري أعلنت األسبوع املاضي 
من  اعــتــبــارا  اللعب  الستئناف  مستعدة  إنها 
الــتــاســع مـــن أيـــارالـــحـــالـــي بـــــدون جــمــهــور مع 
الالعبني  واخــتــبــار  الــصــحــة  إجـــــراءات  تطبيق 
بانتظام. وأوضح كولن أنه «يمكن االستمرار 
في التدريب كما هو مخطط له، وفقا إلجراءات 
الـــصـــحـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــــعـــــدوى املـــــقـــــررة مــنــذ 
والتي  املجموعة»،  السادس من نيسان داخل 
يــجــب أن تــخــضــع الخـــتـــبـــارات الحـــقـــة، وفــقــا 

لبروتوكول وضعته الرابطة.

ـــنـــادي الـــذي  وقـــــال هـــورســـت هــيــلــدت مـــديـــر ال
الــدوري قبل تعليق  العاشر في  املركز  يحتل 
مــنــافــســاتــه «هــــنــــاك اولــــويــــة لــصــحــة وحـــيـــاة 
الــالعــبــني والــجــهــاز الــفــنــي الــخــاصــة. اظــهــرت 
ـــســـابـــقـــة وكـــــذلـــــك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــتــــدابــــيــــر ال
االختبارات املنظمة انه يمكننا االن التفاعل مع 

الحلول الفردية».
وكـــانـــت الــحــكــومــة األملــانــيــة الــتــي تــعــتــبــر أحــد 
أفـــضـــل الـــــدول تــعــامــال مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا 
ـــقـــارة الـــعـــجـــوز، صـــادقـــت مع  املــســتــجــد فـــي ال
الحجر  إجـــراءات تخفيف  ـــ16 على  ال والياتها 
الــصــحــي. ومـــن املــتــوقــع صــــدور قــــرار بشأن 

البوندسليغا في السادس من أيار الحالي.

أعلن رئيس اللجنة األوملبية الهندية ناريندر باترا 
ان بالده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة 
االلعاب األوملبية لعام 2032 وغيرها من االحداث 
الـــدولـــيـــة عــنــدمــا تــخــف حــــدة أزمـــــة وبـــــاء فــيــروس 

كورونا املستجد.
وقال باترا في حديث اعالمي ان بالده لديها بعض 

الدروس يجب أن تتعلمها ولكن لن يتم ردعها.
وأضاف «نحن جادون، وبالتأكيد سنتنافس على 
تنظيم دورة األلعاب األوملبية للشباب عام 2026، 

وأوملبياد 2032».
وابدت الهند اهتمامها لدى اللجنة األوملبية الدولية 
بتنظيم حدث عام 2026، لكنها تواجه منافسة من 

تايالند وروسيا وكولومبيا.
كـــمـــا يـــتـــم الــــتــــرويــــج لـــكـــويـــنـــزالنـــد فــــي اســتــرالــيــا 
بني  مشترك  ملف  وإمكانية  الصينية  وشنغهاي 
عاصمتي الكوريتني سيول وبيونغ يانغ الوملبياد 

.2032
العالم  - 19» حــول  وبــاء «كوفيد  انتشار  وأوقـــف 
جميع املناقشات. واشار باترا، وهو أيضا رئيس 
االتحاد الدولي للهوكي، إلى أن إعداد امللف بدأ لعام 
2032 ولكن العمل مجمد اآلن، موضحا أن املجال 
مفتوح حتى عام 2025 التخاذ قرار نهائي. وقال 
املــواقــع ثم  يــزور مختلف  باترا «اآلن، هناك فريق 
تــواصــل الــحــوار معهم ثــم يــقــدمــون تــقــريــرا. انها 
عملية متواصلة، واعتقد انها لن تبدأ قبل كانون 

األول املقبل».
الهند  في  نفوذا  األكثر  الرياضي  املــســؤول  ولفت 
ـــى أن «هــــذا لــيــس الـــوقـــت املــنــاســب لــلــتــحــدث مع  إل
لأللعاب  الترويج  حــول  الحكومة  أو  األعــمــال  رواد 
األوملبية. األولوية اآلن لكيفية حل هذه املشكلة التي 
ظهرت في العالم»، في إشارة إلى فيروس «كوفيد- 
19». وكانت الهند استضافت في عام 2010 دورة 
ألــعــاب الــكــومــنــولــث فــي الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي، وقــد 
شابها الكثير من املشكالت كالتأخير في انجاز 
واتــهــامــات  السيئة  التحتية  والبنية  الــبــنــاء  اعــمــال 

بسوء االدارة املالية .
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فـــيـــروسالـــوضـــع مـــريـــرا؟ واحـــــد؟ العـــب واحـــد؟ قا  لـــلـــفـــحـــوصـــات لــلــكــشــف عــــن

م للرجال والسيدات.
غــيــنــســون فـــي بـــيـــان «نــحــن 

ت ومستاءات من القرار، لكننا 
من الــشــاق عــن عملنا 

واة في الرواتب».
«لــديــنــا ثقة في

ي

حــازمــات  حــن 
ـنــا بضمان 
الفتيات  ر 

لـــلـــواتـــي 
ن هــــــذه 
ـــــة أقــــــل 
ــســـبـــب

رفـــــــــــــع 
مــيــيــز 
ي فــي 

ق بـــعـــدم 
فــــي األجــــــــور وظـــــروف 
في  والالعبني  الالعبات 

28 العبة. قبل
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املرشد النفسي
"يؤثر التنمر في الصحة النفسية للطفل فيسبب 
ــنــوم وفـــقـــدان الشهية  ــه الــكــآبــة والــعــزلــة وقــلــة ال ل
الغضب  املدرسة، وسرعة  والتغيب عن  للطعام، 
ـــدراســـي" وفــقــا لالخصائية  ال وتــدنــي مــســتــواه 
معظم  وتابعت"يتعرض  منذر،  أســراء  النفسية 
املـــدرســـة والـــشـــارع وحتى  للتنمر فــي  األطـــفـــال 
التنمر مــن أحــد أقربائهم من  فــي أحــيــان يكون 
دون علم أهاليهم، ويعمد األطفال املتنمرين إلى 
الجسدي  كالتنمر  التنمر،  مــن  وأنــــواع  أســالــيــب 
بــضــرب غــيــرهــم وإصــابــتــهــم بــكــدمــات وجـــروح، 
والتنمر االجتماعي عن طريق إحراج الطفل بني 
رفاقه وتشويه سمعته عمدا وتجنب االختالط 
به، والتحريض على االبتعاد عنه، بينما يتضمن 
التنمر اللفظي السخرية بألفاظ مهينة وخادشة"
واستدركت، منذر"أغلب األشخاص الذين لديهم 
مــشــاكــل فـــي الــتــعــامــل مـــع زمــالئــهــم فـــي العمل 
الغضب،  أو سرعة  والتباعد  الوحدة  ويفضلون 

يكونون قد تعرضوا للتنمر في طفولتهم".
ونــصــحــت"ملــعــالــجــة وإنـــقـــاذ الــطــفــل مـــن ظــاهــرة 
ــتــقــرب مـــن أطــفــالــهــم،  الــتــنــمــر فــعــلــى الـــوالـــديـــن ال
واكتشاف مشكالتهم بوقت مبكر قبل اإلصابة 

لــديــهــم واالنـــتـــبـــاه  الــثــقــة  بـــأزمـــة نــفــســيــة وزرع 
ألن  مجموعة  داخـــل  الــطــفــل  ووضـــع  لسلوكهم، 
املـــنـــعـــزلـــني، وأخــــبــــار أدارة  املــتــنــمــر يــســتــهــدف 
املدرسة بكل ما يتعرض له، وأن تتبنى املدرسة 
املــرشــد  الــتــنــمــر، وتفعيل دور  يــكــافــح  بــرنــامــجــا 

االجتماعي والنفسي".

