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توقعْت وزارة الكهرباء ارتفاع انتاجها من 
 19 الــى  املقبلة،  القليلة  املـــدة  خــالل  الطاقة 
انتاجها  ان  مــيــغــاواط، مــؤكــدة  الــف و500 
مــيــغــاواط ما  الــفــا و500  الــحــالــي يبلغ 17 
 18 و   16 بــني  املــواطــنــني  لتجهيز  يؤهلها 

ساعة يوميا. 
العبادي  الــوزارة احمد  الناطق باسم  وقال 
بــتــصــريــح خـــاص لــــ"الـــصـــبـــاح": ان وزارتــــه 
حريصة بالحفاظ على ما تحقق من قفزة 
املــاضــي، وساعية الدامــتــه  للعام  بــاالنــتــاج 
مــــن خـــــالل رفـــــع مــــعــــدالت االنــــتــــاج لــلــعــام 
الــحــالــي، بــرغــم تــداعــيــات الــوضــع الصحي 
واالقــتــصــادي للبالد وعـــدم اقـــرار املــوازنــة 

والتي اثرت سلبا في واقع املنظومة.
الــى 17  واضــــاف: ان االنــتــاج حاليا يصل 
تجهيز  يــتــيــح  مـــا  مـــيـــغـــاواط،  و500  الـــفـــا 
يــومــيــا،  بــــني 17 و 18 ســـاعـــة  املـــواطـــنـــني 
بني  تتفاوت  التجهيز  بــان ساعات  منوها 
مــنــطــقــة واخـــــرى وحــســب كـــفـــاءة شبكات 
الــتــوزيــع، مــؤكــدا ان وزارتــــه تتجه الدخــال 

لرفد  الجديدة  التوليدية  الوحدات  من  عدد 
نجاحها  بعد  اضــافــيــة،  بطاقات  املنظومة 
والثانية  االولــى  الوحدتني  بــادخــال  مؤخرا 
مــن مــحــطــة الــســمــاوة لــرفــد املــنــظــومــة بعد 
ربطها بــــ250 مــيــغــاواط، وادخــــال الــوحــدة 
 االولــــــى بــمــحــطــة الـــنـــاصـــريـــة بــطــاقــة 125 

ميغاواط. 
وشــــدد الــعــبــادي عــلــى ان الــتــحــديــات التي 
واجهتها الوزارة واهمها االوضاع الصحية 
واالقــــتــــصــــاديــــة، اخــــــرت اعــــمــــال الــصــيــانــة 
الـــدوريـــة لــلــوحــدات الــتــولــيــديــة، مــا اجبرها 
الستراتيجية  الــخــطــط  مــن  االنــتــقــال  عــلــى 
الـــى الــبــديــلــة وبــاعــتــمــاد جــهــودهــا الــذاتــيــة، 
والـــتـــي نــــوه بــانــهــا ســتــســهــم خــــالل املـــدة 
الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، بـــزيـــادة االنـــتـــاج بــاعــتــمــاد 
ادخال وحدات جديدة بمحطتي الناصرية 
والقدس، وعدد اخر منها في طور الصيانة 
حاليا، متوقعا ارتفاع االنتاج للمدة القليلة 
املقبلة، الى 19 الفا و500 ميغاواط، منوها 
بان طموح وزارته كان بلوغ انتاجها الـ 22 
الفا خالل 2020، بيد ان تداعيات االوضاع 

الراهنة حالت دون ذلك.
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تترقُب األوساط السياسية بحرص ومتابعة دقيقة 
ما سيفضي إليه الحوار الستراتيجي املرتقب بني 
جمهورية العراق والواليات املتحدة األميركية، والذي 
البلدين،  الخبراء واملسؤولني من  يشارك فيه كبار 
وواشنطن  بغداد  بني  العالقات  مستقبل  ويتناول 
واالقتصادية،  واألمنية  السياسية  تفاصيلها  بكل 

قــرار  بـــإدراج  املطالبة  األصـــوات  تصاعدت  وبينما 
األميركية  القوات  بإخراج  القاضي  النواب  مجلس 
من البالد ضمن هذا الحوار، كشفت لجنة العالقات 
دائمة  سكرتارية  تشكيل  عــن  النيابية  الخارجية 
الستراتيجي بني  االتفاق  الخارجية ملتابعة  بــوزارة 

البلدين واملوقع عام 2008.
الخارجية في مجلس  العالقات  لجنة  وقــال عضو 
والداخلية،  الدفاع،  "وزارات  إن  الفايز:  عامر  النواب 

والــــنــــفــــط، واملــــالــــيــــة، والــــخــــارجــــيــــة، ســـتـــشـــارك فــي 
الــــحــــوار الــســتــراتــيــجــي مـــع واشـــنـــطـــن، مـــن خــالل 
 مــمــثــل واحـــــد عـــن كـــل وزارة عــبــر تــقــنــيــة فــيــديــو 
كــونــفــرانــس". بـــــدوره، قـــال عــضــو لــجــنــة الــعــالقــات 
الخارجية في مجلس النواب، مثنى أمني لـ "الصباح": 
وزارة  وكيل  االســبــوع  هــذا  استضافت  "اللجنة  إن 
الخارجية لالستماع الى شرح مفصل حول اتفاقية 
في  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  الستراتيجي  االطــار 

األول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل املذكرات 
الدبلوماسية املؤيدة الكتمال اإلجراءات الالزمة من 
اإلجـــراءات  بموجب  االتفاقية  هــذه  لتنفيذ  الطرفني 
العراق  مــن  كــل  فــي  النافذة  الصلة  ذات  الدستورية 
فــي مختلف  الــعــالقــة  لتنظيم  املــتــحــدة،  والـــواليـــات 
والدبلوماسي  السياسي  الــتــعــاون  منها  املــجــاالت 
والطاقة  واالقتصادي  والثقافي  واالمني  والدفاعي 
والـــصـــحـــي والــبــيــئــي واالتـــــصـــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا 

"عــزم  مبينًا  والــقــضــاء"،  القانون  وانــفــاذ  املعلومات 
االتفاقية  ملتابعة  دائمة  الــوزارة تشكيل سكرتارية 

بحيث يستفيد العراق من ما جاء فيها".
وأكد أمني، ان "نجاح الحوار بني البلدين واالستفادة 
مــــن هـــــذه االتـــفـــاقـــيـــة تــتــعــلــق بـــمـــدى قـــدرتـــنـــا عــلــى 
 املــتــابــعــة واســتــحــصــال حــقــوقــنــا وامـــتـــيـــازات هــذه

 االتفاقية".

ـــكـــاظـــمـــي، أن  أكـــــــَد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، مــصــطــفــى ال
الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق اإلصـــــالح الــشــامــل 
باملتغيرات،  يتأثر  ال  لــواقــع جديد  الــذي سيؤسس 
انطالقة مهمة ملرحلة جديدة تضع  بمثابة  ويكون 
العراق على الطريق الصحيح، في حني وافق مجلس 
الـــوزراء على إعـــادة ترتيب أولــويــات بنود االنــفــاق، 
انسجاما مــع اإلصـــالح املــالــي واالقــتــصــادي الــذي 

تتبناه الحكومة العراقية.

"الصباح"  تلقته  الـــوزراء،  وذكــر بيان ملكتب رئيس 
الــثــالثــاء، جلسة مجلس  أمــس  تــرأس  "الكاظمي  ان 
بالحديث عن  والــتــي استهلها  االعــتــيــاديــة،  الــــوزراء 
ـــعـــراق فـــي ظـــل الــظــروف  الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه ال
الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا، بــســبــب جــائــحــة كــورونــا، 
واألزمـــــة املــالــيــة الــراهــنــة نــتــيــجــة انــخــفــاض أســعــار 
النفط العاملية، وحرص الحكومة على تحقيق األمن 
واالســتــقــرار فــي عموم الــبــالد مــن خــالل استمرار 
العمليات العسكرية التي انطلقت ملالحقة عصابات 

داعش االرهابية وحققت نتائج كبيرة".

وأكــــد الــكــاظــمــي أن الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى تحقيق 
اإلصـــالح الشامل الـــذي سيؤسس لــواقــع جــديــد ال 
انــطــالقــة مهمة  بــاملــتــغــيــرات، ويــكــون بمثابة  يــتــأثــر 
ملرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح. 
وبّني رئيس الوزراء أن الحكومة قريبة على املواطنني 
وتحّس بمعاناتهم، وهي تسعى جاهدة لالستجابة 
تلبية  أجــل  من  بأقصى جهودنا  ونعمل  ملطالبهم، 

تطلعات أبناء شعبنا. 
وأشار الكاظمي الى  أن الحكومة أمام مرحلة تحٍد 
حقيقية، نتيجة األزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، 

وال يوجد لدينا خيار إال النجاح وتجاوز التحديات 
وتحقيق االستقرار.

الجلسة، تقريرا مفصال  املالية، خالل  وقــّدم وزيــر 
عـــن الـــوضـــع املـــالـــي الــــراهــــن واإلصــــالحــــات املــالــيــة 
التقرير  مناقشة  وجـــرت  املقترحة،  واالقــتــصــاديــة 
املــالــي، وتــمــت املــوافــقــة على إعـــادة ترتيب أولــويــات 
املالي  بنود االنــفــاق، وذلــك انسجاما مــع اإلصـــالح 
واالقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي 
تشمل حزمته االولــى، رواتــب كبار موظفي الدولة، 
الــوهــمــيــني،  املــوظــفــني  الـــرواتـــب، ومــعــالــجــة  وازدواج 

والرواتب التقاعدية ملحتجزي رفحاء وما يتقاضاه 
موظفو الكيانات املنحلة للنظام السابق من مرتبات 
تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا 

للرواتب التقاعدية.
بدوره، قّدم وزير الصحة، وفقا للبيان، عرضا عن 
بخصوص  واملستقبلية  الحالية  الــــوزارة  إجــــراءات 
جــائــحــة كــــورونــــا، وتـــأمـــني املــســتــلــزمــات املــطــلــوبــة 
من  السريع  التحري  قــدرة  وتعزيز  للمستشفيات، 
أجل الكشف املبكر عن اإلصابات، والتشديد على 

اإلجراءات املتخذة لتجنب انتقال املرض.

جانب من شارع الرشيد ببغداد/ تصوير : علي الغرباوي

باشرْت وزارة الصحة تجهيز قاعات معرض 
ــــي لـــغـــرض اســـتـــقـــبـــال املــصــابــني  ــــدول بــــغــــداد ال
بــفــيــروس كـــورونـــا، بــيــنــمــا تــوقــعــت انــخــفــاض 
أعدادهم خالل األيام القليلة املقبلة بعد تشديد 

اجراءات الحظر الشامل.
 وقــــــال مـــديـــر دائـــــــرة صـــحـــة الــــكــــرخ الـــدكـــتـــور 
جــاســب الــحــجــامــي ل"الـــصـــبـــاح": ان املــالكــات 
لـــلـــدائـــرة بتهيئة  ــتــابــعــة  ال الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة 
قاعات معرض بغداد الدولي لغرض استقبال 
املــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـــا، وبــســعــة 3000 

سرير. واضــاف ان الدائرة اعــدت خطة شاملة 
للسيطرة على االعداد املتزايدة للمصابني بعد 
الكهربائية  للتأسيسات  اجــراء صيانة شاملة 
القاعات  وترتيب  التبريد  واجــهــزة  والصحية 
واعــداد  املرضى   املناسب الستقبال  بالشكل 
ومــخــازن  والصحية  الطبية  للمالكات  امــاكــن 
لـــالدويـــة وســيــتــم افــتــتــاح هـــذه الــقــاعــات خــالل 
الــحــجــامــي إن  املــقــبــلــة. واوضــــح  القليلة  االيــــام 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــــغـــــداد املـــخـــصـــصـــة لــلــحــجــر 
الــصــحــي قــد ال تــســتــوعــب  اعـــــدادا اخــــرى من 

املصابني خالل األيام املقبلة. 

    
 افصَح صندوق االسكان عن 
اقساط  انه سيستأنف تسلم 
للمواطنني  املمنوحة  القروض 
بــعــد عـــــودة الـــــــدوام الــرســمــي، 
مـــــا لـــــم يـــــــرد قـــــــــرار مــــركــــزي 
حصل  بما  اســـوة  بتأجيلها، 

لألشهر الثالثة املاضية.
وافـــــــاد مـــديـــرعـــام الـــصـــنـــدوق 
ــــــــــــــــوزارة االعــــــمــــــار  الــــــتــــــابــــــع ل
العامة  والــبــلــديــات  واالســـكـــان 

ضــــــيــــــاء مــــــوجــــــد عـــــبـــــد الــــلــــه 
فــــي حــــديــــث خـــــاص ادلـــــــى بــه 
وبناء  وزارتــه  بــان  لـ"الصباح": 
عــلــى تــوجــيــهــات خلية االزمـــة 
الـــتـــي تــشــكــلــت ضـــمـــن آلـــيـــات 
مــــواجــــهــــة جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كـــــورورنـــــا، كـــانـــت قــــد قــــررت 
تــــأجــــيــــل اســــتــــيــــفــــاء اقــــســــاط 
للمواطنني  املمنوحة  القروض 
اذار  هـــــــــي:  اشــــــهــــــر  لـــــثـــــالثـــــة 
ان  واردف:  ــــــار.  واي ونــيــســان 
تسلم  سيستأنف  الصندوق 

ـــــــقـــــــروض لــشــهــر  اقــــــســــــاط ال
حـــزيـــران الــحــالــي، مـــا لـــم يــرد 
قرار مركزي بتأجيل ذلك من 
املركزي  البنك  مــن  او  الــــوزارة 
االقساط  مبالغ  العراقي، كون 
كانت بمبادرة منه، آلفتا الى ان 
الصندوق في حال استئناف 
مبالغ  سيجبي  فانه  التسديد 
شهر حزيران وليس االشهر 
بتأجيل شملت  الــتــي   الــثــالثــة 

 التسديد.
4 التفاصيل�

 اوعزْت وزارة التربية الى 
مديرياتها العامة في بغداد 

ومحافظات البالد كافة، بتطبيق 
ضوابط احتساب نتائج امتحانات 
الصف السادس ابتدائي والدرجات 

املقاربة، كدرجة نهائية. 
وقال املتحدث الرسمي باسم 

الوزارة حيدر فاروق السعدون في 
تصريح خاص ادلى به لـ "الصباح": 
ان وزارته وجهت مديرياتها العامة 

في بغداد ومحافظات البالد، 
بتطبيق ضوابط قرار اعتماد 

درجة نصف السنة كدرجة نهائية 
للنجاح في امتحانات العامة 

لتالميذ الصف السادس االبتدائي 
والخاصة بالعام الدراسي الحالي 

(2019/2020)، فضال عن 
السماح للتالميذ الراسبني بأداء 
امتحان الدور الثاني في جميع 
املواد التي رسبوا فيها وضمن 
 املواعيد التي ستحددها الوزارة

 الحقا. 
وذكر انه سيتم ارسال استمارة 

الى املدراس، ستتضمن املواد 
الدراسية املشمولة في االمتحانات 

الوزارية العامة.  

4 التفاصيل�
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4 التفاصيل�
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الــنــواب،  لرئيس مجلس  األول  الــنــائــُب  نــاقــَش 
لجنة  نظمته  اجــتــمــاع  خــالل  الكعبي،  حسن 
الــــزراعــــة واملـــيـــاه واالهـــــــوار الــنــيــابــيــة، مجمل 
الخاص  القطاع  وتفعيل  الفالحني  مشكالت 
واالســتــثــمــار، داعــيــا فــي الــوقــت ذاتــــه، رئيس 
باملواصفات  العمل  بــاعــادة  لاليعاز  الــــوزراء، 

لية تسلم الشعير.
ٓ
الفنية في ا

وذكــــر بــيــان ملــكــتــب الــنــائــب األول االعـــالمـــي، 

وتلقته «الصباح» ان «الكعبي وضمن سلسلة 
لقاءات واجتماعات للنهوض بالقطاع الزراعي، 
لجنة  نظمته  اجتماعا  الــثــالثــاء،  أمــس  س 

ٔ
تـــرا

الـــزراعـــة واملــيــاه واالهـــــوار الــنــيــابــيــة، وحــضــره 
وزيــرا الزراعة محمد كريم جاسم، والتجارة 
عالء احمد عبيد، ومستشارية االمن الوطني 
وعدد من املدراء املعنيني في كلتا الوزارتني».

ولــفــت الــبــيــان، الــى ان االجــتــمــاع شهد «بحث 
القطاع  وتفعيل  الــفــالحــني  مشكالت  مجمل 
الخاص واالستثمار واتخاذ الحلول بصددها 
الحنطة  محصول  تسلم  معوقات  ومناقشة 

التجارة وشركات وزارة  في سايلوات وزارة 
الزراعة واليات الفحص والتنقية املعمول بها 

في شركات الوزارة».
وخـــاطـــب الــكــعــبــي خــــالل االجـــتـــمـــاع، رٔيــيــس 
لاليعاز  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء  مجلس 
بدوره الى الجهات ذات العالقة باعادة العمل 
محصول  تسلم  لية 

ٓ
ا في  الفنية  باملواصفات 

املستحقات  تسليم  فــي  واالســـــراع  الــشــعــيــر 
املـــالـــيـــة لـــلـــفـــالحـــني عــــن تـــســـويـــق مــحــصــول 
كــيــد 

ٔ
الــشــعــيــر لــعــام 2019 ،  كــمــا  جـــرى الــتــا

جديدة  تسويقية  مــراكــز  فتح  ضـــرورة  على 
ـــــزيـــــادة الـــحـــاصـــلـــة مــــن انـــتـــاج  الســـتـــيـــعـــاب ال
محصولي الحنطة والشعير لهذا العام واعادة 
 تقييم الــدعــم املــقــدم الــى الــفــالحــني فــي عموم 

البالد . 
وجرى االتفاق، وفقا للبيان، وبعد مناقشات 
مطولة على عدد من التوصيات، بينها ايقاف 
والشعير  الحنطة  دخــول محصولي  عمليات 
بصورة غير رسمية، والزام االجهزة الرقابية 
واالمــنــيــة املختصة بــمــراقــبــة عــمــل ســايــلــوات 
وزارة التجارة والكشف عن الفساد املوجود 
في عدد منها، وتعزيز دور هذه االجهزة ايضا 
في تدقيق االجراءات الرقابية في مواقع تسلم 
انسيابية  تسهيل  يضمن  بــمــا  املــحــاصــيــل، 
االكتفاء  على  والــحــفــاظ  التسويقية  العملية 
الذاتي، فضال عن تفعيل قرار مجلس النواب 
- لجنة الزراعة بعدم تنقل محصول الحنطة 

والشعير بني املحافظات .

القانون  دولــة  ائتالف  دعــا رئيُس 
إلى  الثالثاء،  أمــس  املالكي،  نــوري 
استقطاب األيدي العاملة العراقية 

واالرتقاء بالصادرات النفطية.
وذكـــــر بـــيـــان لــلــمــكــتــب اإلعـــالمـــي 

ــــــة الـــقـــانـــون  لـــرئـــيـــس ائــــتــــالف دول
تلقته وكالة األنباء العراقية (واع) 
أن «املالكي وخالل استقباله وزير 
النفط الجديد إحسان عبد الجبار 
دعا إلى استقطاب األيدي العاملة 
من الكوادر العراقية في القطاعات 
على  مشددًا  وتدريبها»،  النفطية 
«أهــمــيــة أن يــرتــقــي الــعــراق بملف 

الصادرات والصناعات النفطية». 
وأضـــاف البيان أنــه «جــرى خالل 
ـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــرورة  الــــلــــقــــاء ال
والنهوض  النفطي  القطاع  تطوير 
به وزيادة قدرات العراق اإلنتاجية 
فـــي مـــجـــال الــنــفــط والـــغـــاز وبــنــاء 
التحديات  تعالج  نفطية  سياسة 

التي تواجه القطاع النفطي» .
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بــحــَث نـــائـــُب رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، بشير 
حداد، األوضاع الصحية والتحديات ملواجهة 
 عن مناقشة 

ً
جائحة فايروس كورونا، فضال

الجوانب األمنية والخدمية في ديالى وصالح 
الدين.

وذكر بيان ملكتب نائب رئيس البرملان، تلقته 
تـــرأس أمـــس اجتماعًا  «الــصــبــاح» ان «حــــداد 
مــوســعــًا ملــحــافــظــي ديـــالـــى مــثــنــى الــتــمــيــمــي، 
وصـــالح الــديــن عــمــار جــبــر خــلــيــل، بحضور 
عــدد مــن اعــضــاء مجلس الــنــواب عــن اللجان 
واملــحــافــظــات، واألمــــني الــعــام ملــجــلــس الــنــواب 

سيروان عبدالله سيريني».
الـــــــى ان االجـــــتـــــمـــــاع شــهــد  الـــــبـــــيـــــان،  ولــــفــــت 
«استعراض املواضيع وامللفات ذات االهتمام 

املـــــشـــــتـــــرك، الســــيــــمــــا األوضــــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة 
والتحديات ملواجهة جائحة فايروس كورونا، 
 عن مناقشة الجوانب األمنية والخدمية 

ً
فضال

فـــي ديـــالـــى وصــــالح الـــديـــن والــســبــل الكفيلة 
بــمــعــالــجــة املـــشـــكـــالت وتـــعـــزيـــز اإلســـتـــقـــرار 

وتثبيت األمن».
واشـــار الــبــيــان، الــى ان «حـــداد اشـــاد بجهود 
املـــحـــافـــظـــني، مــــؤكــــدًا فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عــلــى 
في  ومضاعفتها  الجهود  مواصلة  ضــرورة 
هذه املرحلة الحرجة ملواجهة تداعيات جائحة 
كورونا التي أثرت وبشكل مباشر في الحياة 
الصحية  اإلجـــــراءات  واتــخــاذ  الــعــامــة  اليومية 
والــوقــائــيــة للحد مــن أنــتــشــارهــذا الــفــايــروس» 
داعيا الى أهمية استمرار التنسيق والتعاون 
النيابية  األزمـــة  وخلية  املحافظات  إدارة  بــني 
واللجان املعنية لتجاوز هذه املرحلة الصعبة 

وتقديم الخدمات األساسية للمواطنني.

أفــــاَد مــســتــشــاُر رئــيــس الــــــوزراء لــلــشــؤون 
بــان ضريبة  املــالــيــة مظهر محمد صــالــح، 
على  تطبيقها  بها سيتم  املــعــمــول  الــدخــل 
ابــتــداءا من   عن االسمي 

ً
الكلي بــدال الراتب 

الشهر الحالي، بينما دعت اوساط سياسية 
وقانونية الحكومة الى عدم تطبيق القانون 
عــلــى املـــوظـــفـــني الـــذيـــن تــقــل رواتـــبـــهـــم عن 
املليون دينار، الفتة إلى ان تعديل اي قانون 

يحتاج الى تصويت مجلس النواب.
وقــــال صــالــح، فــي حــديــث لـــ»الــصــبــاح»: ان 
الراتب  قانون ضريبة الدخل موجود على 
الراتب  على  تطبيقه  سيتم  واالن  االسمي 
الكلي اي االسمي مع املخصصات، مبينا 
ان قــانــون ضــريــبــة الــدخــل ثــابــت وتــتــراوح 
االســتــقــطــاعــات فــيــه بــني 10 الـــى 15 على 

جميع املوظفني.
واضاف صالح ان ما صدر من مقترحات 
بــشــان اســتــقــطــاع الـــرواتـــب قــد الــغــي، لكن 
وفــق ضريبة  الــرواتــب  مــع  التعامل  سيتم 
الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث 
الــقــانــون مــن تقل رواتبهم  لــن يشمل هــذا 
عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت 
مناقشة االمـــر ولــكــن لــم يــصــدر اي شيء 
والحكومة تعمل جاهدة على  بعد  رسمي 

توفير رواتب شهر حزيران الحالي.
املالية  اللجنة  عضو  استبعد  جــانــبــه،  مــن 
جمال كوجر تطبيق قانون ضريبة الدخل 
على املوظفني بهذه النسب العالية، مشيرا 
قــد يكون نسبة  باملئة  ان استقطاع 5  الــى 

معقولة.
 داعيا الى عدم تطبيق ذلك على الجميع.

وأضاف كوجر، في حديث لـ»الصباح»، ان 
الدخل  تطبيق ضريبة  ارادت  اذا  الحكومة 
ان يشمل من  الراتب االسمي فيجب  على 
يزيد راتبه عن املليون ونصف واكثر، مع 
الحكومة تخمينات  اليوم من  ان مايصدر 
فــقــط الن كـــل مـــا يـــطـــرح يــجــب ان يــكــون 
قــــرارات يصوت  قــوانــني واصــــدار  بتعديل 

عليها البرملان.
وأشار كوجر إلى أن ما يتداوله اإلعالم ال 
يعدو أن يكون تصريحات هي عبارة عن 
إلى  تنتظر  زالــت  ما  فالحكومة  اقتراحات، 
متوقعا  النفط،  اســعــار  سترتفع  مــدى  أي 
ان يــتــم دفــــع رواتــــــب هــــذا الــشــهــر كــامــلــة، 
دوالرا   45 إلــى  النفط  أسعار  ارتفعت  وإن 
لــلــبــرمــيــل الـــواحـــد فـــي الــشــهــر املــقــبــل فــان 
الــحــكــومــة ستلغي فــكــرة االســتــقــطــاع من 

الرواتب.
اما الخبير القانوني طارق حرب، فأوضح 
قــانــون  تــعــديــل  ارادت  مــا  اذا  الــحــكــومــة  ان 
فــيــجــب ان يـــكـــون ذلــــك عـــن طـــريـــق قــانــون 

جديد يصوت عليه البرملان.
وأوضـــــح حـــــرب، فـــي حـــديـــث لــــ»الـــصـــبـــاح»، 
ان قــانــون ضــريــبــة الــدخــل مــحــدد بمقدار 
وفــــق  كـــــــان  وان  ونـــســـبـــتـــه  االســــتــــقــــطــــاع 
مــا  اذ  لــــذلــــك  او االســــمــــي  الـــكـــلـــي  الـــــراتـــــب 
فيجب  تــعــديــالت  اجـــــراء  الــحــكــومــة  ارادت 
 ان يــكــون ذلـــك وفـــق قـــانـــون يــصــوت عليه 

البرملان.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي علي 
الترفيعات  او  الـــرواتـــب  ســلــم  ان  التميمي 
والعالوات وحتى التقاعد «قوانني» ال يمكن 
املساس بها بقرارات وانما يجب تعديلها 
غير  للمخصصات  بالنسبة  امــا  بــقــانــون، 
وغيرها  ومنح  زيــادات  من  بقانون  املبوبة 

فيمكن تعديلها بقرارات.
ـــ»الــصــبــاح»، ان املـــادة  واضــــاف الــتــمــيــمــي، ل
3 من قانون سلم الــرواتــب رقــم 22 تنص 
الــوزراء صالحية تقليص  على ان ملجلس 
الرواتب او تعديلها حسب الظروف الطارئة 
للبلد وهو نص اعطى صالحيات التعديل 
الحكومة  على  يبقى  لكن  الـــوزراء،  ملجلس 
ان تــراعــي رواتــــب املــوظــفــني مــن الــدرجــات 
ــمــس 

ُ
الــدنــيــا واملــتــقــاعــديــن  فـــال يــجــب ان ت

وانــمــا تــذهــب لــلــدرجــات الــعــلــيــا والــخــاصــة 
والــنــفــقــات والــنــثــريــات واملــنــافــذ الــحــدوديــة 
كما ان هناك اجراءات اخرى يمكن اللجوء 
إليها كاالقتراض الداخلي وتخفيض قيمة 

الدينار.

حذرْت جهاٌت صحية وطبية من تدهور الوضع 
باهمال  البالد في حال االستمرار  الصحي في 
الخاصة  الصحية  الجهات  ووصــايــا  توجيهات 
بــمــواجــهــة الــــوبــــاء، الســيــمــا االلــــتــــزام بـــاجـــراءات 
أعـــضـــاء مجلس  آراء  تــبــايــنــت  بــيــنــمــا  الـــحـــظـــر، 
النواب إزاء تجديد حظر التجوال التام بني مؤيد 

ورافض.
وقـــــال نــقــيــب األطــــبــــاء عــبــد األمـــيـــر الـــشـــمـــري لـ 
«الــوضــع يتجه نحو الصعوبة و  «الــصــبــاح»: إن 
الــى إعــالن حالة  اليوم  هو خطير جــدًا، ونحتاج 
الطوارئ اذا استمرت حاالت االصابة باالرتفاع، 
واتــــخــــاذ اجـــــــــراءات حــــازمــــة فــــي تــطــبــيــق حــظــر 
التجوال، وأيضًا تحتاج وزارة الصحة الى اتخاذ 
ألن  الوقائية،  الوسائل  وتوفير  عاجلة  إجـــراءات 
الكوادر الطبية باتت عرضة لإلصابة بالفيروس 

بشكل كبير.
وأضــاف، «البــد أن تكون هناك إجـــراءات حازمة 
جدًا، وتوفير املستلزمات الطبية للمواطنني، ألن 
الكثيرين منهم ال يستطيعون توفيرها، وايجاد 
ســعــة ســريــريــة كــافــيــة ألن الــحــجــر املــنــزلــي قد 
وجود  عــدم  بسبب  الفيروس  بانتشار  يتسبب 

الـــوعـــي الــصــحــي والــــوعــــي الـــعـــام لــــدى املـــواطـــن، 
كــانــت؛ حتى  مهما  تجمعات  أي  منع  يجب  كما 

التظاهرات».
ودعا نقيب األطباء الى «اتخاذ االجراءات الالزمة؛ 
املواطنني وتخصيص مستشفيات  ومنها عزل 
لهم وتنتظيم دخول وخروج املرضى ومتابعتهم، 
وإجــــراء مــســح شــامــل لــلــكــوادر الصحية وعــزل 
يــؤثــرون في زمالئهم  قد  املصابني منهم ألنهم 
فرض  يجب  كما  الطبية،  املستلزمات  وتــوفــيــر 
حظر شامل وقوي وإعــالن حالة الطوارئ للبلد 
والسيطرة على االجـــراءات، ألن املــرض اليحتاج 

اال لعزل املصابني فقط، وشدة على املخالفني».
السيطرات  تعاون بعض  «عــدم  الشمري  وانتقد 
األمنية مع األطباء والكوادر الطبية وعدم توفير 

ممرات لهم».
من جانبه، قال الناطق باسم خلية االزمة النيابية 
فــالــح الـــزيـــادي لـــ «الـــصـــبـــاح»: إن «الــخــلــيــة تتابع 
ودوائــرهــا  والبيئة  الصحة  وزارة  عمل  ميدانيًا 
فــي بــغــداد واملــحــافــظــات», مبينًا ان «عــدم التزام 
املواطنني بالتعليمات الصحية أدى الى زيادة في 

عدد االصابات».
وأضــــاف «نــحــتــاج الـــى تــوفــيــر مـــواد أكــثــر ودعــم 
مــاديــا ومــعــنــويــا بتوفير  الــصــحــة  كــــوادر وزارة 

جميع املواد املختبرية لتوفير املسحات».

اكتشف بعد  االصــابــات  عــدد  «زيــــادة  ان  مبينا 
زيـــــــادة املـــســـوحـــات الـــتـــي تـــجـــرى داخــــــل داخــــل 
محافظة بغداد، ولذلك على وزارة الصحة أن تعمل 
االصابات  والكشف عن  املسوحات  زيــادة  على 

واملصابني لنتمكن من تطويق املرض».
ولفت الى أن «البلد وصل الى نقطة حرجة جدا 
ويجب تعاون الجميع من أجل الوصول الى انتهاء 
الـــوبـــاء وتــقــلــيــل انــتــشــاره», مــوضــحــا أن «انــهــاء 
الوبائية،  الخارطة  على  يعتمد  الحظر من عدمه 
وال تعايش مع مــرض كــرونــا، وان إصابة حالة 
واحدة تؤدي الى انتشار املرض في كل العراق».

وأضــاف، إن «زيــادة عدد االصابات والوفيات ال 
فإن  لذلك  الصحة،  وزارة  امكانيات  مع  تتناسب 
تــمــديــد الــحــظــر أو عـــدم تــمــديــده ال يتخذ كــقــرار 
مــســبــق، وإنـــمـــا يــعــتــمــد عــلــى الــخــارطــة الــوبــائــيــة 

للمرض».
إلــــى ذلـــــك، قــــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب ســعــران 
االعــاجــيــبــي لـــ «الــصــبــاح»: «إنــنــا نــطــالــب بتمديد 
واألمر  الصعب،  الصحي  الوضع  بسبب  الحظر 
مــرتــبــط بـــقـــرار مـــن خــلــيــة االزمــــــة الـــتـــي بــيــدهــا 

حسمه».
ــبــة بــتــقــيــيــم  وأضــــــــاف، إن «خـــلـــيـــة االزمـــــــة مــطــال
الـــــوضـــــع، فـــفـــي حـــــال كــــانــــت هــــنــــاك زيــــــــادة فــي 
االصــــابــــات فــعــلــيــهــا االســـتـــمـــرار بــالــحــظــر، وإذا 
 مــا كــانــت هــنــاك قلة فــي االصــابــات فعليها رفع 

الحظر».
اللهيبي  طعمة  مجلس  عضو  استبعد  بــــدوره، 
ـــ «الــصــبــاح» أن «يــتــم رفـــع الحظر  فــي تــصــريــح ل
بهذه السرعة، خاصة إن الوباء خطير ومنتشر 
بصورة واسعة»، داعيا «املوطنني الى االستمرار 
في اتباع الطرق واالرشادات الصحية للوقاية من 

هذا الفايروس».
مـــن جـــانـــبـــه، بـــني عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب كــاطــع 
نــجــمــان وجــهــة نــظــره بــرفــع حــظــر الــتــجــوال من 
استمراره، مبينا ان «االمر يتعلق بقرارات خلية 

االزمة».
ـــ «الــصــبــاح»: إنـــه «مـــن املفترض  وقـــال نــجــمــان ل
الــحــظــر،  الـــى طبيعتها ويــرفــع  الــحــيــاة  تــعــود  أن 
االقــلــيــمــيــة وغـــيـــرهـــا جعلت  الــــــدول  بــعــض  ألن 
القضية أمرا واقعا ويجب التعامل مع الفيروس 
واتـــبـــاع الـــطـــرق الــصــحــيــة مـــن اســتــخــدام الــقــفــاز 
والـــكـــمـــامـــات فـــي ســبــيــل أن يـــكـــون األمـــــر واقـــع 
فــي تحديد  للمعنيني  الــقــرار  يبقى  ولــكــن   حـــال، 

ذلك».
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وقال عضو لجنة العالقــــــــات الخارجية 
فــــــــي مجلــــــــس النــــــــواب عامــــــــر الفايز: إن 
”وزارات الدفــــــــاع، والداخليــــــــة، والنفــــــــط، 
والخارجيــــــــة، ستشــــــــارك في  واملاليــــــــة، 
الحوار الســــــــتراتيجي مع واشنطن، من 
خــــــــالل ممثل واحد عــــــــن كل وزارة عبر 

تقنية فيديو كونفرانس“.
وأضاف الفايز أن ”هناك لجانًا أميركية 
وعراقية فرعية عملت على إعداد امللفات 
التي ســــــــتطرح في االجتماع املرتقب بني 
الوفدين الذي ســــــــيكون حاســــــــمًا وليوم 
واحد“، مؤكدا أن ”هذا االجتماع سيبت 
في مصير القــــــــوات األميركية املتواجدة 

على األراضي العراقية“.
وتابــــــــع النائــــــــب إن لجنته ”اســــــــتضافت 
قبل ثالثة أيــــــــام عضو الوفد التفاوضي 

العراقي مع الجانب األميركي“.
ومن املقرر أن يبدأ الحوار الستراتيجي 
بني بغداد وواشــــــــنطن يوم غد الخميس، 
العســــــــكري  الوجــــــــود  لبحــــــــث مصيــــــــر 

والتعاون االقتصادي والسياسي.