مدرسة خاصة
حسني:"غالبا  أحمد  النفسي  األخــصــائــي  واكــد 
مــا يــكــون األطــفــال املــتــنــمــرون هــم مــن تعرضوا  
للعنف الجسدي من قبل أسرهم أو أحد رفاقهم 
ومعاناتهم من التفكك األسري وفقدانهم لألمان، 
أعاقة  عن  ناتجا  املتنمر  سلوك  يكون  وأحيانا 
ذهنية أو مرضية مما يدفع بأسرته لوضعه في 

مدرسة خاصة"
وأضـــــاف " لـــألســـرة دوركـــبـــيـــر فـــي خــلــق طفل 
فكرة  وزرع  الخاطئة  بتربيتها  وعــدائــي  متنمر 
بأنه األقــوى بني أقــرانــه، وعــدم معاقبته بعد كل 

سلوك عدواني قام به".
يجب  الطفل  لدى  التنمر  ظاهرة  وتابع"وملعالجة 
على األســرة أبــعــاده عن األلــعــاب واألشــيــاء التي 
التنمر،  عــن  توقفه  بعد  إلــيــه  وإرجــاعــهــا  يحبها 

يـــســـخـــر مــــن اآلخــــريــــن  الـــطـــفـــل أن ال  وتـــعـــلـــيـــم 
ملــجــرد اخــتــالفــهــم عــنــه فــي املــظــهــر أو الــديــن أو 
قــدوة  يكونا  إن  يمكن  الــوالــديــن  أن  كما   اللهجة، 

ألطفالهم"
وشـــدد حــســني"عــلــى ضــــرورة أبــعــاد الــطــفــل عن 
األلعاب وأفالم العنف التي يمارسها الطفل الحقا 

على أقرانه ويعدها متعة وقضاء وقت، وابتعاد 
الــزوج  قــســوة  أو  أطفالهم  تعنيف  عــن  الــوالــديــن 
على زوجته أمام طفله، وعلى الوالدين أن يكونا 
ملجأ ألطفالهم ألخبارهم بكل ما يتعرضون له، 
وأتباع الحوار املرن معهم وكسر حاجز الخوف 
وتــعــزيــز  املــتــنــمــريــن  تــجــاهــل  لــديــهــم، وتعليمهم 
بتعليمهم  وإصــالح سلوكهم  بأنفسهم،  ثقتهم 
ضــبــط املـــشـــاعـــر، وتـــقـــديـــم االعــــتــــذار لــضــحــايــا 
التنمر وحثهم على التعاطف واملعاملة الحسنة، 
وأبعادهم عن الرفاق الذين يشجعونهم لالعتداء 
عــلــى غــيــرهــم، ويــتــجــنــب الــطــفــل اإلفـــصـــاح عما 

يتعرض له خوفا من تعامل األهل"
ويــوضــح"هــنــاك أشــخــاص أكــثــر عــرضــة للتنمر 
وهـــم أصـــحـــاب اإلعـــاقـــة، والـــذيـــن يــخــتــلــفــون في 
الشكل والوزن واللهجة واللبس، وهناك املتفوقون 

والخجولون، وسريعو البكاء واالنطوائيون".

مواقع التواصل االجتماعي
تقول الشابة زهراء محمد:"لعبت مواقع التواصل 
بالترويج  التنمر  ازديــاد حــاالت  في  االجتماعي 
الفيديوهات  على  السلبية  والــــردود  لــإلشــاعــات 
والصور مما يسبب لألشخاص القلق وفقدانهم 

لثقتهم". 
ويـــرى الــشــاب عــمــار الــجــنــابــي:" ان بعض اآلبــاء 
يشجعون أطــفــالــهــم عــلــى اســتــخــدام الــعــنــف مع 
تحت  وجعلهم  عليهم  للسيطرة  آخرين  أطفال 
ســلــطــتــهــم، وال يـــدركـــون بــأنــهــم يــنــمــون لــديــهــم 
سلوك التنمر الذي يالزمهم عندما يتقدمون في 
السن، ويسبب لهم معاناة كثيرة في حياتهم".  

اجتماعية)،:"يهمل  (مرشدة  بكر  فاطمة  وقالت 
مــعــظــم األهــــالــــي أطـــفـــالـــهـــم، ويــنــشــغــلــون عنهم 
بأعمالهم، مما يسبب بتنمية سلوك خاطئ لدى 
االهتمام،  على  وللحصول  االنتباه  للفت  الطفل 
ويـــدفـــع الــطــفــل لــلــتــعــدي عــلــى اآلخــــر وســلــب ما 
ــــه، والـــغـــيـــرة لــدى  يــمــلــكــه أو اإلســـــــاءة الــلــفــظــيــة ل
لحب  وفقدانه  امتالكه  عن  يعجز  لشيء  رؤيته 
للطفل  املــفــرط  التدليل  وتابعت"يسهم  الــخــيــر". 
عــلــى عــــدم اهــتــمــامــه بــمــشــاعــر غــيــره إذ اعــتــاد 
الــحــصــول عــلــى كـــل مـــا يـــرغـــب بــــه، ويــتــصــرف 
ــــــدراســــــات أن  حـــســـب مــــا يـــحـــلـــو لــــــه، وتــــؤكــــد ال
الشخص املتنمر يصبح في املستقبل منحرفا 
أو ممن يدمن الكحول وتعاطي املخدرات ولديه 
 تــفــكــيــر مــتــكــرر بــاالنــتــحــار، والــقــيــام بمختلف 

الجرائم".

{

تــجــديــد مظهر  األشـــيـــاء  بــأبــســط  يمكنك 
غــرفــتــك، كتجربة مــفــارش ســريــر بــألــوان 
ــبــهــجــة  مـــتـــنـــوعـــة تـــمـــنـــحـــك أجـــــــــواء مـــــن ال
واملرح. ولكن الشيء األكيد هو أننا لسنا 
مضطرين لطالء الجدران، أو تغيير خزانة 
لنحصل  أو شــراء سرير جديد  املــالبــس 
على ما نرغب، ففي بعض األحيان يمكن 
ألصغر األشــيــاء إحــداث فــرق كبيرخالل 

محاولتنا لعمل هذا التغيير.
لقد أصبحت غرفة النوم بالنسبة لنا في 
هــذه األيـــام أكــثــر مــن مــجــرد مــكــان نذهب 
إلـــيـــه لـــلـــنـــوم لــبــضــع ســــاعــــات، فـــهـــي اآلن 
لنشعر  لها  الــتــي نتوجه  اآلمــنــة  املــســاحــة 
وتخفيف  االســتــرخــاء،  السعادة،  بالفرح، 
لتغييرها  وبالتالي فنحن بحاجة  التوتر، 
حتى تمنحنا كل ما سبق وتناسب تلك 
نطلبها  الــتــي أصبحنا  الــجــديــدة  األشــيــاء 

منها.