العالقات الخارجية
وكشــــــــفت لجنة العالقات الخارجية في 
مجلس النواب عــــــــن ان وزارة الخارجية 
بصدد تشكيل سكرتارية دائمة ملتابعة 
االتفاقيــــــــة الســــــــتراتيجية بــــــــني العــــــــراق 

والواليات املتحدة االميركية.
وقــــــــال عضــــــــو اللجنــــــــة مثنــــــــى أمــــــــني لـ 
اســــــــتضافت  «اللجنــــــــة  إن  «الصبــــــــاح»: 
هــــــــذا االســــــــبوع وكيــــــــل وزارة الخارجية 
لالســــــــتماع الــــــــى شــــــــرح مفصــــــــل حول 
اتفاقية االطار الستراتيجي التي دخلت 
حيز التنفيذ في األول من كانون الثاني 
2009، بعد تبادل املذكرات الدبلوماسية 
املؤيدة الكتمال اإلجــــــــراءات الالزمة من 
الطرفني لتنفيذ هــــــــذه االتفاقية بموجب 

اإلجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة 
في كل مــــــــن العراق والواليــــــــات املتحدة، 
لتنظيــــــــم العالقة في مختلــــــــف املجاالت 
منها التعاون السياســــــــي والدبلوماسي 
والثقافــــــــي  واالمنــــــــي  والدفاعــــــــي 
واالقتصادي والطاقة والصحي والبيئي 
املعلومات  وتكنولوجيــــــــا  واالتصــــــــاالت 
وانفــــــــاذ القانون والقضاء“، مبينًا ”عزم 
الوزارة تشكيل سكرتارية دائمة ملتابعة 
االتفاقية بحيث يســــــــتفيد العراق من ما 

جاء فيها“.
وأضاف أمني، إن ”العراق وطوال الفترة 
الســــــــابقة لم يســــــــتفد من الفــــــــرص التي 
جــــــــاءت في هذه االتفاقيــــــــة رغم تضرره 
كثيرا من الوجود العســــــــكري االميركي 
من 2004 لحني انســــــــحاب القوات منه“، 
مؤكــــــــدًا ان ”نجــــــــاح الحوار بــــــــني البلدين 
واالســــــــتفادة من هــــــــذه االتفاقية يتعلق 
بمدى قدرتنا على املتابعة واستحصال 

حقوقنا وامتيازات هذه االتفاقية“.

خبراء ومختصون
مــــــــن جانبه، رأى رئيــــــــس مركز التفكير 
السياســــــــي الدكتور إحســــــــان الشمري، 
ان «الحــــــــوار العراقــــــــي االميركي يعكس 
الرغبــــــــة املتبادلــــــــة بوضــــــــع العالقــــــــة بني 
الدولتني على أسس صحيحة أساسها 

اتفاقية االطار الستراتيجي».
وأضــــــــاف الشــــــــمري لـــــــــ «الصبــــــــاح»، إن 
«الواليات املتحدة ماضية باتجاه رســــــــم 
جديد لعالقاتها مع العراق،ال ســــــــيما ان 
العالقــــــــة أصابها نوع مــــــــن الفتور على 
مستوى الحكومة السابقة، وايضا فإن 
بغداد بحاجة إلى الى مســــــــاحة التوازن 
في عالقاتهــــــــا الخارجية، إذ أن االخيرة 
تجد في هــــــــذا الحوار مســــــــاحة لتثبيت 
صــــــــورة العــــــــراق بأنه يعتمد السياســــــــة 
الخارجية املتوازنة على اساس املصالح 

املشتركة».
وبني أن «هناك توجها ســــــــابقا من قبل 
واشــــــــنطن إلدامة هــــــــذا الحــــــــوار وإعادة 
تفعيلــــــــه علــــــــى املســــــــتوى االقتصــــــــادي 
اهمهــــــــا  ان  إال  والعملــــــــي،  والسياســــــــي 
يكمن في اســــــــتمرار التنسيق والتعاون 
فــــــــي ما يرتبــــــــط بالحرب علــــــــى االرهاب 
ومصير القوات االميركية وضمان عدم 
استهداف املصالح االميركية في الداخل 

العراقي».
وأملح الشمري الى أن «تشكيل سكرتارية 
دائمــــــــة ملتابعة االتفاقية الســــــــتراتيجية؛ 
دليل علــــــــى أن الحكومــــــــة العراقية تولي 
املوضوع درجة عالية من االهمية ليكون 
الحــــــــوار بني البلديــــــــن منطلقــــــــا لترتيب 
عالقــــــــات العــــــــراق الخارجية مــــــــع جميع 

الدول».
أما الكاتــــــــب واملحلل السياســــــــي محمد 
الفيصــــــــل، فقــــــــد توقع أن يأخــــــــذ الحوار 
العراقي ـ االميركــــــــي زمنًا أكثر مما هو 
متوقــــــــع لضــــــــرورة وضع ســــــــتراتيجية 

جديدة للعالقة بني الدولتني.
وأضــــــــاف الفيصل فــــــــي تصريح خص 
البرملــــــــان  «قــــــــرار  إّن  «الصبــــــــاح»،  بــــــــه 
القاضي بشــــــــأن اإلنســــــــحاب األميركي، 
هــــــــو العنوان األبرز الذي ســــــــيطغى على 
جــــــــدول تلكــــــــم املباحثات، وهــــــــذا يعني 
إعادة دراســــــــة وتعديل لبنــــــــود االتفاقية 
الســــــــتراتيجية بــــــــني واشــــــــنطن وبغداد، 
خصوصًا بعد أن قــــــــال األميركان أّنهم 
مســــــــتعدون  للبحث في مجمل العالقة 
مع العــــــــراق»، مشــــــــيرًا الــــــــى أن «جوالت 
الحوار ال تنحصر بجدولة اإلنســــــــحاب 
فقــــــــط من دون املرور بمختلف القضايا 
التــــــــي تهــــــــم الطرفــــــــني، ومن هنــــــــا تأتي 

العراقية  الشــــــــخصيات  اختيــــــــار  أهمية 
الكبيــــــــرة  امللفــــــــات  وكذلــــــــك  املفاوضــــــــة 
 واملعقدة التي  سيتم طرحها على طاولة 

التفاوض».
وبــــــــني أّن «املشــــــــهد السياســــــــي الداخلي 
الشائك ومزاجية وشك بعض االطراف 
حــــــــول ما ســــــــيدور مــــــــن مباحثــــــــات قد 
يجعــــــــل الحكومة العراقيــــــــة الجديدة في 
وضع حرج خالل جــــــــوالت التفاوض»، 
داعيًا فريــــــــق العمل التفاوضــــــــي الى أن 
«يضع مصلحة العراق فوق كل املصالح 
اآلخــــــــرى، وهــــــــم األكفــــــــأ واألقــــــــدر على 

تحقيق ذلك».

الضمانات واالتفاقات
وطرح رئيس الجمعيــــــــة العراقية للعلوم 
السياســــــــية الدكتور أســــــــامة السعيدي، 
تســــــــاؤالت عديدة حول أهليــــــــة التعاقد 
مــــــــع الدولة وثقــــــــة الطرف اآلخــــــــر بالوفد 
املفاوض والتي تعد مســــــــألة حساســــــــة 
وجوهرية واساســــــــا لالرتكاز، اذ يجب 
ان تكون الدولــــــــة غير خاضعة لضغوط 
او جهة معينة وتمتاز باالستقاللية وأن 
يكون قرارها ملزمــــــــا وباتا على جميع 
مســــــــاحتها الجغرافية ومؤسســــــــاتها»، 
وتساءل: «ما هي الضمانات التي اخذت 
من جميع االطراف بأن القرارات في حال 
صدورها بعد الحوار ال يعترض عليها 

مكون او طائفة او قومية معينة؟».

وأضاف الســــــــعيدي، أن « هل ســــــــيمتلك 
الوفد املفاوض الشجاعة الكافية الجراء 
كشف حساب مع الجانب االميركي من 
بداية العالقــــــــة في عــــــــام 2003 وصوال 
الى هذه املرحلــــــــة بعد ان مرت بمحطات 
عديــــــــدة!!“.، مبينًا ان ”شــــــــخوص الوفد 
يجــــــــب أن ال يكونــــــــوا حاملني لجنســــــــية 
اخرى، وأن يكونوا مقيمني داخل اراضي 
الدولــــــــة التــــــــي يفاوضــــــــون مــــــــن طرفها 
وفــــــــق الضوابط القانونية والدســــــــتورية 
املعمــــــــول بهــــــــا فــــــــي جميــــــــع دول العالم، 
الدفاع والخطاب متفقا  ليكون مستوى 
مع احتياجات البلــــــــد وظروفه وتطلعاته 
وما يعانيه من صعوبــــــــات، في حني أن 
الوفــــــــد يخلو من أي شــــــــخصية شــــــــابة 
اكاديمية مــــــــن وزارة الخارجية تدرجت 
فــــــــي العمــــــــل الدبلوماســــــــي“، متوقعًا أن 
”الوفد املفاوض فيه مســــــــحة سياسية 
 أكثــــــــر ممــــــــا هــــــــي فنيــــــــة أو تفاوضيــــــــة 

مفترضة“.
الســــــــعيدي، نّبه الــــــــى ان ”العــــــــراق يجب 
أن يكــــــــون حريصــــــــا علــــــــى نفســــــــه وأن 
يعرف مع مــــــــن يتعامل وكيف، وما هي 
بوصلتنا الوطنيــــــــة واالهم أن نقف على 
ارضية صلبة وأن يكــــــــون قرارنا واحدا 
موحــــــــدا مهمــــــــا اختلفنــــــــا فــــــــي االنتماء 
والطائفة والقوميــــــــة، كما يجب أن يكون 
القرار ســــــــياديا اتحاديا ملزما للجميع؛ 
واال ســــــــنفقد هيبتنــــــــا ومكانتنــــــــا وهذا 

مــــــــا حصل فــــــــي الكثيــــــــر من القــــــــرارات 
واالجراءات“.

أما املحلل السياســــــــي زياد العرار، فقد 
بــــــــني ان ”أمام العراق فرصة اســــــــتغالل 
املفاوضات املقبلــــــــة مع الواليات املتحدة 
االميركية القامة عالقات متوازنة معها 
فــــــــي جميع املجــــــــاالت، وعلــــــــى املفاوض 
العراقــــــــي مراعــــــــاة مصلحــــــــة البلد وفق 
الواقع الحالي وبنظرة مســــــــتقبلية بعيدا 
عن الخيال والتاريــــــــخ“. وأضاف العرار 
لـ ”الصبــــــــاح“، إن ”على العراق تصحيح 
التــــــــي حصلــــــــت باالتفاقيات  االخطــــــــاء 
السابقة مع واشنطن والتي اعطت حرية 
كبيرة للقــــــــرار االميركــــــــي بالتدخل في 
الشــــــــؤون العراقية  الســــــــيما مــــــــا يتعلق 
بالجانب العسكري“، متمنيًا أن ”يدخل 
فريق التفاوض العراقي للحوار من دون 
ضغوط سياسية داخلية“. وأكد العرار، 
ان ”صانــــــــع القــــــــرار السياســــــــي والقوى 
السياســــــــية يجــــــــب أن تعلم ان الشــــــــعب 
يراقب ويرتقب ما ســــــــتفضي اليه نتائج 
الحــــــــوارات ويأمل أن تنعكــــــــس املقررات 
علــــــــى واقع الحيــــــــاة العامة فــــــــي البلد، ال 
ســــــــيما ان واشنطن تمتلك قدرات عاملية 
كبيرة ملعالجــــــــة االخفاقات االقتصادية، 
وبني كل هذه األوضاع واملعطيات يجب 
أن ال يقــــــــدم العــــــــراق أي تنــــــــازالت علــــــــى 
حساب وحدته وســــــــيادته وأن ال يكون 
مع طرف ضد آخر، ألن هذا ســــــــينعكس 
عليــــــــه ســــــــلبًا فــــــــي املســــــــتقبل القريب“. 
عضو لجنــــــــة االمــــــــن والدفــــــــاع النيابية، 
بــــــــدر صائــــــــغ، أكد في حديــــــــث صحفي: 
ان ”اللجنــــــــة التفاوضيــــــــة مــــــــع الجانــــــــب 
االميركي ستشكل من الشيعة والسنة 
واالكراد اضافــــــــة الى ذوي االختصاص 
من اجل اجــــــــراء االجتماعات االولية مع 
واشــــــــنطن“. وبــــــــني ان ”الحكومــــــــة يجب 
أن تســــــــير وفق قرار البرملــــــــان القاضي 
بإخراج القوات األميركية، كما أن اللجنة 
التفاوضيــــــــة يجب أن توضــــــــح للبرملان 
اآلليــــــــات واملحاور التي ستناقشــــــــها مع 
الجانــــــــب االميركــــــــي من أجــــــــل أن يكون 
مجلــــــــس النواب علــــــــى علــــــــم ودراية بما 
سيحصل خالل املفاوضات، خاصة انه 
اتخــــــــذ قراره باخالء العراق من أي قوات 

أجنبية“.

آراء نيابية
بــــــــدوره، قال عضــــــــو تحالف ســــــــائرون 
إن  املســــــــعودي:  ريــــــــاض  النائــــــــب 
«ســــــــائرون لن تتدخل بشــــــــكل مباشر 
فــــــــي املفاوضــــــــات التــــــــي ســــــــتجري مع 
شــــــــأنا  لكونهــــــــا  األميركــــــــي   الجانــــــــب 

حكوميا». 
ســــــــائرون  «تحالــــــــف  أن  وأضــــــــاف، 
كقوة سياســــــــية أساســــــــية فــــــــي العملية 
السياســــــــية له الحــــــــق في طــــــــرح وجهة 
نظــــــــره للمفــــــــاوض الحكومــــــــي العراقي 
بشــــــــأن طبيعة العالقات املستقبلية مع 
الواليات املتحدة االميركية». وأوضح ان 
«ســــــــائرون طالب املفاوض العراقي بان 
يكون حريصا على مصلحة البالد وأن 
يســــــــعى لضمان العراق ويؤكد للجانب 
األميركي أننا لســــــــنا بحاجة الى تواجد 
قواته أو أي قــــــــوة اجنبية على األراضي 
العراقية، لكون ذلك يعد احتالال صارخا 
وال يحقق ســــــــيادة العــــــــراق على ارضه 
وسمائه ومياهه»، مبينا أن «من أولويات 
مطالبنا للوفد العراقي املفاوض خروج 

القوات االميركية كافة وبأي عنوان». 
النائب عن كتلة صادقون النيابية نعيم 
العبــــــــودي، أكــــــــد من جانبــــــــه أن «من أهم 
العراقــــــــي األميركي هو  أولويات الحوار 

الحفــــــــاظ على ســــــــيادة العــــــــراق»، مبينا 
أنــــــــه «يجب ان يكون فــــــــي ذهن املفاوض 
العراقــــــــي انــــــــه يجــــــــب أن ال يتواجــــــــد اي 
 جنــــــــدي مقاتــــــــل اجنبــــــــي فــــــــي القواعد 

العراقية».
وأضــــــــاف، أن «الشــــــــعب العراقــــــــي عبــــــــر 
عن رفض الوجــــــــود االجنبي من خالل 
تظاهــــــــرات ســــــــابقة وكانــــــــت صوتهــــــــا 
عاليا»، مشــــــــيرا  الى ان «موقف البرملان 
واضــــــــح ومصلحــــــــة العــــــــراق يجــــــــب أن 
تكون حاضرة في الحــــــــوار والتفاوض 
االميركي العراقي، وعدم الســــــــماح بأي 
نقطة تحسب ضد املصلحة الوطنية». 

بــــــــدوره، قــــــــال النائب عــــــــن تحالف الفتح 
محمد البلــــــــداوي: انه «رغم اعالمنا على 
األقل كأعضاء مجلس النواب رســــــــميا 
بأسماء املفاوضني العراقيني مع الجانب 
األميركي على املســــــــتويات كافة األمنية 
اننــــــــا  اال  واالقتصاديــــــــة،  والسياســــــــية 
نطالــــــــب الكاظمي بــــــــأن يختار مفاوضا 
انتــــــــزاع حقوقنا   شــــــــجاعا وقادرا على 

الوطنية».
وأضــــــــاف إن «علــــــــى املفــــــــاوض العراقي 
أن يكــــــــون ملمــــــــا بــــــــكل األخطــــــــاء التــــــــي 
ارتكبهــــــــا االميــــــــركان خــــــــالل تواجدهم 
علــــــــى االراضــــــــي العراقية منــــــــذ تغيير 
النظــــــــام الســــــــابق الــــــــى اليــــــــوم من خالل 
التــــــــي  للوثائــــــــق واملســــــــتندات  تقديمــــــــه 
تثبــــــــت ذلك والتــــــــي خالفت مــــــــا ادعى به 
االميــــــــركان خاصة في مجــــــــال التدخل 
 فــــــــي القرارات السياســــــــية واالقتصادية 
البلــــــــداوي  وطالــــــــب  وغيرهــــــــا».  
املفــــــــاوض العراقــــــــي بــــــــأن «ينتــــــــزع بكل 
والخــــــــروج  العــــــــراق  ســــــــيادة  شــــــــجاعة 
من سياســــــــة التابــــــــع واملتبــــــــوع والنفاذ 
 مــــــــن الجلبــــــــاب األميركــــــــي»، علــــــــى حد 

تعبيره.

2003
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املــســوقــة من  الــحــنــطــة  كــمــيــات  بــلــوغ  الـــتـــجـــارة  وزارة   أعلنت 
الفالحني واملزارعني وسط البالد وجنوبها حتى اآلن، مليونني 
بــأنــهــا ستبدأ  أربــيــل  أفــــادت محافظة  بينما  طـــن،  ألـــف  و751 

موسم الحصاد والتسويق خالل األسبوع املقبل.
وقـــال مــديــر الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة الــحــبــوب بـــالـــوزارة عبد 
الــرحــمــن عــجــي طــوفــان فــي بــيــان صحفي تلقته "الــصــبــاح": 
إنَّ "العام الحالي شهد تسجيل زيادة بالكميات املسوقة من 
قار  وذي  ميسان  محافظات:  حققت  إذ  الحنطة،  محصول 

واملثنى وواسط والنجف األشرف والديوانية وكربالء املقدسة، 
زيادة بالكميات املسوقة كمًا ونوعًا، وهي زيادات لم تصلها 
االكتفاء  املساعي إلعــالن  فيها". مؤكدًا  زراعته  تاريخ  خالل 

الذاتي من املحصول للعام الثاني على التوالي.
بصوامع  الحنطة  مــن  املتسلمة  الــكــمــيــات  مــجــمــوع  أنَّ  وذكـــر 
ومخازن شركته حتى اآلن، تجاوزت املليونني و751 ألف طن 
بأنواعها، بزيادة بلغت 285 ألف طن عن 2019، كاشفًا عن 
تصدر واسط قوائم املحافظات املسوقة بكمية 535 ألف طن، 
وكان في صالح الدين 347 ألف طن، وفي ذي قار 235 ألف 
طن، أما الديوانية فبلغت 233 ألف طن، وفي بابل كانت 229 

ألف طن.

وأشار طوفان الى أنَّ كميات الحنطة املسوقة توزعت ما بني 
ألفًا و833  ألفًا و632 طنًا درجــة أولــى، و180  مليونني و559 

طنًا درجة ثالتة، و11 ألفًا و134 طنًا للدرجه الثالثة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، تــوقــع مــديــر قــســم الــتــخــطــيــط فــي مــديــريــة 
زراعــــة بــابــل عــبــد الــلــه يــاســني بــتــصــريــح خـــاص لـــ"الــصــبــاح"، 
وصول الكميات املسوقة من محصول الحنطة، الى 300 ألف 
طن، والتي أكد أنها ستسهُم بشكٍل كبير في إمــداد البطاقة 

ة بمادة الطحني. التموينيَّ
الى ذلك، أفاد مدير سايلو أربيل بالوكالة مدير الرقابة التجارية 
هيمن سيد مراد في تصريح خاص لـ"الصباح": بأنَّ حصاد 
محصولي الحنطة والشعير سوف يبدأ خالل األسبوع املقبل، 

الحصاد والتسويق عن موعده بعشرة  مرجعًا تأخر موعد 
أيام، الى تفشي جائحة فيروس كورونا والظروف التي ترتبت 

عليه.
لـــــألعـــــوام: 2014  لــلــفــالحــني مــســتــحــقــات ســـابـــقـــة  أنَّ  وبـــــني 
ملستحقات  مــنــهــم  الــبــعــض  تــســلــم  بــيــنــمــا  و2016،  و2015 
مشكالت  الــى  ذلــك  مرجعًا  و2019،  و2018   2017 االعــــوام: 
ــــك، مــعــربــًا عـــن أمــلــه بــــأْن تــحــل الــحــكــومــة  ســابــقــة عــرقــلــت ذل
املـــزارعـــني تسلم  لــجــمــيــع  املــشــكــالت ليتسنى  الــجــديــدة هـــذه 
عام  بشكل  جيد  املحافظة  إنــتــاج  بـــأنَّ  منوهًا  مستحقاتهم، 
 للمحصولني، بسبب استخدام األساليب املتطورة في الزراعة 

والري.

معرض  قــاعــات  بتجهيز  الصحة  وزارة  بــاشــرت 
بغداد الدولي لغرض استقبال املصابني بفيروس 
أعــدادهــم خالل  كــورونــا، بينما توقعت انخفاض 
األيــام القليلة املقبلة بعد تشديد إجــراءات الحظر 

الشامل.
ـــك، تــواصــل املــحــافــظــات تشديد  وفـــي غــضــون ذل
إجراءاتها واتخاذ مقررات جديدة الحتواء الوباء.

الدكتور جاسب  الكرخ  دائــرة صحة  وقــال مدير 
الــحــجــامــي لــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ املـــالكـــات الــهــنــدســيــة 
والــفــنــيــة الــتــابــعــة لـــلـــدائـــرة قــامــت بــتــهــيــئــة قــاعــات 
الدولي لغرض استقبال املصابني  معرض بغداد 

بفيروس كورونا، وبسعة 3000 سرير".
واضاف أنَّ "الدائرة أعدت خطة شاملة للسيطرة 
عــلــى األعــــــداد املـــتـــزايـــدة لــلــمــصــابــني بــعــد إجــــراء 
ة  ة والصحيَّ صيانة شاملة للتأسيسات الكهربائيَّ
وأجهزة التبريد وترتيب القاعات بالشكل املناسب 
الستقبال املرضى وإعداد أماكن للمالكات الطبية 
هذه  افتتاح  وسيتم  لألدوية  ومخازن  والصحية 

القاعات خالل األيام القليلة املقبلة".
بـــغـــداد  أنَّ "مــســتــشــفــيــات  الـــحـــجـــامـــي  وأوضـــــــح 
املــخــصــصــة لــلــحــجــر الــصــحــي قـــد ال تــســتــوعــب 
األعـــداد  املقبلة ألنَّ  األيـــام  مصابني جـــددًا خــالل 
بدأت ترتفع وتخطت حاجز األلف إصابة يوميًا"، 
الفتًا إلى أنَّ خلية األزمة توجهت نحو تهيئة عدٍد 
مــن األمـــاكـــن فــي مــعــرض بــغــداد الـــدولـــي كــبــديــٍل 

لحجر املصابني".
وبــني أنَّ "مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا بحاجة إلى 
لــلــتــعــامــل مــعــه ألنَّ الحظر  وضـــع خــطــٍط جـــديـــدة 
الــشــامــل لـــم يــعــد كــافــيــًا الحـــتـــوائـــه، ألنَّ الــوضــع 
الــصــحــي أصــبــح مــقــلــقــًا بــعــد تـــجـــاوز اإلصـــابـــات 

حاجز األلف يوميًا".

توقعات بانخفاض اإلصابات
من جهته، توقع مدير الصحة العامة، عضو خلية 
االزمــة الدكتور ريــاض عبد االمير، خالل حديثه 
لـــ"الــصــبــاح" ان تــشــهــد االيـــــام املــقــبــلــة انــخــفــاضــا 
بــكــورونــا بعد تشديد فرض  بــاعــداد االصــابــات 
الحظر الشامل، موضحا ان عدد االصابات التي 

تخطت 1000 اصابة خالل االيام القليلة املاضية 
اليومي، كانت  الوبائي  املوقف  واملعلن عنها عبر 

متوقعة ومؤشرة لدى الجهات الصحية.
ولفت الى أنَّ فرض الحظر الشامل بشكٍل تام جاء 
باقتراح وتشديد من قبل الوزارة وبطلٍب مقدم الى 
رئيس لجنة الصحة والسالمة الوطنية، مؤكدًا أنَّ 
تقليل اإلصابات يعتمُد بشكٍل أساس على التزام 
املواطنني باإلجراءات الوقائية التي فرضتها خلية 
التزامهم  االجتماعي، وعند عدم  والتباعد  األزمــة 
الى  سنلجأ  والــســالمــة  الصحة  لجنة  بتعليمات 

تمديد الحظر الشامل.
أيار  األخير من  األســبــوع  إنــه منذ  الحلفي  وتابع 
املـــاضـــي ســجــلــت بـــغـــداد عـــدد إصـــابـــات مــتــزايــدًا 
ويقفز أحيانًا للضعف يوميًا بعد تطبيق عملية 
الحجر في 6 مناطق موبوءة مدعمة بإجراء عملية 

املسح الوبائي السريع على نطاٍق واسٍع ما سمح 
ة ممن  بالوصول الى آالف الحاالت املصابة املخفيَّ
ال تظهر على أصحابها أية أعراض وقطع سلسلة 

انتقال العدوى.

مغادرة محجورين
الحجر الصحي  أماكن  هــذا وغــادر 51 محجورًا 
ــة  ــنــجــف مـــن دون ظـــهـــور أعــــــراض مــرضــيَّ فـــي ال

عليهم.
صرح بذلك ملراسل "الصباح" مدير صحة النجف 
املغادرين  أنَّ  الكندي، موضحًا  الدكتور رضــوان 
إيــــــران و18 من  بـــواقـــع 10 وافــــديــــن مـــن  كـــانـــوا 
روسيا، أما البقية فقد كانوا 23 مالمسًا لحالتني 
دون  مــن  الصحي  الحجر  مــدة  أنــهــوا  مرضيتني 

ة. أعراض مرضيَّ

املغادرين 15 مواطنًا  الوافدين  أنَّ من بني  وذكــر 
مــن محافظة الــديــوانــيــة أمــضــوا مـــدة الــحــجــر في 

محافظة النجف األشرف.
ــة  بـــــدوره، أشـــار مــديــر وحـــدة األمـــــراض االنــتــقــالــيَّ
أنه  الــى  املــوســوي،  الــعــامــة ليث  فــي قسم الصحة 
الوافدين واملالمسني  بمغادرة هذه املجموعة من 
الــصــحــي 372 مــحــجــورًا من  الــحــجــر  يتبقى فــي 
بينهم 4 وافدين من الخارج و368 مالمسًا، الفتًا 
إلى أنَّ الدائرة تبذل كل الجهود لتقديم الخدمات 
الطبية والفندقية لهم طوال فترة الحجر الصحي.

ــــــه بـــالـــنـــظـــر لــــلــــزيــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــي  واضـــــــــاف ان
أعــــداد املــحــجــوريــن فــــإنَّ الـــدائـــرة ســتــقــوم بحجر 
بـــعـــض الـــــحـــــاالت حــــجــــرًا مـــنـــزلـــيـــًا، مــــع املــتــابــعــة 
 لــــضــــمــــان عـــــــدم مــــغــــادرتــــهــــم ألمــــــاكــــــن الـــحـــجـــر 

املنزلي.

مقررات جديدة
وفي واسط، توقع املحافظ محمد جميل املياحي، 
صبح املحافظة منكوبة بسبب تفشي الوباء، 

ُ
أْن ت

داعيًا األهالي الى االستعداد ألياٍم صعبة.
وذكر أنَّ خلية األزمة اجتمعت وخرجت بمقررات 
الوباء،  تسهم في الحد أو السيطرة على انتشار 
شملت، تهيئة خطة للحجر املناطقي يبدأ تنفيذها 
األسبوع املقبل، مؤكدا أنَّ أعداد اإلصابات املعلنة 

كبيرة جدًا وغير املعلنة هي أضعاف العدد.
ولــفــت إلـــى أنَّ املـــقـــررات تــتــضــمــن ايــضــًا تطبيق 
عليهم  تظهر  لــم  الــذيــن  للمصابني  منزلي  حجر 
أعــراض وليست لديهم مشكالت في التنفس مع 
فــتــح مــراكــز للحجر الــصــحــي فــي أقــضــيــة الحي 
العبء  لتخفيف  والعزيزية  والنعمانية والصويرة 
التشديد  وكــذلــك  الــعــام،  الـــزهـــراء  عــن مستشفى 
عــلــى مــنــع الــتــجــمــعــات واالخـــتـــالط مــع مضاعفة 
ــغــرامــات عــلــى املــخــالــفــني مــن أصــحــاب املــطــاعــم  ال
إجـــازات 50 مطعمًا  تــم سحب  إذ  الكافيهات،   أو 

وكافيهًا.
ة  تطوعيَّ إعـــالم  خلية  تشكيل  سيتم  انـــه  وتــابــع 
من كل الفاعلني والناشطني للقيام بحملة توعية 
شــامــلــة، مــشــيــرًا إلـــى أنَّ الــحــكــومــة لـــم تخصص 
األمــــوال الــكــافــيــة للحد مــن انــتــشــار الـــوبـــاء، إذ لم 
تحصل املحافظة على املبالغ املخصصة الحتواء 
املحافظات  بمساعدة  اهتمام  عدم  وهناك  الوباء، 
في التعاطي مع جائحة الفيروس، على حد قوله.

غلق منافذ
لخلية  الرسمي  املتحدث  قــال  نفسه،  امللف  وفــي 
لـ"الصباح"  الدين جمال عگاب  األزمــة في صالح 
ة للمحافظة بالكامل،  إنه تم غلق املنافذ الخارجيَّ
الغذائية  مــواد  ة من  اللوجستيَّ املــواد  تمرير  ويتم 
ومــواد البناء واألعــالف و األدويــة مع منع دخول 
املــصــابــة مــؤخــرًا  الـــحـــاالت  إنَّ  الـــوافـــديـــن. وأردف 
تـــــوزعـــــت بـــــني ســـــامـــــراء وبــــلــــد وتــــكــــريــــت مــنــهــم 
مــدنــيــون مــالمــســون وعــســكــريــون وافـــــدون، وإنَّ 
الــــفــــرق الــصــحــيــة مــنــتــشــرة فــــي عـــمـــوم أقــضــيــة 
 املــحــافــظــة لــفــحــص املــالمــســني وتـــمـــارس عملها 

بأتم وجه.
وأكد أنه بعد ازدياد حاالت اإلصابة في املحافظة 
ة بصورة  الطبيَّ اللجان  مــع  املــواطــنــني  تــعــاون  بــدأ 
ملحوظة وذلك من خالل مراجعتهم للمؤسسات 
ــة مـــع ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات والـــكـــفـــوف في  الــصــحــيَّ

األسواق.

ة في املنطقة  أنهت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائيَّ
ة الثانية  ة أعمال تشغيل الوحدة التوليديَّ الجنوبيَّ
بعد  املركبة،  قــار  ذي  كهرباء  إنتاج  في محطة 
ربـــط الــوحــدة األولــــى بالشبكة الــوطــنــيــة لــزيــادة 

ساعات التجهيز في املحافظة.
ة في  الــطــاقــة الكهربائيَّ إنــتــاج  وقـــال مــديــر عــام 
ة، رئيس غرفة عمليات الكهرباء  املنطقة الجنوبيَّ
إنَّ  قــار، موفق يوسف عزيز:  في محافظة ذي 
محطة  فــي  الثانية  ــة  الــتــولــيــديَّ الــوحــدة  "تشغيل 
(كــهــربــاء ذي قـــار املــركــبــة) وربــطــهــا بالشبكة 
الوطنية بطاقة (100) ميكاواط، نفذت من قبل 

شــركــة انــكــا الــتــركــيــة، وبــالــتــعــاون مــع املــالكــات 
ة التابعة للشركة العامة إلنتاج  ة والفنيَّ الهندسيَّ
ة"، الفتًا إلى أنَّ الوزارة أكملت في  املنطقة الجنوبيَّ
ة األولى في  وقٍت سابق تشغيل الوحدة التوليديَّ
إنتاجية  بقدرة  املركبة  قــار  ذي  كهرباء  محطة 
(100) ميكاواط وتم ربطها بخطوط املحافظة 
وتحسني  املــحــافــظــة  حــصــة  لـــزيـــادة   KV 132

ة من قبل  واقع التجهيز فيها وبجهود استثنائيَّ
التركية  أنكا  وشــركــة  الكهرباء  وزارة  مــالكــات 

املنفذة للمشروع.
التوليدية  الــوحــدة  "أعــمــال تشغيل  أنَّ  واضـــاف 
الوحدة  يومني على تشغيل  بعد  الثانية جــاءت 
ــــــى الـــتـــي دخـــلـــت بــالــخــدمــة بـــواقـــع (100)  األول
لتضيف  الثانية  الــوحــدة  بها  لتلحق  مــيــكــاواط 

ة مقدارها (100) ميكاواط كبداية  طاقة إنتاجيَّ
الـــى (250)  الــوحــدتــني تــدريــجــيــًا  إنــتــاج  ليصل 

ميكاواط".
 ايضًا وبشكٍل دؤوب 

ٌ
وتابع إنَّ "العمل متواصل

على إدخال باقي الوحدات بشكٍل تتابعي خالل 
الــفــتــرة املــقــبــلــة لــيــصــل إجــمــالــي إنـــتـــاج املحطة 

الغازية الى (500) ميكاواط".