األلوان أو الدرجات التي تجلب لك السعادة. 
وبهذه الطريقة يصبح لديك رؤية واضحة 
كانت  إذا  املــثــال،  على سبيل  تريدينه،  ملا 
اجعلي  تريحك،  الناعمة  الـــوردي  درجــات 
لــون لحافك،  ثم يمكنك تنسيقه مع  هــذا 
اغطية وسائد بدرجات النود.، اآلن يمكنك 
بإضافة ملسات  الغرفة  في  تــوازن  إنشاء 
مــن الــــوردي فــي جميع أنــحــائــهــا، كوضع 
شمعة من نفس اللون بجانب السرير أو 

مزهرية على املنضدة.

الخضراء.  واملساحات  الخشب  مع  رائعة 
لذلك إذا كنت من محبي الطبيعة أو كانت 
الكثير من الخشب،  غرفتك تحتوي على 
أغطية سرير  أو  على شراشف  احصلي 
محايدة باللون البيج،  "، فهذه األلوان معًا 

ستمنحك شعورًا بالراحة.

ــــرمــــادي الــلــطــيــفــة، ولــكــنــك  مـــع درجــــــات ال
تــريــديــن إضــفــاء مــزيــد مــن الحيوية على 
غــرفــتــك، هــنــا يــمــكــنــك املـــــزج بـــني أقــمــشــة 
بنقوش أو طباعة مختلفة، مع الحفاظ على 

باقي أغطية السرير بسيطة ومحايدة.

فــدومــًا يمكنك إضــافــة اي شــيء يمنحك 

ملـــســـة مــخــتــلــفــة. حـــيـــث أن أغـــلـــب الـــنـــاس 
وأغــطــيــة سرير  مــفــارش  لــشــراء  يميلون 
بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــــرة واحـــــــدة ومـــــن ثــم 
أو حتى  أخـــرى جــديــدة  يتجنبون شـــراء 
ما يجعلهم  وهــو  لتحديثها  القطع  بعض 

يحرمون أنفسهم من متعة التجديد.
فـــــإن كـــنـــت مــــن مـــحـــبـــي شـــــــراء األشــــيــــاء 
اآلن  فأصبح  لــك!  هنيئًا  كبيرة،  بكميات 
بــإمــكــانــك تــجــربــة الــقــطــع الـــتـــي حصلت 
وجدتها  إن  إعادتها  أو  وتبديلها  عليها 

غير مناسبة لك.

إلضفاء الهدوء على الغرفة.

الــكــالســيــكــي، مــخــصــصــة ألولـــئـــك الــذيــن 
يـــحـــبـــون دمـــــج الـــفـــخـــامـــة واألنـــــاقـــــة مــعــًا، 
يمكنك  والـــهـــدوء.  الــراحــة  على  للحصول 

السرير  الحصول على شراشف  بالفعل 
ترغبني  كنت  وإذا  الدرجة.  بهذه  بالكامل 
أغطية  يمكنك إضــافــة  أبــســط  فــي مظهر 

وسائد بيضاء أو رمادية.

ـــــــــــوان، ولــــكــــن مــــا يـــمـــكـــن أن  اخــــتــــيــــار األل
العثور  هــو  الرفاهية  مــن  الكثير  يضيف 
اختيار  ويمكنك  املناسبة،  الخامات  على 
الــقــمــاش اعــتــمــادا عــلــى حــالــتــك املــزاجــيــة 
أو حـــســـب مــــا تــفــضــلــيــنــه. عـــلـــى ســبــيــل 
الغني  الجاكار  بني  الخلط  يمنحك  املثال، 
الفاخر مزيجا مثاليا وملمسا  والساتني 
ناعما حريريا على بشرتك. أما بالنسبة 
ألولـــئـــك الـــذيـــن يــحــبــون الــشــعــور بــبــرودة 
مـــفـــارش الـــســـريـــر، فــاخــتــيــار الــبــرســوال 
شعورًا  سيمنحهم  كونه  رائعًا،   سيكون 

لطيفًا.

سويًا  وتناسقها  الــوجــه  مــالمــح 
تــلــعــب دورًا كــبــيــرًا فـــي مــقــيــاس 
جـــمـــال املـــــــــرأة، رغـــــم ان األنـــوثـــة 
ــق 

ّ
تــبــقــى املــقــيــاس واملــعــيــار املــتــف

عـــلـــيـــه بـــــني جـــمـــيـــع املـــجـــتـــمـــعـــات 
باختالف ثقافاتهم ومعتقداتهم، 
الظهور  تــحــُب  بطبيعتها  واملــــرأة 
فـــي أجــمــل حــــال، ولــكــي تــجــددي 
الصحي  الحجر  أثــنــاء  جاذبيتك 

عليك اتباع التالي:

حمام بخار
الـــقـــيـــام بــتــنــظــيــف عــمــيــق ملــســام 
من  للتخلص  بــالــبــخــار  بــشــرتــِك 

األوســـــــــاخ والـــشـــوائـــب 
العالقة بها. قومي 

بـــــغـــــلـــــي املـــــــــاء 
واســــكــــبــــيــــه 

فــــي وعــــاء 
عــــــمــــــيــــــق 
وكـــبـــيـــر. 

أضيفي للماء البعض من عصير 
ـــطـــازج أو بــعــضــًا من  الــلــيــمــون ال
وجهِك  ضعي  العطرية.  الــزيــوت 
فوق بخار املاء املنبعث مع وضع 
منشفة فوق رأسِك لتغطية الوجه 
بــالــكــامــل لــالســتــفــادة مـــن بــخــار 
مــســام بشرتِك  يفتح  الـــذي  املـــاء 

فها.
ّ
وينظ

 
ممارسة اليوغا

ـــة مــزاجــيــة  الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــال
رائــعــة مــن خـــالل الــقــيــام ببعض 
تمرين  سيما  ال  اليوغا  تمارين 
التنفس العميق. كل ما عليِك فعله 
بــشــكــل مستقيم،  الــجــلــوس  هـــو 
ة من خالل الشهيق 

ّ
س بدق

ّ
التنف

العميق والبطيء من األنف، ومن 
القيام  ثــم 
بالزفير 

الــفــم. هـــذا التمرين  الــســريــع مــن 
التوتر  مــن  سيخلصِك  البسيط 

نهائيًا.
 