أعلنـت الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية في 
املاضـي تجاوزت  أيــار  سامراء، تحقيق مبيعات خالل شهر 

الثالثة مليارات دينار.
وذكـر مدير عام الشركة التابعة لوزارة الصناعة واملعادن عبـد 
اإلعالمي  للمكتب  تصريح  في  السالـم  الرحمـن  عبـد  الحميـد 
للوزارة وتلقه "الصباح" أمس، أنَّ مبيعات الشركة لشهر أيار 
املاضي بلغت ثالثة مليـارات و136 مليـون دينار، بانخفاض 

اإلجـــراءات  نتيجة  املاضي  نيسان  مبيعات شهر  عن  طفيف 
الوقائية املتخذة بسبب جائحة كورونا والتي تمثلت بفرض 

حظر التجوال وعطلة عيد الفطر املبارك.
ة  وبني أنَّ املبيعات تضمنت تجهيز وزارة الصحة والسوق املحليَّ
املستحضرات  بمختلف  للشركة  ــة  الــحــصــريَّ الــوكــاالت  عبر 

مؤكدًا  املزمنة،  ومنها  األمــراض  مختلف  تعالج  التي  الدوائية 
عزم شركته زيادة مبيعاتها خالل األشهر املقبلة بعد زيادة 
التي كانت متوقفة  الدوائية  الطلب على بعض املستحضرات 
سابقًا والتي ستتميز بحلتها الجديدة التي تالئم الذوق العام، 

 عن إنتاج مستحضرات جديدة وألول مرة في البـالد.
ً
فضال

مديرياتها  الى  التربية  وزارة  أوعــزت 
البالد  ومحافظات  بــغــداد  فــي  العامة 
كـــافـــة، بــتــطــبــيــق ضـــوابـــط احــتــســاب 
نــتــائــج امــتــحــانــات الــصــف الــســادس 
املــقــاربــة، كدرجة  والــدرجــات  ابتدائي 

ة. نهائيَّ
ــــرســــمــــي بـــاســـم  وقـــــــــال املــــتــــحــــدث ال
الــــوزارة حــيــدر فـــاروق الــســعــدون في 
تصريح خــاص أدلـــى بــه لـــ"الــصــبــاح": 
العامة  مديرياتها  وجهت  وزارتـــه  إنَّ 
في بغداد ومحافظات البالد، بتطبيق 
ضــوابــط قـــرار اعــتــمــاد درجـــة نصف 
ــة لــلــنــجــاح في  الــســنــة كـــدرجـــة نــهــائــيَّ

الصف  لتالميذ  الــعــامــة  االمــتــحــانــات 
بالعام  والخاصة  االبتدائي  السادس 
 ،(2020  /2019) الــحــالــي  الـــدراســـي 
 عن السماح للتالميذ الراسبني 

ً
فضال

بأداء امتحان الدور الثاني في جميع 
ـــتـــي رســــبــــوا فــيــهــا وضــمــن  املـــــــواد ال
ــــــوزارة   املـــواعـــيـــد الـــتـــي ســتــحــددهــا ال

الحقًا.
وذكر انه سيتم إرسال استمارة الى 
ة  الدراسيَّ املــواد  املـــدارس، ستتضمن 
ـــة  املــشــمــولــة فــي االمــتــحــانــات الـــوزاريَّ
بملء  املـــدارس  تقوم  أْن  على  العامة، 
تلك االستمارات واملصادقة عليها من 
املدرسة  فــي  ة  االمتحانيَّ اللجنة  قبل 
واملــــشــــرف املـــتـــابـــع وإضــــافــــة درجــــة 

القرار املتضمنة خمس درجات.

ــه سيتم حفظ  السعدون أشــار الــى أنَّ
نــتــائــج الـــصـــف الــــســــادس االبـــتـــدائـــي 
لــلــتــالمــيــذ واعـــتـــبـــارهـــا درجـــــة الــــدور 
ــــراســــبــــون  ال الــــتــــالمــــيــــذ  أمـــــــا  األول، 
بــدرٍس واحــٍد أو أكثر، فتكتب عبارة 
قيام  وبعد  النتيجة،  حقل  فــي  معيد 
مــراكــز الــفــحــص بـــإدخـــال الـــدرجـــات، 
ـــة  تـــــــزود املـــــــــدارس بـــالـــنـــســـخ الـــورقـــيَّ
لــلــنــتــائــج وتـــزويـــد قــســم االمــتــحــانــات 
فــــــي مــــــديــــــريــــــات الــــتــــربــــيــــة الــــعــــامــــة 
إضــافــة الــى املــديــريــة الــعــامــة للتقويم 
واالمــــتــــحــــانــــات عـــلـــى شـــكـــل قـــرص 
واعــتــمــادهــا،  الــبــيــانــات  لحفظ   (CD)
امتحانات  مــواعــيــد  تحديد  أجــل  مــن 
ــلــتــالمــيــذ الـــراســـبـــني   الـــــــدور الـــثـــانـــي ل

الحقًا.

أفـــــصـــــح صـــــنـــــدوق اإلســــــكــــــان عـــــن أنــــه 
ســيــســتــأنــف تــســلــم أقــــســــاط الـــقـــروض 
املــمــنــوحــة لــلــمــواطــنــني بــعــد عــــودة الــــدوام 
الــــرســــمــــي، مــــا لــــم يــــــرد قـــــــرار مـــركـــزي 
بــتــأجــيــلــهــا، أســــوة بــمــا حــصــل لألشهر 

الثالثة املاضية.
التابع لوزارة  وأفاد مدير عام الصندوق 
اإلعـــمـــار واإلســــكــــان والـــبـــلـــديـــات الــعــامــة 
ضياء موجد عبد الله في حديث خاص 
ــــه وبــنــاًء  ـــ"الــصــبــاح": بـــأنَّ وزارت أدلـــى بــه ل
على توجيهات خلية األزمة التي تشكلت 
ضــمــن آلــيــات مــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس 
كورورنا، كانت قد قررت تأجيل استيفاء 

للمواطنني  املــمــنــوحــة  الـــقـــروض  أقــســاط 
لثالثة أشهر هي: آذار ونيسان وأيار.

ســيــســتــأنــف  "الــــصــــنــــدوق  إنَّ  وأردف 
الــقــروض لشهر حزيران  أقــســاط  تسلم 
الحالي، ما لم يرد قرار مركزي بتأجيل 
ذلـــك مــن الــــــوزارة أو مــن الــبــنــك املــركــزي 
العراقي، الفتًا الى أنَّ الصندوق في حال 
مبالغ  سيجبي  فإنه  التسديد  استئناف 
شهر حزيران وليس األشهر الثالثة التي 

ُشملْت بتأجيل التسديد.
وأفــصــح عبد الــلــه عــن أنَّ املــصــرف كان 
الحالي  للعام  االقتراضية  أعد خطته  قد 
2020 على أساس منح 12 ألف معاملة 
ة ببغداد واملحافظات، والتي نوه  إقراضيَّ
ــه سيتم إعـــدادهـــا مــن خـــالل اعتماد  بــأنَّ
 
ً
نــســب الــتــســديــد مـــن الــــقــــروض، فــضــال

عـــن أنَّ الـــقـــروض يــجــري تــوزيــعــهــا بني 
الفقر  خــط  وفــق  على  الــبــالد  محافظات 

إضافة الى عدد السكان لكل محافظة.
الـــقـــروض  مـــن  بــاملــئــة  أنَّ 70  الــــى  ونـــبـــه 
التي تــوزع بني املواطنني، هي من جباية 
مــبــالــغ األقــــســــاط الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــروض، 
تأثرت بشكٍل  الخطة  هــذه  فــإنَّ  وبالتالي 
كــبــيــر بــســبــب عــمــلــيــة تـــأجـــيـــل تــســديــد 
الــــقــــروض، الــــى جـــانـــب ذلــــك فـــــإنَّ عملية 
أيضًا  تأثرت  السكنية  املجمعات  تمويل 
األزمـــة،  هــذه  الــى حــٍد كبير على خلفية 
مشيرًا الى أنَّ عملية استئناف القروض 
سيتم البت بها عند عودة الدوام الرسمي 
في  يؤثر  ال  بما  الجباية  عملية  وتقييم 
 أوضــــاع املــواطــنــني فــي ظــل أزمـــة جائحة 

كورونا.
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وكان من بني املشاركني أسر عدد من األميركيني 
السود الذين قضوا على يد قوات الشرطة، بينهم 
أسر (إريك غارنر ومايكل براون وأهمود أربيري 
ــة "أســوشــيــتــد  وتــرافــيــون مـــارتـــن(، بــحــســب وكــال

برس"  .
وقال فيلونيس فلويد، شقيق جورج فلويد، وهو 
خــارج  أسمائهم  بعض  يــذكــر  كــان  بينما  يبكي 
كنيسة فاونتني أوف بريز:"  يا له من أمر مؤلم، 

سنحقق العدالة، سنحققها " .
وارتدى املشيعون قمصانا عليها صورة فلويد 
أو عـــبـــارة  "ال أســتــطــيــع الــتــنــفــس"، الــتــي كــررهــا 
فلويد مرارا أثناء توقيفه من قبل ضابط شرطة 

مينيابوليس.
وظـــــل هــــــؤالء تـــحـــت شـــمـــس تـــكـــســـاس الـــحـــارقـــة 
تأبني  فــي  للمشاركة  املــســاء  حــل  لساعات حتى 

جثمان فلويد، الذي ارتدى حلة بنية اللون.
وقـــالـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم دار جـــنـــازات "التـــوريـــا 
لــيــمــون"، إن 6 آالف شخص فــي األقـــل حضروا 
الــتــأبــني، بعضهم تكبد عــنــاء الــقــدوم مــن واليــات 

أخرى وأمضى ساعات في القيادة.
لــم يتمكنوا مــن حضور  وشــــارك آخــــرون مــمــن 
تأبني فلويد في هيوسنت على طريقتهم الخاصة 
في مناطقهم، ففي لوس أنجلوس، تجول سيارات 
املدينة تزامنا مع  الجنازة عبر وسط  على غــرار 
تينيسي،  وفــي واليــة  التأبني في هيوسنت،  بداية 
على  حـــداد  دقيقة  ممفيس  مدينة  ســكــان  وقــف 

روح فلويد.
وأشــــعــــل مـــقـــتـــل فـــلـــويـــد فــــي 25 أيـــــــار املـــاضـــي 
احــتــجــاجــات دولـــيـــة، ولـــفـــت االنـــتـــبـــاه مـــن جــديــد 
في  إفريقية  أصــول  مــن  األميركيني  معاملة  إلــى 
العدالة  ونظام  الشرطة  قبل  من  املتحدة  الواليات 

الجنائية.
النواب  كبار  من  العديد  ركــع  نفسه،  السياق  في 
الــديــمــقــراطــيــني فــي الــكــونــغــرس األمــيــركــي، ومــن 
بيلوسي،  نانسي  الــنــواب،  رئيسة مجلس  بينهم 

على ركبهم، ووقفوا صامتني ملدة ثماني دقائق 
للمواطن  تــكــريــمــا  الــفــعــالــيــة  ثــانــيــة، وجــــاءت  و46 
القتيل جورج فلويد. وقالت بيلوسي قبل لحظة 
هنا  األلـــم، نحن  هــذا  ملراقبة  "نــحــن هنا  الصمت: 
للتحدث  األمــيــركــي،  الشعب  تــصــرفــات  الحــتــرام 
ضــد تــلــك )الــعــنــصــريــة(، الــتــي تتجلى عــلــى وجــه 
لتكريم  الشرطة، نحن هنا  التحديد في وحشية 
جورج فلويد".  و8  دقائق و46  ثانية هو الوقت 
الـــذى ظــل فــيــه ضــابــط الــشــرطــة األبــيــض واضــعــا 
ركــبــتــه عــلــى عــنــق فــلــويــد، مــمــا أدى إلـــى وفــاتــه. 
وطــــالــــب مـــشـــرعـــون مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب، بــأن يتم فــورا 

تفكيك السياج الذي أقيم األسبوع املاضي حول 
ميدان الفاييت في واشنطن، بسبب االحتجاجات 

على وفاة جورج فلويد.
النواب  لرئيسة مجلس  الصحفية  الخدمة  وقالت 
نــانــســي بــيــلــوســي، إن بــيــلــوســي وزعــيــم األقــلــيــة 
شومر،  تشاك  الشيوخ  مجلس  في  الديمقراطية 
تــرامــب، جــاء فيها أن "ساحة  إلــى  بعثا بــرســالــة 
واالنــفــتــاح،  للحرية  رمـــزا  أن تظل  الفــايــيــت يجب 
وليس مكانا يرتجف فيه رئيس البالد، خوفا من 

املتظاهرين الذين يطالبون بالعدالة".
وأضـــافـــت الــرســالــة:  "نــدعــو أن يــتــم عــلــى الــفــور، 
فتح ساحة الفاييت للجمهور"، وأشارت الرسالة 

إلـــى أن هـــذه الــســاحــة كــانــت دائــمــا مــكــانــا يمكن 
الــتــجــمــع فــيــه ومـــمـــارســـة حقوقهم  لــألمــيــركــيــني 
للبيت  مباشرة  املــجــاورة  املنطقة  في  الدستورية 

األبيض.
الفريدة  الحديقة  وشــددت على أن  "تحويل هــذه 
الواقعة في قلب عاصمة بالدنا إلى شيء مشابه 
ملنطقة عسكرية، يحرم املواطنني من الوصول إلى 
للجمهور  إشــارات مرعبة جــدا  الحديقة ويرسل 

األميركي والناس في جميع أنحاء العالم". 
وكــشــف أعــضــاء ديــمــقــراطــيــون فــي الــكــونــغــرس 
النقاب عن مشروع قانون يهدف ملكافحة العنف 

والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة.

ومــن املــقــرر أن يتخذ مــشــروع الــقــانــون خطوات 
كــبــيــرة، تــشــمــل الــســمــاح لــضــحــايــا ســـوء سلوك 
الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات، 
رقبته،  على  الضغط  مــع  املعتقل  تكبيل  وحــظــر 
ـــــــزام أفــــــراد قــــوة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون بــاســتــخــدام  وإل
كــامــيــرات مــراقــبــة لسلوكهم وفـــرض قــيــود على 

استخدام القوة املميتة.
فـــي املـــقـــابـــل، أصــــر الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ترامب، على التمسك بتمويل إدارات الشرطة في 
الــبــالد، رغــم االحــتــجــاجــات والـــدعـــوات لتخفيض 
ميزانيتها والتقليل من عنفها عقب مقتل جورج 

فلويد على يد شرطي.
وقال ترامب في اجتماع ملسؤولي وكــاالت إنفاذ 
 " األبيض:  البيت  في  واملحلية  االتحادية  القانون 
لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك 
تفكيك لشرطتنا"، وأضاف: " نريد التأكد من أنه 
ال يوجد أي أعضاء سيئني هناك، لكن 99 باملئة 

منهم عظماء" .
األبيض  البيت  باسم  الصحفية  املتحدثة  وقالت 
كايلي ماكيناني، في إفادة صحفية أمس الثالثاء: 
إن تـــرامـــب  "فــــزع مــن الــتــحــرك املــطــالــب بخفض 
تمويل الشرطة"، وأشارت إلى أن الرئيس "يدرس 
للرد على وفاة  االقــتــراحــات املختلفة"   عــددا من 
لــم تــقــدم تفاصيل عــن اإلجــــراءات  فــلــويــد، لكنها 
إلى ذلك، استقالت رئيسة شرطة  التي يدرسها. 
أوريـــغـــون مــن منصبها، على  بــواليــة  بــورتــالنــد 
املتحدة  الــواليــات  تشهدها  أعــمــال شغب  خلفية 
بعد وفاة فلويد، وتسلم املنصب مواطن أميركي 

من أصل إفريقي يدعى تشاك لوفيل.
وفـــي تــغــريــدة لــهــا عــلــى "تـــويـــتـــر"  قــالــت رئيسة 
الــشــرطــة جــامــي ريـــش: "شــرطــة بــورتــالنــد يجب 
العملية  التغيير، هذه  القائدة في عملية  أن تكون 
تبدأ من اإليمان، هذا التغيير في القيادة يأتي من 
قلبي، لقد كرس تشاك لوفيل كل حياته للخدمة 

والعمل، وأنا متأكدة  ٪100 منه ومن قيادته".

فــــــــي املجــــــــال االمنــــــــي، كما هــــــــو معــــــــروف، َلقْد 
اإلرهــــــــاُب بالَدنــــــــا، وَكانــــــــْت َمرحلــــــــًة  اســــــــتباَح 
داعش مرحلــــــــة عصيبًة وَخطيــــــــرًة على العراق 
واملنطقة والعالم، قدم فيهــــــــا العراق الَتضحياِت 
الكبيرة التي َسجلها َشــــــــعبنا وُقواتنا اُملسلحة 
من الَجيِش والَحشــــــــِد الشــــــــعبّي والِبيشــــــــمرگِة 
وغيرها، ُبمساعدِة وُمســــــــاندِة الَتحالِف الَدولّي 
واألصدقــــــــاِء، وعلى رأســــــــهم إيطاليا التي وقفت 
فــــــــي املقدمة لدعم العراق، فــــــــي محاربة اإلرهاب 
ضمــــــــن التحالف الدولي املناهض لتنظيم داعش 
اإلرهابي، وهي مســــــــاهمة يقدرها العراق عاليا، 
ويعدها تحالفا استراتيجيا ضد العدو االخطر 
لالنسانية وقيمنا املشــــــــتركة وإرثنا اإلنساني 
والحضــــــــاري، إذ تعتبــــــــر إيطاليــــــــا ثانــــــــي أكبر 
دولة مــــــــن حيث عدد املدربني العســــــــكريني، وقد 
ساهمت بدعم القوات االمنية العراقية في مجال 
التدريب من خالل فرقة عمل قوات كارابينيري 
)الــــــــدرك)، بتدريب األفراد العســــــــكريني املحليني 
املكلفــــــــني بــــــــإدارة املناطق املحــــــــررة في مختلف 
االختصاصات، فإن أنشــــــــطة القوات العسكرية 
اإليطاليــــــــة في العراق قد ســــــــاهمت فــــــــي تعزيز 
أمــــــــن املدنيني، وزودت القوات املســــــــلحة العراقية 
بوسائل ملواجهة أنواع عديدة من التهديدات، كما 
كان إليطاليا دور كبير في تقديم برامج تدريبية 
للقــــــــوات العراقية، من خالل حلــــــــف الناتو داخل 
العراقية، كما ســــــــاعدت  التدريبية  املعســــــــكرات 
الخبــــــــرات االيطاليــــــــة كليــــــــة األركان العســــــــكرية 
العراقية، واألكاديمية العســــــــكرية في الرستمية، 
وجامعــــــــة الدفــــــــاع الوطنيــــــــة، والقــــــــوات الخاصة 

والبحرية ومكافحة االرهاب والبيشمركة.
كما ســــــــاهم العراق مســــــــاهمة فعالة في الســــــــلم 
واألمــــــــن العامليني، بتعاونه االمنــــــــي واملعلوماتي، 
عــــــــن طريق مّد املجتمع الدولــــــــي وعدد من الدول 
األوروبية، ومنها إيطاليا، بمعلومات استخبارية 
دقيقة عن تحركات الشــــــــبكات اإلرهابية الدولية 
في العالم، وبالجهود الدولية ملكافحة التنظيمات 
اإلرهابية الدولية، وبإيقاف اســــــــتباقي لعدد من 
االســــــــتهدافات التخريبيــــــــة في عواصــــــــم عديدة 
بالعالــــــــم، وكانــــــــت املعلومات التــــــــي توصلت لها 
الجهات االمنية العراقية عامال مساعدا لكشف 

وتفكيك عدة شــــــــبكات، مما يســــــــمى بشــــــــبكات 
املقاتلني األجانــــــــب من التنظيم اإلرهابي لداعش 
واخواتها عبر العالم، وآليــــــــات تمويلها ، فضال 
عــــــــن تضحياته بالنيابــــــــة عن العالــــــــم، بمحاربة 
التنظيــــــــم لدعم أمنــــــــه الوطني، واألمــــــــن اإلقليمي 

والعاملي .
في املجال الثقافي واآلثاري، من املعروف أن عددا 
من كبــــــــار الفنانني العراقيني منذ خمســــــــينيات 
القــــــــرن املاضي، من الذين اكملوا دراســــــــتهم في 
ايطاليا وسكنوها، قد ساهموا مساهمة كبيرة 
بالتعريــــــــف بحضــــــــارة بــــــــالد الرافديــــــــن، وأثروا 
الحياة الثقافية االيطالية بمشاركتهم باملعارض 
والفعاليــــــــات الثقافيــــــــة فــــــــي العديــــــــد مــــــــن املدن 
االيطالية، ومنها املشــــــــاركة العراقية في بينالي 
في مدينة البندقية " فنيسيا " ، وهناك عشرات 
من كبار الفنانني العراقيني الذين يعيشــــــــون في 
ايطاليــــــــا، ولهم مســــــــاهمات كبيــــــــرة وفاعلة في 

الحياة الفنية والثقافية االيطالية والعاملية، ومنها 
التعريف باملدرسة الفنية العراقية الرائدة والغنية 
والعريقة، وبالفنون العراقية والتراث وحضارات 
العراق الشــــــــهيرة بمدارسها وتأثيرها اإليجابي 

في املدارس الفنية االيطالية والعاملية .
لقــــــــد حقق التعــــــــاون الثنائــــــــي املشــــــــترك العديد 
مــــــــن اإلنجــــــــازات املهمــــــــة للحضارة االنســــــــانية، 
ومن الضروري اإلشــــــــارة للمســــــــاهمة االيطالية 
املقدرة في امللف الثقافي العراقي، ومنها حماية 
املواقــــــــع والقطع األثرية، ومعالجة تبعات االعمال 
الوحشية التي نفذتها االســــــــتراتيجية الهمجية 
والشــــــــيطانية املمنهجة لتنظيم داعش اإلرهابي، 
الســــــــتهداف اإلرث اإلنســــــــاني العاملي من آثارنا 
ومزاراتنــــــــا ودور عبادتنا مــــــــن مختلف األديان 
وتفكيــــــــك الثقافة، وقد اســــــــتثمر العراق التعاون 
املحمود مــــــــن الحكومة االيطاليــــــــة لحماية تراثه 
التاريخــــــــي واألثــــــــري، واالســــــــتفادة مــــــــن تعاون 
الخبراء العراقيــــــــني واإليطاليني لترميم وصيانة 
املتحف الوطني العراقــــــــي الذي نهب عام 2003 
، كمــــــــا ســــــــاهمت ايطاليــــــــا فــــــــي تمويــــــــل وإدارة 
برنامــــــــج مشــــــــترك للعــــــــراق مع اليونســــــــكو، في 
مســــــــح املواقع األثرية التي سيطر عليها تنظيم 
داعش اإلرهابي، من خــــــــالل صور عبر األقمار 
الصناعيــــــــة، وتدريب الخبــــــــراء اإليطاليني لفرق 
تابعة للقوات املســــــــلحة العراقية للتخصص في 
مجال أمــــــــن التراث األثري، كمــــــــا دعمت إيطاليا 
العــــــــراق بإرســــــــال العديد مــــــــن البعثــــــــات األثرية 
اإليطالية بقيادة أســــــــاتذة أكاديميني مختصني، 
لنقل خبراتهم إلى األكاديميني والفرق العراقية، 
ومنهــــــــا الخبــــــــرة واملعرفــــــــة فــــــــي إدارة املقتنيات 
األثريــــــــة واملحافظــــــــة عليهــــــــا، وتدريــــــــب الكوادر 
العراقيــــــــة علــــــــى التقنيــــــــات الرئيســــــــية الحديثة، 
الســــــــتعادة وترميم األماكن األثرية، واستمرار 
التعاون في البحث والكشــــــــف عــــــــن مواقع اثرية 
 جديــــــــدة، والتدريــــــــب علــــــــى كيفيــــــــة إدارة املواقع 

وتطويرها .
في مجــــــــال التعــــــــاون األكاديمي: مــــــــن ثمار هذا 
التعاون الوثيق في املجــــــــال االكاديمي والثقافي 
واآلثــــــــاري في آن واحــــــــد، توقيع مذكــــــــرة تفاهم 
بــــــــني وزارة اآلثــــــــار والســــــــياحة العراقية، ومركز 

االبحــــــــاث والتنقيبات اآلثارية في جامعة تورين 
(CRAST) عام 2014 التي أدت عام 2016 الى 
افتتــــــــاح املركز االيطالي –العراقــــــــي الدائم للعلوم 
اآلثاريــــــــة والترميم في بغداد / القشــــــــلة، وإعادة 
ترميم املدرســــــــة املســــــــتنصرية في بغداد، كما 
تبنت إيطاليا عدة مشــــــــاريع للتبــــــــادل والتعاون 
الجامعــــــــي، من بني أبرزها مشــــــــروع أنســــــــباير    
Inspire )  ) عــــــــام2019 ، بمبــــــــادرة من جامعة 
ســــــــيينا و10  مــــــــن الجامعــــــــات العراقيــــــــة، منها 
جامعــــــــات بغــــــــداد واملوصل والبصرة وواســــــــط 

وغيرها. 
تميزت جامعة بولونيا ايضًا بتنفيذ مشروعي 
ولدوWaladu)) وايدو (Eduu) خالل السنوات  
2019 - 2016لغــــــــرض تعزيــــــــز تدريــــــــس العلوم 
اآلثارية في الجامعات العراقية، وتوعية املجتمع 
العراقي بأهميــــــــة الحفاظ على االرث الحضاري 
والتاريخي واآلثاري العراقي،  كما قدمت جامعة 

ال ســــــــابيينزا في روما خبراتها ودعمها لتقييم 
أضرار املتحف الوطني، وســــــــاهمت مســــــــاهمة 
مقدرة بإرســــــــال فرق التنقيــــــــب اآلثاري وبعثات 
آثاريــــــــة لعــــــــدة مواقــــــــع عراقية، ومنها مشــــــــروع 
احياء قلعــــــــة أربيل وإعادة تأهيل متاحف أربيل 
والســــــــليمانية، والتنقيبات في مدينــــــــة أور وتل 
املقيــــــــر وأبــــــــو طبيرة فــــــــي محافظــــــــة الناصرية، 
وكذلــــــــك جامعــــــــة (اودينــــــــه)  التي ســــــــاهمت في 
اكتشــــــــاف مئات املواقع اآلثارية االشــــــــورية في 
منطقة كردســــــــتان العراق، وفــــــــي تحديد موقع 
معركــــــــة غوغاميــــــــال (Gaugamela) التاريخية، 
حيث انتصر االسكندر االكبر على الفرس عام 

331 ق.م.. 
كما شاركت جامعة بيروجا ايضا بإرسال بعثة 
اثرية مختصة ملوقع تل زرعل، وبحملة تنقيبات 
آثارية في موقع مدينة نيكني السومرية القديمة، 
وأخيرا وليس آخرا مســــــــاعدة ايطاليا املحورية 
في الدعم الدولي الدراج األهوار العراقية وموقع 
مدينة اريدو السومرية في قائمة التراث العاملي 
لليونســــــــكو. العالقات تتوســــــــع وآفاقها كبيرة 
جدا، الســــــــيما ان الِعــــــــراق ُمقبٌل علــــــــى َتطورات 
ايجابيــــــــة مهمــــــــة، َأمنيًا وسياســــــــيًا واقتصاديًا، 
فُهناك َمنَحى ِإيجابّي من التحوالت ، وهو ِاتجاٌه 
يبعُث على األمِل بمستقبل واعد، مما يجعل من 
أهمية تقييم هــــــــذِه التطورات اإليجابيِة ضرورة، 
لُنؤســــــــَس َعَليها شراكات اوسع في ظل األجواء 
االيجابيــــــــة التي اطلقتها الحكومــــــــة الجديدة في 
بغداد برئاســــــــة رئيس الوزراء الجديد مصطفى 
الكاظمي، باالنفتاح نحو شــــــــراكات تســــــــرع من 
التحول االقتصادّي، ورؤية العراق بتوفر نقاط 
مشــــــــتركة يمكنــــــــه االتفــــــــاق عليها مــــــــع املجتمع 
الدولي، مــــــــن منطلق الدور والوضــــــــع املحوريني 
للعــــــــراِق في اِملنطقــــــــة، وما لديه مــــــــن االعتبارات 
الُجيوسياسيِة واالقتصاديِة والَثقافيِة والدينيِة، 
التــــــــي تســــــــمح له بــــــــأنَّ يكــــــــوَن عامال مســــــــاعدًا 
وأساسيًا من أجل تحقيِق السالم والتفاهِم بني 
الــــــــدول، وأن يكــــــــون طرفًا فاعال في أّي مســــــــعى 

للبناء والتقدم والتطوير.

* سفير جمهورية العراق / روما
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ــــراوي من  بــني الخبير االقــتــصــادي احــمــد ال
مــركــز الـــدراســـات الــعــربــيــة والــدولــيــة أنَّ "مــن 
املوارد التي تسعى التنمية املحلية املستدامة 
للمحافظة عليها واستخدامها بشكل رشيد 
البلد يتمتع بموارد  ان  املــيــاه، وبــرغــم  مــورد 
مهمة من املياه متمثلة بنهري دجلة والفرات، 
ووجــود مسطحات مائية مهمة كالبحيرات 
واالهــــوار، إال ان هــذه املـــوارد اخــذت تتراجع 
مستوياتها املتجددة سنويا نتيجة تأثيرات 
املــشــاريــع االروائـــيـــة والــخــزنــيــة لـــدول الــجــوار 
االقليمي، وقد تمتع البلد في الفترة االخيرة 
بأجواء ممطرة عوضت النقص الحاصل في 

املشاريع الخزنية للبلد".
وتابع: "هناك تحديات تواجه مسألة املحافظة 
املحلية  للتنمية  اســـاس  كــمــورد  املــيــاه  عــلــى 
الرشيد  غير  االســتــخــدام  نتيجة  املستدامة، 
والـــهـــدر الــكــبــيــر فـــي جــمــيــع االســتــخــدامــات 
الــذي  الــزراعــيــة والصناعية واملــنــزلــيــة، االمـــر 
يتطلب االفادة من الفترات املمطرة التي مرت 
على البلد"، مؤكدًا "اهمية وضع استراتيجية 

املياه وفق  اطــالق دفعات  لعمليات  مدروسة 
املـــســـاحـــات املــــزروعــــة واالخـــــــرى الـــتـــي تعد 
للزراعة وفق خطط وزارة الزراعة للموسمني 
الــصــيــفــي والـــشـــتـــوي، وهـــــذا يــتــم بــالــتــعــاون 
بني وزارتــي الــزراعــة واملـــوارد املائية وصوال 

للنتائج املرجوة من الخطط الزراعية" .

تحقيق التنمية
وأكد "الحاجة الى اعتماد سياسات وبرامج 
تهدف الى تحقيق التنمية املحلية املستدامة، 
الطبيعية بشكل عقالني  املــوارد  باستغالل 
البد  وعليه  الوطني،  الغذائي  االمــن  لتحقيق 
من االهتمام باالطر التنظيمية والتخطيطية 
ــــك بــتــحــويــل املـــبـــادرة  لــلــقــطــاع الــــزراعــــي، وذل
ــــزراعــــيــــة الـــــى هـــيـــئـــة عـــلـــيـــا دائــــمــــة تــتــولــى  ال
القطاع  لتنمية  والــبــرامــج  الخطط  مسؤولية 
الــزراعــي، السيما فــي مــجــاالت املــشــروعــات 
االســتــصــالحــيــة واالروائـــــيـــــة، والــعــمــل على 
زيـــــــادة الـــكـــفـــاءة االنـــتـــاجـــيـــة مــــن اســتــثــمــار 
املوارد الزراعية لتحقيق اكبر قدر من االمن 

الغذائي". 
وبني الــراوي "وجــوب اتخاذ ما يلزم لتطوير 
انــظــمــة الـــزراعـــة املــقــاومــة للجفاف حــتــى في 
الــســنــوات االعــتــيــاديــة، ويشمل ذلــك كــال من 
ــــــة  الــســيــاســة الـــزراعـــيـــة واالجــــــــــراءات االداري
املياه  اجــــراءات خطط  بتحسني  تتمثل  الــتــي 
وتخزينها، والتشجيع على اختيار انواع من 
املــحــاصــيــل تتحمل الــجــفــاف، مــع اســتــخــدام 
انظمة الري الحديثة لتقليل املفقود من املياه". 
وشــــــدد عـــلـــى "تـــعـــزيـــز الـــبـــحـــث الــعــلــمــي فــي 
مـــجـــال رفــــع الـــكـــفـــاءة االنـــتـــاجـــيـــة الـــزراعـــيـــة، 
املستلزمات  تكنولوجيا  تــطــويــر  خـــالل  مــن 
ـــبـــذور ذات  ـــزراعـــيـــة، الســيــمــا فـــي مـــجـــال ال ال
االنتاجية العالية، وتطوير استخدام االسمدة 
نوع  مع  يتناسب  بما  والعضوية  الكيمياوية 

املحصول والتربة ".
وأشار الى ضرورة "العمل على ادامة مشاريع 
الري وتأهيلها لرفع كفاءة عملها، مع وضع 
خــطــط ملــعــالــجــة اســتــصــالح االراضــــــي الــتــي 
والتعرية،  التملح  بسبب  للتصحر  تعرضت 

وتتضمن مشاريع استصالحية لعودة نحو 
13 مليون دونم الى االستثمار الزراعي".

مشروعات الري
الــري  تعميم منظومات  الــى "ضـــرورة  ولفت 
الحديثة، لتقليل االعتماد على الري السيحي، 
حفاظا على املياه من الضياع وتملح التربة 
وتدني االنتاجية لوحدة املساحة، وتشجيع 
االمطار  قليلة  املناطق  في  املنظومات  نشر 
الســـتـــكـــمـــال ري املـــحـــاصـــيـــل عـــنـــد انــقــطــاع 
االمــــطــــار، ومــكــافــحــة الــتــصــحــر مـــن خــالل 
وضع الضوابط الخاصة بمنع التجاوز على 
اراضي املراعي الطبيعية وحراثتها، العطاء 
وكذلك  لالنتشار،  الطبيعي  للنبات  الفرصة 
الطبيعية،  املــراعــي  تأهيل  اعـــادة  على  العمل 
وكذلك تشجيع االستثمار االجنبي واملحلي 
باقامة صناعات النتاج املستلزمات الزراعية 
من مكائن وعدد ومنظومات الري واملبيدات 
وغــيــرهــا، املــطــابــقــة ملــواصــفــات الـــجـــودة مع 

تقديم التسهيالت الالزمة لذلك".