تدليك اليدين
ابـــدئـــي بــتــدلــيــك يـــديـــِك بــكــريــم أو 
ــمــي 

ّ
لـــوشـــن تــرطــيــب لــــأليــــدي. قــل

إلى  فــي حاجة  إذا كنِت  أظــافــرِك 
ـــــك. اســتــخــدمــي مــقــشــرًا لليد  ذل
إلزالة خاليا الجلد امليتة. يمكنِك 
إعــداد مقشر طبيعي من القهوة 
ـــزيـــتـــون.  ال أو الـــســـكـــر مــــع زيـــــت 
أظافر  يمكنِك وضع طالء  أخيرًا 

بحسب ذوقِك.
 

باديكير للقدمني
انقعي قدميِك ملـــدة5  دقــائــق في 
وعـــاء مــلــيء بــاملــاء الــدافــئ وقليل 
وأزيلي  قدميِك  في 

ّ
جف امللح.  من 

صي 
ّ
وتخل القديم،  األظافر  طــالء 

من الجلد امليت باألدوات الخاصة 
مــع ترطيبها  بــالــقــدمــني  لــلــعــنــايــة 
أو  للقدم  بقليل من كريم مرطب 
زبــــدة الــشــيــا املــمــزوجــة بــقــطــرات 
ـــــورد الـــعـــطـــري. أنــهــي  مـــن زيــــت ال
أظافر من  بتطبيق طالء  مهمتِك 

اختيارِك.

ماسك للشعر
مـــثـــل الــــبــــشــــرة يـــحـــتـــاج الــشــعــر 
الــعــنــايــة الســتــعــادة حيويته؛  إلـــى 
لــــذا يــنــصــح بــعــمــل قــنــاع للشعر 
مــن الــزيــت الــســاخــن والــــذي يعّد 
مــن أبــســط وأكــثــر الــطــرق فعالية 
لــــتــــغــــذيــــة وتـــــرطـــــيـــــب شــــــعــــــرِك ، 
الطبيعية:  الــزيــوت  مــن  اخــتــاري 
زيـــت الــزيــتــون، زيـــت األرغــــان، 
زيــت جــوز الــهــنــد، زيــت اللوز 
ـــــخـــــروع،  ال زيـــــــت  أو  الــــحــــلــــو 
ي فروة 

ّ
جميعها زيــوت تغذ

ــكــي بها 
ّ
رأســـِك وشــعــرِك. دل

فـــروة الــــرأس واتــركــيــهــا ملــدة 
الشعر  غسل  قبل  دقيقة   20
واستمتعي  املــعــتــادة  بــالــطــريــقــة 
بشعر المع وصحي في أقل من 

نصف ساعة.

14

من  للتخلص  بــالــبــخــار  ِبــشــرتــِك
األوســـــــــاخ والـــشـــوائـــب 

العالقة بها. قومي
بـــــغـــــلـــــي املـــــــــاء 

واســــكــــبــــيــــه 
فــــي وعــــاء
عــــــمــــــيــــــقق
وكـــبـــيـــر.ر.

العميق والبطيء من األنف، ومن 
القيام  ثــم 
ببالزفير 

انقعي قدمي
وعـــاء مــلــيء
ج امللح.  من 
األظاف ـالـالطــالء 
من الجلد املي
بــالـ لــلــعــنــايــة 
بقليل من ك
زبــــدة الــشــيــا
ــــ مـــن زيــــت ال
بتط ِمهمتِك 

ِاختيارِك.

ماس
مـــثـــل الــــبــــش
الــعــنــايــة إلـــى 
لــــذا يــنــصــح
مــن الــزيــت ا

مــن أبــســط و
لــــتــــغــــذيــــة وت
م اخــتــاري 
زيـــت الــزي

زيــت جــو
الــــحــــلــــو
جميعه
ِرأســـِك
فـــروة الـ
دقيق  20
بــالــطــريــقــة 
بشعر المع
نصف ساع
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حظر القداديس
الــــــــوزراء جوزيبي  رئيس  وكشــــــــف 
كونتي ”املرحلة الثانية“ في خطته، 
الرفــــــــع التدريجــــــــي لتدابيــــــــر العــــــــزل 
اعتبارا مــــــــن الرابع من أيار. وتحظر 
إقامــــــــة القداديس وبــــــــات من املمكن 
ل15 شخصا كحد أقصى املشاركة 

في مراسم جنازة.
واذا كانــــــــت الحكومة تنوي الشــــــــهر 
الحالي إعادة فتح املصانع واملتاجر 
واملتاحف، أشــــــــارت لجنتها العلمية 
إلى املخاطر ”التي ال يمكن تفاديها“ 
جراء االختالط على مســــــــافة قريبة 

خصوصا أثناء املناولة.
لــــــــدى كثير  واحــــــــدث القــــــــرار خيبة 
مــــــــن الكاثوليك الذيــــــــن اضطروا إلى 
متابعــــــــة قــــــــداس عيد الفصــــــــح عبر 

شاشات التلفزيون.
ورد املجلــــــــس األســــــــقفي اإليطالــــــــي 
النافــــــــذ باســــــــتياء قائــــــــال: ”ال يمكن 
يقبلــــــــوا  أن  اإليطاليــــــــني  لألســــــــاقفة 
باملساس بممارسة حرية العقيدة“. 
منــــــــذ  يتفــــــــاوض  املجلــــــــس  وكان 
أسابيع مع وزيرة الداخلية لوتشانا 
إحيــــــــاء  الســــــــتئناف  المورغيــــــــزي 

القداديس.
ويحــــــــرص البابــــــــا فرنســــــــيس على 
عدم التدخل مباشــــــــرة في املشــــــــهد 
السياســــــــي اإليطالي لكــــــــن رد فعل 
األساقفة الســــــــاخط نشر فورا على 

موقع الفاتيكان.
ودعا خالل قداســــــــه الصباحي إلى 
”اإلســــــــتجابة“ لقــــــــرارات رفع العزل، 
في دليل على رغبته في التهدئة مع 

الحكومة اإليطالية.
وكان البابــــــــا عبر قبل عشــــــــرة أيام 
عــــــــن انزعاجه مــــــــن القداديس ”عبر 
الشاشات“، مؤكدا أنه ينتظر بفارغ 
الصبر ”الخــــــــروج من النفق“. وقال 
البابــــــــا خالل قــــــــداس أحيــــــــاه بدون 
حضور ”غاية الكنيســــــــة هي دائما 
إقامة الطقوس الدينية مع املؤمنني“.
ولم تعد الكاثوليكية دين الدولة في 

إيطاليا منذ 1984.
وصــــــــرح فرانكــــــــو غاريلــــــــي عالــــــــم 
إجتماع األديان في جامعة تورينو 
لفرانس برس ”للكنيسة اليوم نفوذ 

أقل على الساحة السياسية“.
لكنه تدارك أن نفوذ الكنيسة ال يزال 
”مهما“ في بلد يشــــــــارك فيه 22 % 
من املؤمنــــــــني في القــــــــداس كل أحد 
وهي نسبة أعلى من أملانيا وفرنسا. 
ويؤكد 70 % مــــــــن اإليطاليني على 
التي هي  الكاثوليكيــــــــة  ”هويتهــــــــم“ 

هوية ثقافية.
وأضــــــــاف ”تبقى الكنيســــــــة مرجعا 
وال يمكن تجاهــــــــل مواقفها“. وفي 
نهايــــــــة آذار توجــــــــه رئيــــــــس الوزراء 
الكاثوليكــــــــي إلــــــــى الفاتيــــــــكان للقاء 

البابا.
وفي هــــــــذه األجــــــــواء حمــــــــل غضب 
األســــــــاقفة النــــــــادر وغيــــــــر املتوقــــــــع 
الحكومة علــــــــى تغيير موقفها على 

الفور.
وأعلــــــــن كونتي ”ســــــــنعمل لتحديد 
بروتوكول سالمة قصوى للتحقق 
مــــــــن تمكــــــــن جميــــــــع املؤمنــــــــني من 

املشاركة في القداديس“.