بـــمـــســـتـــوى األســــعــــار  انــــخــــفــــاض  مـــــع أي 
الـــعـــاملـــيـــة لــلــنــفــط، يـــتـــأثـــر حـــــال االقـــتـــصـــاد 
العراقي وتتخلخل موازينه، ويرتفع ضغط 
رواتبهم  على  خوفا  واملتقاعدين  املوظفني 
ومــكــتــســبــاتــهــم، لـــكـــون الــريــعــيــة هـــي سمة 
االقتصاد العراقي، ويبدأ التشاؤم والتحليل 
بــدءا من  املجتمع،  االقتصادي لكل شرائح 
البقال وبائع الخضرة، الى التاجر والفالح، 
والكل يترقب ويتابع بورصة أسعار النفط، 
ويـــبـــدأ بـــرفـــع األســـعـــار ويـــســـأل عـــن سعر 
الدوالر بالرغم من أنه ال يتعامل به إطالقًا.

أهــواء  أنــنــا نتبع  تــجــدر مالحظة  ومــن هنا 
ورقــــــصــــــات أســــعــــار 
الــنــفــط عــلــى أصــــوات 
طـــبـــل مــنــظــمــة أوبـــــك، 
بـــحـــلـــول  نـــفـــكـــر  وال 
تــريــح وجــع رؤوســنــا 
وارتــــــفــــــاع ضــغــطــنــا، 
عن  بالبحث  نبدأ  بــل 
القلق  يــهــدئ  مسكن 
الــبــحــث عن  مــن دون 

عالج دائم .
هل يعقل أن نستمر 
بهذا القلق وال نبحث 
عن حل جذري، برغم 
يمتلك  اقتصادنا  ان 
مـــــقـــــومـــــات ومـــــــــوارد 
مالية وطبيعية يمكن 
رائـــــــــدا  تــــجــــعــــلــــه  ان 
ومـــــتـــــطـــــورا فــــــي كــل 

جوانبه..
ـــــيـــــومـــــي  املـــــــــعـــــــــاش ال
ـــلـــمـــوظـــف الــبــســيــط  ل
قلق  واملتقاعد  مستقر،  وغير  مهدد  اليوم 
من عدم صرف معاشه، وهذا يرافقه عدم 
اســتــقــرار فـــي الــســيــاســة املــالــيــة والــنــقــديــة، 
ووجــــــود احـــتـــجـــاجـــات وتـــظـــاهـــرات ووبــــاء 

كوروني قاتل.
من يمتلك شفرة الحل الخوارزمي ملتالزمة 
النفط وأسعاره، ومن يمتلك عالجا ملعالجة 
ــــــذي اصـــبـــح صــفــة  ــــــدم ال ارتــــفــــاع ضـــغـــط ال
مالزمة لكل عراقي يعيش في ارض السواد 
ويشرب من مياه دجلة والفرات، وال ياكل 
مما زرعت يداه، وينتظر بضائع دول اخرى 
لتبادله واردات نفطه بغذاء رمقه، وان انقطع 
السبل  بــه  الــتــجــاري تقطعت  الــتــبــادل  هـــذا 

واستمر ارتفاع ضغط الدم.
قطاعاتنا  تفعيل  الــى  نتجه  أن  علينا  هنا 
والتي  الــدائــم،  بالنفط  وصفها  يمكن  الــتــي 
االزمــات  بمطبات  الكبير  التأثر  تغنينا عن 

الخارجية. 

متكامال،  غـــذاء  تعتبر  الــتــمــور  ألن 
وهــنــا البـــد مـــن االشـــــارة الـــى مــثــال 
من  الثالثينيات  في  حصل  واقعي 
القرن املاضي، عندما ارسل العراق 
شحنة من التمور إلى احدى الدول 
االقليمية، حني مروا بظروف قادت 
حقيقية  مجاعة  الــى حصول شبه 
كادت تؤدي الى هالكهم لوال التمر 
الــــعــــراقــــي كـــمـــا هــــو مــــعــــروف لـــدى 

الجميع.
ولكي نبلغ مستويات االمن الغذائي، 
يــتــطــلــب االمــــــر تــفــعــيــل قــطــاعــاتــنــا 
الــخــدمــيــة واالنـــتـــاجـــيـــة، وهـــنـــا البــد 
مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع االســـتـــيـــراد 
ـــلـــمـــنـــتـــجـــات  غـــــيـــــر الــــــــــضــــــــــروري ل
الزراعية األجنبية، أو فرض رسوم 
عليها، وتشجيع  مناسبة  جمركية 
من  املحلية  الــزراعــة  في  االستثمار 
قــبــل الـــشـــركـــات واألفــــــــراد، ووضـــع 
الــــضــــوابــــط الـــحـــكـــومـــيـــة املـــنـــاســـبـــة 
وصوال الى منع استيراد املزروعات 
بشكل تدريجي ، بل وحتى امكانية 

تصديرها الى الخارج.
أو  ممثل  لوجود  هناك حتمية  كما 
الزراعي مع فريق  القطاع  أكثر عن 
الغذائي،  األمن  املكلف بملف  العمل 
لــــكــــي يــــتــــم تـــشـــخـــيـــص املــــعــــوقــــات 
الــالزمــة  الــحــلــول  ووضـــع  الحقيقية 
لـــهـــا، واالهـــتـــمـــام بــــاملــــوارد املــائــيــة، 
وتــنــظــيــم املـــراشـــنـــة بــشــكــل عــلــمــي 
وتقليل الهدر الحاصل حاليا، ومن 
الجميل االشـــارة الــى ما جــرى قبل 
األنهار  مياه  سنتني من نقص في 
وفروعها، مع تخوف من وجود سد 

السلبي  وتأثيره  تركيا  فــي  اليسو 
املتوقع، ولكن الله لطف بنا كما هو 
العهد بأمطار هائلة ومستمرة غير 
متوقعة أدت إلى وجود خزين مائي 

مريح يكفينا لعدة سنوات .
 نظرا لقيام قوى مجهولة بتخريب 
االقـــتـــصـــاد الـــــزراعـــــي فــــي الــــعــــراق؛ 
كتسمم األسماك، وحرق محاصيل 
الــحــنــطــة، ومــــرض دواجـــــن الــبــيــض 
واألبــقــار، وامـــور اخـــرى، هنا يجب 
ان تكون لنا وقفة جادة، وأن يعالج 
األمر بشكل جدي من قبل الجهات 
األمنية املسؤولة وعدم التهاون بها، 
جهاز  تكليف  املــثــال،  وعلى سبيل 
مكافحة اإلرهاب وجهاز املخابرات 
مراقبة  في  والتشدد  املسألة،  بهذه 

املنافذ الحدودية وعدم إدخال املواد 
املــمــنــوعــة قــانــونــا، الســيــمــا البيض 

والدواجن وغيرها.
 الـــتـــوافـــق مـــع الـــيـــة عــمــل املــصــرف 
حاليا،  ايجابية  اجــدهــا  ال  الــزراعــي 
للمبادرة  السابقة  التجربة  لفشل 
الــزراعــيــة، إال وفــق ضــوابــط جديدة 
في  املنشود  الهدف  تحقق  مالئمة 
الــعــام بما ينفع  املـــال  الــحــفــاظ على 

املزارع الفعلي.
كــمــا يــتــطــلــب واقـــــع الـــحـــال تــرشــيــد 
االســـتـــهـــالك الـــغـــذائـــي نــوعــيــا لــدى 
االعالم  املجتمع، بمساعدة وسائل 
ورجــــــال الـــديـــن االفــــاضــــل ووجــــوه 
املــجــتــمــع املــــدنــــي، بـــعـــدم الــتــبــذيــر، 
االدنــى من  الحد  واالهتمام بتوفير 
الشعب،  من  الفقيرة  للطبقة  الــغــذاء 
لكي  التموينية  البطاقة  بدعم  وذلــك 
تـــكـــون مــتــكــامــلــة وتـــســـد الــحــاجــة 
الفعلية لألسرة، وتوفير فرص عمل 
واسعة ملختلف شرائح املجتمع، وال 
نفع  ما  وإّال  منهم،  املعدمني  سيما 
توفر الغذاء من دون وجود األموال 

القادرة على الشراء. 
ــــــي مـــتـــخـــصـــصـــًا بــــالــــشــــأن  وكــــــون
أنه من املستبعد  االقتصادي ادرك 
حــصــول ازمــــة غــذائــيــة فـــی الــعــراق 
ــــوجــــود مـــقـــومـــات تـــوفـــيـــر الــــغــــذاء  ل
ـــبـــالد مــا  ـــتـــي تـــعـــد هـــبـــة ربـــانـــيـــة ل ال
بـــني الــنــهــريــن، الـــتـــي ســمــيــت أرض 
الــســواد لــســواده بــالــزروع والنخيل 

واألشجار. 
رئيس هيئة املستشارين في غرفة 

تجارة بغداد 

أعلنت محافظة نينوى استئناف 
الــعــمــل فــي عــمــوم مــعــامــل انــتــاج 
الـــــســـــكـــــر، دعــــــمــــــا الســــتــــهــــالك 
في  العراقية  الوطنية  املنتوجات 

املحافظة.
وقــــــــال مــــحــــافــــظ نــــيــــنــــوى نــجــم 
الجبوري في تصريح لـ "الصباح": 
إن "محافظة نينوى افتتحت في 
ايــام مــعــدودة (خمسة)  غضون 
مـــعـــامـــل لــتــصــنــيــع الـــســـكـــر فــي 
والقيارة  العليل  حمام  ناحيتي 
وفــــي ســهــل نــيــنــوى، واعــادتــهــا 
لــلــعــمــل مـــجـــددا بــعــد خــروجــهــا 
عــــــن الـــــخـــــدمـــــة بـــســـبـــب ســـرقـــة 
مــحــتــويــاتــهــا وآلــيــاتــهــا مـــن قبل 

ة". عصابات (داعش) االرهابيَّ
"املـــعـــامـــل  أن  الــــجــــبــــوري  وأكـــــــد 
االفتتاح،  اعمالها بعد  استأنفت 
وتـــــم تـــزويـــدهـــا بــــاملــــواد االولـــيـــة 
النـــتـــاج الــســكــر وطـــرحـــه داخـــل 
االســـــــــواق املـــوصـــلـــيـــة بـــأســـعـــار 
املنتوجات  مــع  تتنافس  زهــيــدة 

املستوردة".

تــم  الـــــتـــــي  "املـــــعـــــامـــــل  أن  وبــــــــني 
استئناف العمل فيها تستقطب 
لــتــشــغــيــل  عـــــامـــــل،   800 نــــحــــو 
الشباب مــن خــالل هــذه املعامل 
والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى الــــبــــطــــالــــة فــي 
نــيــنــوى، الــتــي تــعــانــي مــن نسبة 
بـــطـــالـــة كـــبـــيـــرة، بـــعـــد خــروجــهــا 
مــــن احــــتــــالل داعـــــــش وتـــحـــريـــر 
شباب نينوى على أيدي القوات 

ة". العراقيَّ
وأضـــاف الــجــبــوري أنَّ "الــشــروع 
بـــــإعـــــمـــــار وتـــــأهـــــيـــــل املــــصــــانــــع 
واملــــعــــامــــل فـــــي عــــمــــوم نــيــنــوى 
اعــداد  لتشغيل  ايجابية،  خطوة 
التي  الشبابية  الطاقة  كبيرة من 
االعمال في هذة  قلة  تعاني من 
إذ تم تعيني 400 عامل،  االيـــام، 
وبــاملــقــابــل كــــان هـــنـــاك تــعــيــني لـ 
400 عاملة ايضا للقضاء على 
محافظة  وتستعد  هذا  البطالة". 
نينوى ثاني كبريات املحافظات 
املقبلة  الــخــطــوة  فـــي   " الــعــراقــيــة 
الفتتاح معمل انتاج دبس التمر 
في  نينوى،  محافظة  عموم  فــي 

خطوة لتعزيز املنتج الوطني".
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هــــــــل ثمة ربيــــــــع أميركي؟ هل ثمة ثــــــــورة حقيقية ضد التمييــــــــز العنصري في 
أميركا والعالم؟ منذ القرن الســــــــابع عشــــــــر دخل نظام الرق إلى أســــــــس العالم 
الجديد، وصار جزءًا من تشــــــــريعاته الدســــــــتورية، وكانت مستعمرة فرجينيا 
أولى املســــــــتعمرات التي جلبت العبيد بعد وصول سفينة تحمل(20) أفريقيًا، 
وتوالت شــــــــحنات الكتل البشــــــــرية مــــــــن األفارقة ثم مواطني أميــــــــركا الالتينية 
تتوافد لتباع في األســــــــواق بصفة عبيد، وتخلل ذلك تاريخ بشــــــــع من العبودية 
والتمييز العنصــــــــري، وحروب أهلية دامية، حتى إقرار التعديل الثالث عشــــــــر 
للدستور في العام 1865م، طبقًا إلعالن لنكولن، مع نهاية الحرب األهلية، لكن 

هل توقفت املمارسات العنصرية؟ 
لم تنتِه املمارسات العنصرية حتى يومنا هذا، وآخرها جريمة قتل املواطن من 
أصول أفريقية جورج فلويد، وســــــــبق ذلك مقتل آالف الســــــــود على أيدي قوات 
األمن والشــــــــرطة األميركية، وحتى من النــــــــاس العاديني، 
ولطاملا شــــــــهدت الواليات األميركيــــــــة اضطرابات وأعمال 
عنــــــــف على خلفيــــــــة جرائم واعتــــــــداءات عنصرية، لكن لم 
يحــــــــدث أن صرح رئيــــــــس أميركي بالعنصريــــــــة مثل ما 
يفعل ترامب، بل إن العنصرية ضد املسلمني واملهاجرين 
عمومًا كانت جزءًا حيويًا من حملته االنتخابية، وها هو 
اليــــــــوم يتوعد ويهــــــــدد ويأمر بنزول الجيــــــــش الوطني إلى 

الشارع لقمع املحتجني.
(أريــــــــد أن أتنفس) عبارة فلويد الــــــــذي كررها وهو ينازع 
ســــــــكرات املوت تحــــــــت ركبة الضابط األبيــــــــض الضاغطة 
على رقبته، صارت األيقونــــــــة اللفظية لثورة عارمة عمت 
مختلــــــــف أنحاء العالم، بعدما تخطــــــــت الحدود األميركية، 
كمــــــــا أن صــــــــورة الضحيــــــــة أصبحت األيقونــــــــة البصرية 
للثــــــــورة ضــــــــد العنصريــــــــة، ورب قائل يقول: مــــــــا دخلنا 
بأزمات أميركا؟ لقد ذهب خيرة شبابنا ضحايا للعنف 
الدائر في البالد منذ 2003 حتى اآلن؟ نعم.. ألم يكن جزء 
مــــــــن العنف الذي ابتلينا به هــــــــو نتاج أميركي؟ ألم يكرس 
األميركان مبدأ املحاصصة الطائفية والعرقية التي كانت 
خلفيــــــــة للعديد من الصراعــــــــات؟ ألم ينطلق البعض مــــــــن تمييز عرقي طائفي 

لتبرير العنف ضد اآلخر؟
نريد القول إن أميركا تسقى من كأس السم نفسها التي سقت بها الشعوب، 
فزرعــــــــت الفنت الطائفيــــــــة، ووظفت الخطاب املتطرف، وزعزعت أمن الشــــــــعوب، 
خدمــــــــة ملصالحهــــــــا، وإذ نطالــــــــب بالقصاص مــــــــن كل القتلة واملارقــــــــني الذين 
اســــــــتباحوا الــــــــدم العراقي، إنما نضــــــــم صوتنا بالضرورة لصوت اإلنســــــــانية 
املطالب بالقصاص من قتلــــــــة جورج فلويد وآالف الضحايا، لوقف نزيف الدم 

على الكرة األرضية.
(أريــــــــد أن أتنفس) تحمل معنًى مجازيًا في طياتها، وتصلح أن تكون شــــــــعارًا 
إنســــــــانيًا غير مؤدلج، للتحرر من تابوات الخوف، وســــــــلطات القمع، وســــــــطوة 
العنف واإلرهاب، وتســــــــلط االســــــــتبداد، وســــــــموم التمييز والطائفية والتطرف 
والتكفير وإقصاء اآلخر املختلف، وللتحرر من كل أشكال العبودية الحقيقية 
والرمزية، من ثقافــــــــات الكراهية والبداوة والتوحــــــــش، وعقائد القتل والتنكيل، 
وشــــــــريعة الغاب التي تحكم عاملنا اليوم على مختلف املستويات... فالعالم كله 

اليوم يريد أن يتنفس.. نعم.. نريد أن نتنفس..