خطأ سياسي
وهبت شــــــــخصيات سياســــــــية من 
كل حدب وصوب لنجدة الكنيســــــــة 
الجمعيــــــــات  عشــــــــرات  وكذلــــــــك 
لطوائــــــــف  وممثلــــــــون  الكاثوليكيــــــــة 

أخرى.
وأعلــــــــن كونتي خــــــــالل زيــــــــارة إلى 
التي  (شــــــــمال)  لومبارديا  منطقــــــــة 
ســــــــجلت نصف الوفيات في البالد 
الـ27 ألفــــــــا أن ”هذه الحكومة تحترم 
كل املبادئ الدستورية ومنها حرية 

العقيدة“.
ونشــــــــرت صحــــــــف إيطاليــــــــة منها 
اإليطاليــــــــني  األســــــــاقفة  صحيفــــــــة 
الســــــــتئناف  أيــــــــار  فــــــــي  تواريــــــــخ 

القداديس في الهواء الطلق.
سكاراموتســــــــي  ياكوبــــــــو  ويــــــــرى 
أحــــــــد املتخصصــــــــني اإليطاليني في 
الشــــــــأن الفاتيكانــــــــي أن الحكومات 
اإليطالية تســــــــعى دائما إلى الحفاظ 
على ”عالقات طيبة“ مع الكنيســــــــة. 
وأضاف ان حذر كونتي هو أشــــــــبه 

بـ“خطأ سياسي“.
وأوضــــــــح ”االســــــــتياء مــــــــن حظــــــــر 
إحياء القداديس زاد في األســــــــابيع 
بــــــــني املؤمنني وخصوصا  املاضية 
املحافظني منهم وأيضا بني املثقفني 

الكاثوليك“.
وتابع ”كان من الصعب أكثر وأكثر 

أن يلــــــــزم األســــــــاقفة الصمت ألنهم 
كانــــــــوا تركوا بذلك البــــــــاب مفتوحا 
السياســــــــيني  املســــــــؤولني  أمــــــــام 
السياديني الذين يستغلون كما في 
كافة أرجــــــــاء العالم صورة الكنائس 
الفارغة على غرار ماتيو سالفيني 
وجورجيا ميلوني في إيطاليا. من 
هنــــــــا رد الفعــــــــل العدائــــــــي للمجلس 

األسقفي اإليطالي“.
واملخاطــــــــر الصحيــــــــة حقيقيــــــــة في 
إيطاليا. ويترجم اإليمان الشــــــــعبي 
في الكنائس أو الزياحات. وغالبا ما 
يشارك املسنون في القداديس علما 
انهم الفئــــــــة األكثر عرضة لإلصابة 
بفيروس كورونا املستجد بحسب 

فرانكو غاريلي.
وانتقد أحد أساقفة منطقة بيمونتي 
(شــــــــمال غرب) كاد يتوفــــــــى جراء 
إصابته بوباء كوفيد - 19، األساقفة 
اإليطاليني الغاضبــــــــني ودعاهم إلى 
”الحذر“. وقال املونسينيور ديريو 
أوليفيرو لصحيفة ”ال ريبوبليكا“، 
”الوقت ليس للمواقــــــــف العدائية بل 

للتعاون!“.

وظيفة أكاديمية
وتقول الشابة لوكالة فرانس برس 
”أردت أن أتفــــــــّوق خالل دراســــــــتي 
حتى أحصل على وظيفة أكاديمية 
ألن هذا كان أفضل املتاح لنا. لكن 
اختالفا كبيرا حصل خالل األربع 
ر للنســــــــاء 

ّ
ســــــــنوات املاضيــــــــة. توف

العمل في وظائــــــــف لم تكن متاحة 
أبدا“.

اآلن  صديقاتــــــــي  ”كل  وتضيــــــــف 
تقريبــــــــا يعملن، وحــــــــني ال تتوظف 

إحداهن يبدو األمر غريبا“.
ولعقــــــــود مضــــــــت، أجبــــــــر املجتمع 
املحافــــــــظ املرأة علــــــــى البقاء خارج 
سوق العمل الرئيسية، فانحصرت 
وظائف غالبية النســــــــاء بالقطاعني 
الصحي والتربــــــــوي، في ظل نظام 
والية الرجل الذي منح الذكور حق 

املوافقة على عمل املرأة.
فــــــــي منتصــــــــف 2016، طرح نجل 
العاهــــــــل الســــــــعودي األمير محمد 
اقتصاديــــــــة  رؤيــــــــة  ســــــــلمان  بــــــــن 
االقتصــــــــاد ووقف  تنويــــــــع  بهدف 
ارتهانــــــــه التاريخــــــــي للنفــــــــط تقوم 
بشــــــــكل رئيسي على دعم قطاعي 
السياحة والترفيه، وإشراك ماليني 
النساء في سوق العمل مع تقليص 

قيود نظام الوالية.
وبدأت النســــــــاء بعد أشــــــــهر قليلة 
بالتقــــــــدم للحصول علــــــــى وظائف 
في مجاالت لم تكن متاحة أمامهن 
من مناصب عليا 

ّ
من قبل، فتســــــــل

في مؤسســــــــات ماليــــــــة وحكومية، 
ودخلن مضمار الرياضة وتنظيم 

الحفالت املوسيقية وغيرها.
وحازت الشــــــــابة السعودية فاطمة 
الدخيل فرصة عمل مناســــــــبة بعد 
أشــــــــهر من البحث، لكنها استلمت 
عملها قبل أسابيع فقط من اتخاذ 
اململكــــــــة تدابير صارمــــــــة ملواجهة 
فيــــــــروس كورونــــــــا املســــــــتجّد، ما 

يشكل لها بعض اإلحباط حاليا.
وأغلقــــــــت الدولــــــــة النفطيــــــــة املــــــــدن 
علــــــــى  تجــــــــول  حظــــــــر  وفرضــــــــت 
مســــــــتوى البالد في إطــــــــار تدابير 
الوقايــــــــة من وباء (كوفيــــــــد - 19). 
وســــــــجلت أكثر من 17 ألف إصابة 

بالفيروس بينها 139 وفاة.
ودفع اإلغالق فاطمــــــــة (25 عاما) 
الي تعمل مســــــــؤولة مشتريات في 
فرع شــــــــركة فرنســــــــية في مدينة 
الخبر في شرق السعودية، ومئات 
األلوف مــــــــن املوظفــــــــني للعمل من 

منازلهم.
وتقول الشــــــــابة التي تخرجت في 
قســــــــم إدارة األعمال فــــــــي جامعة 
أوكالهومــــــــا األميركيــــــــة فــــــــي أيار 
الفائــــــــت لوكالة فرانــــــــس برس عبر 
االنترنت ”في بداية األزمة شعرت 
بإحباط كموظفة جديدة وخشيت 

أن أخســــــــر وظيفتــــــــي خصوصــــــــا 
أنني كنت مرتاحــــــــة لبيئة العمل“، 
لكننــــــــي ”أبذل مجهــــــــودا في البيت 

ليماثل املجهود في املكتب“.
”كل  بحمــــــــاس  الدخيــــــــل  وتقــــــــول 
صديقاتي التحقن بســــــــوق العمل 
تقريبا“، معربة عــــــــن تفاؤلها بأن 

”كورونا أزمة وستمر“.

تأنيث الطاقم
على مدى أكثر من ثالث ســــــــنوات، 
الســــــــعوديات في  النســــــــاء  لت 

ّ
توغ

مفاصــــــــل الحركــــــــة االقتصاديــــــــة، 

فعملــــــــن ضابطــــــــات فــــــــي منافــــــــذ 
حدودية بينها املطارات، وموظفات 
بقوات الحماية املدنية، ونادالت في 
عربات طعام، وبائعات في متاجر 

أحذية.
ويتحــــــــدث موظفــــــــون رجــــــــال عن 
كيفية تغّير أماكن عملهم في فترة 
قصيــــــــرة مع إضافــــــــة مثال دورات 

مياه مخّصصة للنساء فيها.
السعودية سارة  البائعة  والتحقت 
الدوسري منذ ستة أشهر بالعمل 
بمحل للمالبس تديره ثالث نساء 
فــــــــي مركز بانورامــــــــا التجاري في 

وسط الرياض.
وتقــــــــول الدوســــــــري (23 عاما) إّن 
”نظــــــــرة الناس للفتاة العاملة كانت 
ســــــــيئة. أي فتاة تعمــــــــل كان ينظر 

إليها بطريقة“ سلبية.
وبلغ إجمالي عدد النســــــــاء اللواتي 
يعملن في السعودية 1,03 مليون 
امرأة من بني 3,1 ماليني سعودي، 
لن ما نسبته 34,7 

ّ
أي أنهن يشــــــــك

باملئــــــــة من اليــــــــد العاملة، بحســــــــب 
الثالث  للربع  الرسمية  االحصاءات 
في 2019، وذلــــــــك مقارنة مع 816 

ألفا في 2015.

وتشــــــــير إحصاءات الربــــــــع الثالث 
النســــــــاء  أّن  إلــــــــى   2019 لعــــــــام 
لن 83,6 باملئة من الباحثني 

ّ
يشــــــــك

الســــــــعوديني عــــــــن عمــــــــل. ويمثــــــــل 
الشــــــــباب بــــــــني 20 و40 عاما نحو 
40 باملئة من ســــــــكان الســــــــعودية 
البالغ عددهم 20,7، ونصفهم من 

النساء.
تتولــــــــى  بانورامــــــــا،  مركــــــــز  فــــــــي 
املوظفة رودينــــــــا مأمون منذ ثالث 
”تأنيــــــــث“ طاقم  ســــــــنوات مهمــــــــة 
العمل في خمســــــــة متاجر لشركة 

أكسسوارات نسائية.

وتقــــــــول مأمــــــــون التــــــــي وظفت 19 
شــــــــابة محل 20 شــــــــابا ”الزبائن، 
يشــــــــعرن  النســــــــاء،  وخصوصــــــــا 
براحــــــــة أكبر (مع البائعــــــــات)، وقد 

ارتفعت املبيعات واألرباح“.
لكــــــــّن وباء كورونا غّير كل الخطط 
وحبس املوظفني وبينهم املوظفات 
الشغوفات، ببيوتهن. بالنسبة الى 
مأمون، ”الدنيا في حالة موت. لقد 

توقف كل شيء بسبب كورونا“.

عصر املرأة
ومنــــــــذ تولــــــــي محمد بن ســــــــلمان 
منصــــــــب ولــــــــي العهد فــــــــي 2017، 
تغييــــــــرات  الســــــــعودية  تشــــــــهد 
إلــــــــى جانــــــــب  اجتماعّيــــــــة كبيــــــــرة 
اإلصالحــــــــات االقتصادّيــــــــة، مــــــــن 
بينهــــــــا الســــــــماح للنســــــــاء بقيادة 
دور  فتــــــــح  وإعــــــــادة  الســــــــيارات، 
الحفــــــــالت  وإقامــــــــة  الســــــــينما، 
املوسيقية، واالختالط بني النساء 
والرجــــــــال فــــــــي األماكــــــــن العامــــــــة. 
ورغم سياســــــــة االنفتــــــــاح، تواجه 
اململكــــــــة انتقــــــــادات شــــــــديدة على 
خلفية اعتقال عدد من الناشطني 
والناشــــــــطات فــــــــي مجــــــــال حقوق 
بســــــــوء  واالتهامــــــــات  االنســــــــان، 

معاملة نساء في السجون.
ويســــــــهم عمل املــــــــرأة الســــــــعودية 
فــــــــي تحســــــــني الوضع املعيشــــــــي 

للسعوديني.
ملجموعة  التنفيذية  املديرة  وتقول 
”ســــــــامبا“ املالية رانيا نشار وهي 
أول ســــــــعودية تتولــــــــى مثــــــــل هذا 
املنصب الرفيــــــــع  إّن ”تمكني املرأة 
الســــــــعودية يعني تمكني األســــــــرة 

السعودية“.
”لديهّن  الســــــــعوديات  أّن  وتتابــــــــع 
طمــــــــوح وشــــــــغف للعــــــــب دور في 
بالدهــــــــّن“،  مســــــــتقبل  صياغــــــــة 
إلــــــــى إضافتهــــــــّن ”روح  مشــــــــيرة 
مبادرة وابتكار يثري بيئة العمل“. 
السعودية  الجمعية  ويقول عضو 
املغلوث  اللــــــــه  عبــــــــد  االقتصاديــــــــة 
بــــــــرس ”هنــــــــاك  لوكالــــــــة فرانــــــــس 
تسونامي قادم للمرأة السعودية“، 

مضيفا ”اآلن هو عصر املرأة“.
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البابا فرنسيس يصلي من أجل مصابي كورونا ... أ.ف.ب

أحد القساوسة ينظف أمام كنيسته ... أ.ف.ب

نساء سعوديات في سوق العمل ... أ.ف.ب
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 يقضــــــــي ماجــــــــد يوميا ســــــــاعات طويلة فــــــــي صناعة 
مجســــــــمات "الديورامــــــــا" واعمــــــــال برمجيــــــــة أخرى من 
منظور ســــــــينمائي، اذ جعل من تلك املجســــــــمات كادر 
طبي يعمــــــــل بحرفية ويصــــــــدر اوامر طبيــــــــة من خالل 
حــــــــركات وكلمات ينطق بها ماجد ليبث الحياة في هذه 
االعمال الــــــــذي أخذ بعضها ينقذ الناس والبعض اآلخر 
توعيتهــــــــم من الخطــــــــر املحاط بهم، موضحــــــــا ان "اغلب 
االعمال متكّونة من عجينة الســــــــيراميك والبعض منها 
يحتاج مادة الجبــــــــس ومادة الرزن إلضافة واقعية اكثر 

حسب العمل وحركة الشخصية وثبات املنظور".
واضاف: اعمالي األخيرة التي أعدها تعمل على مخاطبة 

الجمهــــــــور في احترام القانون وتطبيق االوامر والتوعية 
بارتداء الكمامات، بهدف الحفاظ على صحتهم، معتبرًا 
أن مــــــــا يعيشــــــــه تجربة اســــــــتثنائية تضفــــــــي املزيد من 
االصرار وتحدي الصعوبات من خالل انتقاد سلبيات 
املجتمــــــــع وتشــــــــجيع فعل الخيــــــــر من مختلــــــــف الزاويا 

واالختصاصات.
واوضح مهند "فن املصغرات فــــــــن جميل فكرته مبنية 
على مجسمات تحاكي مشهدا ما في زقاق أو حي لكن 

بتفاصيل دقيقة جدا".
متمنيــــــــا ان يكون هناك اهتمام بهــــــــذا الفن وان تكون له 
نقابة او اتحــــــــاد او جمعية تجمع الفنانني املختصني به 

كي يكون له رونق جميل.
 ولفت مهند إلى أنه ســــــــبق وعمل على تخصيص جزء 
من مجّسماته ملحاكاة االطفال وتعريفهم بالشخصيات 
التاريخية املؤثرة ورسوم الكارتون املعّبرة، مشددا على 

ان لغة الفن لغة عاملية تتجاوز اللغات املنطوقة.
يذكر أّن فن الديوراما يستخدم على نطاق واسع عامليًا 
في املتاحــــــــف التاريخية والبيئيــــــــة والحيوانية وصناعة 
السينما واملســــــــارح، إلى جانب اعتباره وسيلة تعليمية 
حديثة تســــــــتعمل في مدارس غربيــــــــة لتمثيل األحداث 
التاريخيــــــــة واملناطــــــــق البيئية لغرس فكــــــــرة اإلبداع لدى 

مني.
ّ
املتعل

 {zoom }

"
 " " "

.

ــــــــص مفهــــــــوم موانع الفهــــــــم بفكرٍة مؤّداهــــــــا، أّن النــــــــص القرآني 
ّ
يتلخ

الوحياني ُيحاصر من خالل األدبيات القرآنية نفســــــــها، حني يتحّول 
اإلنتاج اإلنســــــــاني في علوم القرآن ومنهجيات التفســــــــير والتفســــــــير 

نفسه، إلى سوٍر عاٍل يحجب النّص القرآني ويمنع فهمه.
ال نعــــــــرف على وجــــــــه التحديد متى ظهــــــــر عنوان «موانــــــــع الفهم» في 
الدراســــــــات القرآنية، غير أّن االستقراء الناقص يدلنا على أنَّ أبا حامد 
ر له وتناولــــــــه على نحٍو 

ّ
الغزالــــــــي (ت: 505هـــــــــ) ربما كان أّول مــــــــن نظ

منهجٍي منظم، ثّم مضى التنظير له في الدراســــــــات القرآنية والفكرية 
الحديثة.

م العربي وإيران إلى 
َ
على سبيل املثال، عرض الفكر املعاصر في العال

حــــــــدٍّ ما، منظورًا لفكرة موانع فهــــــــم القرآن، لكن انطالقًا من اختيارات 
حركة هذا الفكر ومنهجياته الحديثة واملعاصرة.

ف اتجاه فكري من االتجاهات التي ازدهرت في السنوات 
ّ
لم يكد يتخل

األخيــــــــرة، عن نقــــــــد فكرة موانع الفهم التي تخفي النّص وتطمســــــــه أو 
ى تحّولت 

ّ
تتحّول على األقل إلى ســــــــلطة موازية لسلطة النص ذاته، حت

هذه املســــــــألة إلى أطروحة رئيسية في مشاريع ضخمة انطلقت تحت 
عنــــــــوان قراءة التراث، ســــــــواء في نزعة 
تحليــــــــل الخطاب (الخطاب هنا بمعنى 
ف 

ّ
نظــــــــام الفكر) عبر اســــــــتعمال مكث

وأحيانــــــــًا مضطــــــــرب للتفكيك، وكذلك 
والهرمنيوطيقيــــــــة،  النصيــــــــة  الَنزعــــــــة 
أو نزعــــــــة تعــــــــّدد القــــــــراءات أو نزعــــــــة 
املقارنة، حيث  التطبيقّية  اإلسالميات 
تقع في هذا الســــــــياق مشاريع محمد 
عابد الجابري، ومحمد آركون ونصر 
حامد أبو زيد وبعض أعمال حســــــــن 
حنفــــــــي وما أثارته من أصــــــــداء نقدية 
فــــــــي أعمال  واســــــــعة يمكن متابعتها 
علي حرب وغيره من الناقدين، مع ما 
ــــــــه من إقحام عدد ضخم 

ّ
رافق ذلك كل

مــــــــن منهجيــــــــات العلــــــــوم اإلنســــــــانية 
واملصطلحــــــــات الحديثــــــــة واملعاصرة، 
التــــــــي تبــــــــدو أحيانًا متصادمــــــــة فيما 
بينها، وميل كاسح للغموض املتعمد 
والتبــــــــاري فــــــــي لغة عجيبة ورمــــــــوز غريبة، ورغبة جامحــــــــة في إثارة 
الصخب والطنني، على حــــــــّد تعبير صاحب كتاب «املرايا املحّدبة: من 

البنيوية إلى التفكيك».
نكتفي بنص يعود ألحد رادة ما ُيطلق عليها باإلسالميات التطبيقّية 
وطليعــــــــة من ُينــــــــادي بتوظيف كامــــــــل للعلوم اإلنســــــــانية الغربية في 
الدراســــــــات اإلســــــــالمية، جاء فيه: «يمكــــــــن أن ُنقارن هــــــــذا الوضع بما 
د عشــــــــرات 

ّ
حصل عندنا للنص القرآني ذاته. فالنص القرآني أيضًا ول

التفاســــــــير واألدبيات التأويلية منذ ظهوره وحتى اليوم، أي طوال عّدة 
قرون من الســــــــنني. وتراكم التأويالت في كلتا الجهتني يشــــــــبه تراكم 
الطبقات الجيولوجية لألرض فوق بعضها بعض. فنحن ال نستطيع 
أن نتوّصــــــــل إلى الحدث التأســــــــيس األّول، إلى الحدث التدشــــــــيني في 
طراوتــــــــه وطزاجته األوليــــــــة إال إذا اخترقنا كل الطبقــــــــات الجيولوجية 
املتراّصة، كل األدبيات التفســــــــيرية التي تحجبه عن أنظارنا. فالنص 
األّول أو الحَدث األول مطمور ومغمور تحت هذه الطبقات التي تحجبه 
عّنا فال نستطيع أن نراه إال من خاللها. يحصل ذلك إلى درجة أّنه من 
الصعب جدًا التوصل إليه بالذات، إلى درجة أننا ال نعرفه وإنما نعرف 
لة عنه» (الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، 

ّ
الصورة اإلســــــــقاطية املتشــــــــك

ص232ـ  233). وســــــــط هذه املوانع ال يمكن العودة على النص القرآني 
 بالتحّرر من موانع الفهم أو التخلي عن 

ّ
والتعامل معه طريًا طازجًا، إال

الُحجب بحسب تعبير األقدمني.

حــــــــني يصــــــــل مرضــــــــى مصابــــــــون بأعراض 
بسيطة من أعراض كورونا لعدد من الفنادق 
في طوكيو سيجدون ما قد يبعث البهجة في 
نفوســــــــهم، وهو إنســــــــان آلي يحييهم في بهو 

االستقبال.
وتســــــــتخدم اليابان اآلن فنادق الســــــــتضافة 
املرضــــــــى الذيــــــــن جــــــــاءت اختبــــــــارات فيروس 
كورونا لديهم إيجابية لكن األعراض أبســــــــط 
مما يستدعي دخولهم املستشفى. واستعان 
عــــــــدد من تلــــــــك الفنــــــــادق بالعاصمــــــــة طوكيو 
بإنسان آلي (روبوت) للمساعدة في تخفيف 

العبء عن طاقم التمريض.
وفي أحد الفنادق، وقف روبوت واسع العينني 
يضــــــــع على فمــــــــه كمامة فــــــــي انتظــــــــار الزوار 

لتقديم التحية.
وقــــــــال الروبــــــــوت (بيبــــــــر) بصوت مــــــــرح "من 
فضلــــــــك.. ضــــــــع كمامة وأنــــــــت فــــــــي الداخل"، 

و"أتمنى أن تشفى بأسرع ما يكون".
ومن بني الرســــــــائل األخــــــــرى "أصلي من أجل 

احتواء املرض بأســــــــرع ما يمكن" و"لنتكاتف 
ولنتخطى هذا سويا".

و(بيبر) ليس الروبوت الوحيد الذي يعمل في 
الفنــــــــدق الواقع بمنطقة ريوجوكو في طوكيو، 
فهنــــــــاك روبوت مزود بأحدث مــــــــا وصل إليه 
العلم فــــــــي مجال الــــــــذكاء االصطناعي مهمته 
تنظيــــــــف أجــــــــزاء من الفنــــــــدق منهــــــــا "املناطق 
الحمراء" األشــــــــد خطورة والتي يكون اقتراب 

العمالة منها محدودا.
وفــــــــي مســــــــعى لتخفيــــــــف العبء عــــــــن النظام 
الطبــــــــي، وفرت اليابان أكثر من عشــــــــرة آالف 
غرفــــــــة فندقية فــــــــي أنحاء البالد الســــــــتضافة 
املرضى أصحاب األعــــــــراض األخف، وفقا ملا 

ذكرته وزارة الصحة.
ويمكن لفندق ريوجوكو الذي ال يزال يستقبل 
مرضى اليــــــــوم الجمعة، أن يســــــــتضيف نحو 
300 نزيل. وســــــــتكون بالفنــــــــدق ممرضتان 
على مــــــــدار الســــــــاعة، كما ســــــــيحضر طبيب 

خالل اليوم.
ويتجاوز عدد املصابني بفيروس كورونا في 

اليابان اآلن 14 ألفا، وتوفي 448 مريضا.

تواصل لجنة الثقافة السينمائية في سلطنة 
عمان، عقد جلســــــــات "االربعاء السينمائي" 
 zoom من خــــــــالل البرنامج الرقمــــــــي زووم
، مضيفــــــــة مســــــــاء األربعاء املاضــــــــي مدير 
مهرجان ســــــــومر الســــــــينمائي املخرج نزار 
فدعــــــــم.. من بغداد، في محاضرة عن "تأثير 
جائحــــــــة فيــــــــروس كورونــــــــا علــــــــى الدرامــــــــا 

الرمضانّية".
وقــــــــال الفدعــــــــم: "أثــــــــرت الجائحة ســــــــلبا في 
شــــــــركات اإلنتــــــــاج الدرامي التي لــــــــم تتمكن 

من العمل بســــــــبب الحجر الــــــــذي أقامته كل 
الدول العربية للوقاية من انتشارها" مؤكدا: 
"شــــــــركات اإلنتاج تعتمد خطط عمل تنطلق  
خالل شــــــــهر رمضان الحالــــــــي؛ لذلك عليها 
االفادة من هــــــــذا الحدث فــــــــي اعتماد خطط 

إنتاجية أبكر".
وأضــــــــاف: "قبل فترة قصيرة بــــــــدأت العمل؛ 
لذلك أصبــــــــح التنفيذ صعبــــــــا، مع اضطراب 
اقتصادات الدول العربية، بســــــــبب الفيروس 
تزامنا مع الهبوط غير املســــــــبوق في أسعار 
النفــــــــط"، متابعــــــــا: "وهناك تأثيــــــــر يمكن أن 
نشــــــــير له بااليجابي حيث أخذت األســــــــرة 

مســــــــاحة كبيرة الفرادها وهذا تّم فقده من 
زمن طويل.. كما أن هذه املســــــــاحة ســــــــوف 
تجــــــــد الدراما والبرامــــــــج التلفزيونية والفنية 
سا لها وتستحوذ على اهتمام األسرة، 

ّ
متنف

التي لم يعد لها متنفس سوى التلفزيون".
تفاعل املشاركون في اللقاء من خالل طرح 
آراء صبت في محور الجلســــــــة التي ضمت 

اسماء ثقافية وفنية من الدول العربية.
واملخرج نزار شهيد الفدعم، له افالم وأعمال 
فنية، وسبق ان عمل في السلطنة، مجموعة 
من أعمال، بينها مسلســــــــل "الشطرنج" في 

العام ٢٠٠٧.

تســــــــتعد دائرة الفنون العامــــــــة التابعة لوزارة 
الثقافــــــــة والســــــــياحة واآلثــــــــار إلقامة معرض 
الطبيعــــــــة الســــــــنوي االلكترونــــــــي االول لعــــــــام 

.2020
وقــــــــال املديــــــــر العــــــــام د.علي عويــــــــد العبادي : 
"املعرض باكورة األعمــــــــال الفنية االلكترونية 
للدائرة، وجاءت هذه التجربة بســــــــبب جائحة 
فيــــــــروس كورونــــــــا الوبائي، وهــــــــو أول تجربة 
على صعيــــــــد وزارة الثقافة وبجهود موظفي 

دائرة الفنون".
يذكر أن معرض الطبيعــــــــة يقع ضمن الخطة 
الســــــــنوية لدائرة الفنون العامة يقام في شهر 
نيسان من كل عام على قاعات دائرة الفنون 

العامة بوزارة الثقافة.