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

هــــــــل كانت مخيلــــــــة القذافي السياســــــــية واألدبية 
تستطيع وصف ما تشــــــــهده ليبيا اليوم، لو كان 
ال يــــــــزال على قيــــــــد الحياة؟!..ربما قرأنا قصصًا 
عجيبــــــــة ال تقل غرابــــــــة عن قصصه املنشــــــــورة 
في(القرية القريــــــــة، األرض األرض وانتحار رائد 
الفضــــــــاء) أو(تحيا دولة الحقــــــــراء)، وذلك عندما 
كان مغرمــــــــا بتأليــــــــف القصــــــــص، بعــــــــد( الكتاب 
األخضر)،وكان ينشــــــــغل في الكتابة القصصية 
مثــــــــل صديقــــــــه اللــــــــدود صــــــــدام مؤلــــــــف( زبيبة 
وامللك)،وهما يقودان بلديهما إلى الهاوية، فذهب 
كالهمــــــــا، وتحولــــــــت قصصهما إلــــــــى حكايات، 
وباتــــــــت قصورهما  قبورًا مهجورة، بال دولة وال 

ملك وال زبيبات!
 تزامنــــــــت املعارك األخيرة فــــــــي ليبيا بني أطراف 
الصــــــــراع  حول مدينة ســــــــرت الســــــــاحلية، خالل 
األيــــــــام املاضية، مــــــــع ذكــــــــرى والدة القذافي، في 
الســــــــابع من حزيران\  يونيــــــــو عام 1942م حيث 
ولد(الزعيــــــــم)، وســــــــط اســــــــرة بدوية، فــــــــي (وادي 
جهنم) قرب قرية(ســــــــرت) التــــــــي جعلها القذافي 
قلعته الحصينة، وعاصمة جماهيريته العظمى، 
ثم شــــــــهدت مقتله ونهاية حكمه،قبل نحو تســــــــع 
ســــــــنوات، عبر ثورة شــــــــعبية وتدخل دولي، وقد 
عادت ســــــــرت إلى واجهة األحــــــــداث مجددًا، هذه 

األيام، كساحة حرب مدمرة!
السؤال الذي تثيره تطورات األحداث األخيرة في 
ليبيا: ملاذا ســــــــرت؟..وماذا يــــــــدور هناك؟..وكيف 

تبدو نهاية الصراع؟!
 ســــــــرت القرية التــــــــي تحولت بقــــــــرار الزعيم إلى 
مدينة حديثة، كانت تضم مقرات السلطة الفخمة 
باعتبارها العاصمة البديلــــــــة الجاهزة، تقع على 
ساحل البحر األبيض املتوسط بني أكبر مدينتني 
ليبيتــــــــني تاريخيتــــــــني، وهما بنغــــــــازي من جهة 
الشــــــــرق، وطرابلس من جهة الغــــــــرب، وهي ترقد 
على حافة الحــــــــوض النفطي فــــــــي مثلث قاعدته 

الشمالية تمتد بني سرت وبنغازي،ورأسه ينحدر 
نحو مدينة سبها الصحراوية الجنوبية، وهو ما 
جعل من ليبيــــــــا بلدًا نفطيًا غنيًا، كما اســــــــتطاع 
القذافي أن يســــــــتخرج املاء إلى جانب النفط، من 
عمق الصحــــــــراء، في ما ســــــــمي بمعجزة( النهر 
الصناعــــــــي العظيم)،لكن مزيــــــــج هاتني الثروتني( 
النفط واملاء) وغيرهما بــــــــني يدي الزعيم لم يكن 

قادرًا علــــــــى تلبية متطلبات 
شــــــــعب ال يتجــــــــاوز تعداده 
ســــــــبعة ماليني، وقد أصبح 
ذلــــــــك املزيج وقــــــــودًا للنيران 
املشتعلة حاليًا، في معارك 

الوكالء والدخالء!
معركة سرت قد تؤدي إلى 
تفكيــــــــك ليبيا،إلــــــــى دولتني، 
في  ومــــــــا حولها  بنغــــــــازي 
الشــــــــرق، وطرابلــــــــس ومــــــــا 
يتبعهــــــــا فــــــــي الغرب،وهــــــــو 
تقســــــــيم مفــــــــروض بقــــــــوة 
الواقع  أرض  على  الســــــــالح 
منــــــــذ ســــــــنوات عــــــــدة، لكنه 
أو  االعتــــــــراف  لم يكتســــــــب 
الشرعية داخليًا أو خارجيًا 
مــــــــن  اليوم،ولعــــــــل  حتــــــــى 
غرائب الوضــــــــع الليبي ذلك 

االنشــــــــطار بني الســــــــلطات الحاكمة وارتباطاتها 
الخارجيــــــــة، ففي جهة الشــــــــرق يتمحــــــــور الحكم 
حول  البرملان املنتخب برئاسة املستشار عقيلة 
صالح إلــــــــى جانب القائد العــــــــام للجيش الوطني 
الليبي املشــــــــير خليفــــــــة حفتر،ومركز الحكم في 
الشــــــــرق يتوزع بني مدينتي بنغــــــــازي والبيضاء، 
وفي جهة الغرب تتخذ حكومة فايز الســــــــراج من 
طرابلس عاصمــــــــة تقليدية،ورمزًا لليبيا املوحدة، 
(الحكومة املعترف بها دوليًا)  ومقرًا ملا تسمى بـ

أو باألصح املنّصبة صوريًا، والخاضعة لهيمنة 
الفصائل املسلحة!

يمكن رســــــــم خارطة الصــــــــراع املحلــــــــي والدولي 
فــــــــي ليبيا بني هذين املحورين الرئيســــــــني اللذين 
يخفيــــــــان وراءهمــــــــا خيوطًا متشــــــــابكة وأطرافًا 
عديــــــــدة، تديرهــــــــا اللعبــــــــة الدولية،عبــــــــر محركني 

ساخنني هما( النفط) و(املوقع الستراتيجي)!
روسيا تقف وراء(حكومة 
الشرق) وتساندها مصر 
وقد  واإلمارات،  وســــــــوريا 
دعمت تلــــــــك الدول الزحف 
الذي قاده حفتر بجيشــــــــه 
الوطنــــــــي نحــــــــو طرابلــــــــس 
الغرب،قبــــــــل أكثر من عام، 
وتوقف  اصطــــــــدم  حيــــــــث 
ثــــــــم تراجــــــــع أخيــــــــرًا أمــــــــام 
طرابلــــــــس  قوات(حكومــــــــة 
يرأســــــــها  التــــــــي  الغــــــــرب) 
وامليليشــــــــيات  الســــــــراج 
تركيــــــــا  مــــــــن  املدعومــــــــة 
رئيســــــــية،تحت  بصــــــــورة 
غطاء شــــــــرعي زائف، في 
األميــــــــركان  يبــــــــدو  حــــــــني 
مجــــــــرد  واألوروبيــــــــون 
فــــــــي  هــــــــم  أو  متفرجــــــــني، 
الحقيقــــــــة أقرب إلى أي طرف منتصر، فقد كانوا 
قبل أشــــــــهر مع حفتر،وهم اليوم مع الســــــــراج،في 
ظــــــــل صــــــــراع دمــــــــوي يخفــــــــي حقيقــــــــة املصالح 

املتقاطعة على األرض الليبية!
  روســــــــيا حريصة من خالل محورها الشرقي 
علــــــــى عقود النفــــــــط والبناء في ليبيا ومشــــــــاريع 
املســــــــؤولون  يعتقــــــــد  لكــــــــن  اإلعمــــــــار)  (إعــــــــادة 
العسكريون األميركيون أن الهدف الستراتيجي 
للكرملني هو تأمني قواعد عسكرية على الجناح 

الجنوبي ألوروبا،عبر البحر املتوسط، حيث تقع 
ليبيا في قلب الساحل املتوسطي!

  مصر احتضنت قبل أيام (مبادرة دســــــــتورية) 
لحل الصراع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وحضور زعيمي الشــــــــرق عقيلة صالح وخليفة 
حفتر،وتضمنــــــــت املبادرة هدنــــــــة إليقاف إطالق 

النار،سرعان ما رفضتها حكومة السراج!
إن االهتمــــــــام املصــــــــري قد يتطور الى مســــــــتوى 
التدخــــــــل العســــــــكري املباشــــــــر،في ليبيا،خــــــــالل 
األســــــــابيع املقبلة، وذلك ملواجهة خطرين،أولهما 
اإلرهاب،وثانيهمــــــــا االقتصــــــــاد، فكنــــــــوز ليبيــــــــا 
املجــــــــاورة قــــــــد تكــــــــون لقمــــــــة جاهزة لألشــــــــقاء 

الجائعني!
معادلة الصراع الليبي تغيرت خالل األيام املاضية، 
من خالل وقوف تركيا بشكل عسكري مباشر 
مع حكومة السراج وميليشياتها،وبخاصة بعد 
توقيع تركيا اتفاقية الطاقة التي تجعل من ليبيا 
ســــــــاحة مفتوحة للهيمنة، ونافــــــــذة خلفية إلنقاذ 

االقتصاد التركي املنهار!
 يمكــــــــن القــــــــول أن املشــــــــهد العســــــــكري األخير 
قد رســــــــم حقيقــــــــة اطراف الصــــــــراع املتورطة في 
ســــــــفك الــــــــدم الليبي،فروســــــــيا وتركيــــــــا تدعمان 
طرفــــــــي النــــــــزاع، كجزء من املنافســــــــة على عقود 
الطاقة النفطيــــــــة وصفقات أخرى بقيمة مليارات 
الدوالرات في تلك الدولة العربية االفريقية الغنية..
روســــــــيا تدعم قوات حفتر، املرابطة شرقًا، بينما 
تؤيــــــــد تركيا(حكومة الوفاق) فــــــــي طرابلس ولم 
تتــــــــورع أنقرة عن إرســــــــال املســــــــلحني املتطرفني 
عبر املتوســــــــط، كما تشارك ســــــــفنها وطائراتها 
في معركــــــــة ســــــــرت الفاصلة...وعندما تســــــــقط 
سرت في يد أحد الطرفني ستكون خارطة ليبيا 
كلها، أرضًا وشــــــــعبًا ونفطًا ومياهًا،قد رســــــــمت 
وفق معادلة جديدة، سوف يكون التقسيم وعدم 

االستقرار من أبرز ألوانها القاتمة!

اليــــــــوم يعيش العالــــــــم واقعا مختلفا، تســــــــوده 
الشــــــــعبوية السياســــــــية مــــــــن جانــــــــب، وهيمنة 
الســــــــوق بمقاربتهــــــــا العوملية مــــــــن جانب آخر، 
فبوتني ال يشبه ستالني، وال برجنيف، وترامب 
ال يشــــــــبه جون كندي وال ريتشارد نيكسون، 
مثلمــــــــا هــــــــو الرئيس الصيني شــــــــي جني بينغ 
ال يشــــــــبه ماو تســــــــي تونغ، وحتى التطبيقات 
بنســــــــختيها  واالشــــــــتراكية  الرأســــــــمالية 
الروســــــــية والصينية فقدت كثيرا من اقنعتها 

االيديولوجية والثقافية واالستهالكية..
 الخطاب الوبائــــــــي لكوفيد 19 تحّول من كونه 
مجاال صحيا الى مجال يختلط فيه السياسي 
واالمنــــــــي والتجــــــــاري، وهــــــــذا الخلــــــــط انعكس 
كثيــــــــرا على مواقــــــــف الدول، وعلــــــــى عالقاتها، 
وعلى ممارســــــــاتها وتوجهاتها، وربما  جعل 
الواليات املتحدة أكثر خشــــــــية على مستقبلها 
الرأســــــــمالي، وعلى طبيعة قوتها املســــــــتقبلية، 
وهيمنتها التجارية الكبرى، حيث صنعت لها 
طــــــــوال نصف قرن مضى كثيــــــــرا من الحروب 
الداميــــــــة، والصراعــــــــات التــــــــي لم تعــــــــد ملفاتها 
سرية، ومنها حرب الخامس من حزيران عام 
1967، حيث أخرجت منطقة الشــــــــرق االوسط 
ودول" التحرر العربي" من خندق " السوفيت" 
وتركتهم يلعقون جراح هزيمة تاريخية مّست 
رمزيــــــــة البطولــــــــة والثــــــــورة والقوميــــــــة ومعاداة 

االمبريالية.
الحرب القادمة ليست باردة

يمكن النظر لتوصيــــــــف الحرب القادمة خارج 
التوصيــــــــف السياســــــــي، فالصني تمثــــــــل القوة 
االقتصادية القادمــــــــة، وان تأثيرها في صورة 
االمبريالية االميركية ســــــــيكون خطيرا، إذ إّن 
فقــــــــدان االســــــــواق الصينية ســــــــيجعل اميركا 
تواجه خسارات مرعبة، ال قدرة ملفهوم السوق 
الحر أن يتحملها، فضال عن أن الصني القوية 
تملك قاعدة ديموغرافية، وحربية وانتاجية لها 
قابلية مواجهة التحديات االميركية، وان تحّول 
السياق املقترح لـ" الحرب الباردة" الى مايشبه 
العــــــــاب " البلي ستيشــــــــن" لالطفال، فالصني ال 
عنى بحروب الفضاء وال بالصواريخ العابرة 

ُ
ت

للقــــــــارات، كمــــــــا فعل الســــــــوفيت قديمــــــــا، إنها 
معنية بصناعة االسواق، وهي املنطقة االثيرة 
للرأســــــــمالية، وهذا مايجعل حســــــــاب التنافس 
يدور في منطقة واحدة، وعبر منطق تنافسي 

قد يربحه الصينيون..
كما أن مفهوم الحرب الباردة ذو طابع ثقافي، 
وهــــــــذا ما ال يتحمله الواقــــــــع املعاصر، فالصني 
دخلت عصر العوملة عبر عالم التقنيات، وصار 
عالم الهواوي منافسا لآلي فون، وربما طاردا 
له، مثلما ان تقنيات الصني دخلت الى " سرائر" 
البيت االميركي، وفرضت شروط لعبتها على 

السوق االميركية ذاتها، حيث ماليني العاملني 
فيها، وحيث مليارات الدوالرات تدخل الخزائن 
االميركية ســــــــنويا، وهذا مــــــــا يجعل عملية فك 
االشــــــــتباك صعبــــــــة، وكل عنجهيــــــــات الرئيس 
االميركي ترامب لــــــــن تجدي نفعا في مواجهة 
هم املوّجهة للصني، 

ُ
تداعيات الواقــــــــع، وحتى الت

واإلدعــــــــاء بمســــــــؤوليتها الكاملــــــــة عــــــــن انتاج  
فيــــــــروس كورونا، لم تكن واقعيــــــــة وال علمية، 
بل زادت الرئيس االميركــــــــي تخبطا في اتهام 
اطراف دوليــــــــة أخرى، ومنهــــــــا منظمة الصحة 
العامليــــــــة، حيث أقدم ترامب علــــــــى انهاء عالقة 
الواليــــــــات املتحــــــــدة مع هذه املؤسســــــــة الدولية، 
والتابعــــــــة لالمــــــــم املتحــــــــدة، فضال عــــــــن حربه 
العلنيــــــــة ضد وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي، 
وآخرها مع " تويتــــــــر" التي كانت ُمفّضلة عند 
 هذا  يجعل الحرب املحتملة غير 

ّ
الرئيــــــــس.. كل

باردة، وربما أشــــــــّد ســــــــخونة مــــــــن غيرها، إذ 
سيجد العالم نفسه أمام انهيارات كبرى، قد ال 
تتحملهــــــــا الدول الغنية، فكيف بالدول الفقيرة، 
السيما وان وبائية جائحة كورونا قد كشفت 
حجــــــــم الرثاثة التــــــــي تعاني منها تلــــــــك الدول، 
وضعف قدرتها علــــــــى مواجهة ظواهر مرعبة 
مثل الكساد، والبطالة والفشل االقتصادي، أو 
التظاهرات العنيفــــــــة والتدهور االجتماعي كما 

يحدث اآلن في الواليات املتحدة. 

انا لســــــــت بخير .ال اقول انني مريض لكني في الحقيقة حزين جدا وال اعرف 
كيف اتخلص من قلقي.ابحث عن حل يعطيني جرعة من الالمباالة التي تجعل 
مزاجــــــــي افضل لكني لــــــــم احصل على هذه الجرعة.لذا اظــــــــل اعاني وافكر دون 

توقف.
  ببســــــــاطة وبال اية مقدمات اواجه مع كل خبر اســــــــمعه اســــــــئلة اطرحها على 
بعض االصدقاء.ومحور اسئلتي كلها يتعلق بعالقتنا الشخصية مع وطن له 

عمر طويل جدا ال يقل عن ستة آالف عام.
  افكــــــــر بمصيــــــــر هــــــــذه العالقة ونحن نســــــــتمع الــــــــى تفاصيــــــــل الواقع,وتعقيد 
السياســــــــة,وما يرتبط بها من حديث عن هبوط اسعار النفط,وجائحة كورونا 

وقصة الحظر,واحتياجات الناس.
  مشــــــــكلتي هي:انني ال اعــــــــرف كيف احول هذه االخبار الــــــــى معلومات عادية 
تنتهــــــــي بمجرد الكالم عنهــــــــا.ال يمكنني في واقع االمر ان اجعل من عدم ايمان 

الناس بوباء كورونا على انه معلومة طبية يرفضها الناس.
  الكثيــــــــرون يفعلون هذا,واحيانــــــــا يتجادلون حول اثبات 
هوية كورونا او نكران هويــــــــة الفيروس.يحدث هذا االمر 

في كل حدث يومي تتناقله الفضائيات.
  ال اعــــــــرف ابــــــــدا كيف املــــــــس املعلومة,واتناقش مع غيري 
بشــــــــأنها.انكار هوية كورونا مثال,او العجــــــــز املالي الذي 
حصل بســــــــبب هبــــــــوط اســــــــعار النفــــــــط العاملية ليســــــــت 
معلومات كما يظن البعض.انها مشكالت واقعية لها طابع 
شــــــــعبي بكل معنى الكلمة.اي انها تخصنا جميعا,وال بد 

ان تقلقنا جدا.
 لو ان معلومة انتشــــــــرت في مواقــــــــع التواصل االجتماعي 
تقول ان استيراد البروتني الحيواني سيتوقف,ولن تكون 
هنــــــــاك بدائــــــــل محلية لتجهيــــــــز املربني به فســــــــتكون هذه 
املعلومــــــــة مجرد فكرة عادية ال اتأثر بها.لكنها بالنســــــــبة 
لجميع مربي الدواجن واالسماك ستكون كارثة حقيقية.

  ساكون مفصوال عن القلق الذي يعيشه ذلك املربي الذي 
انفق في مشــــــــروعه امواال قد يخســــــــرها في اية لحظة.ما 
اود قوله هو هذا:حني تكون اية مشكلة يتعرض لها الوطن 
مشكلة شــــــــخصية لنا جميعا فلن يكون هناك اي وجود 

ملعلومات ال تهمنا.
 لكــــــــن اذا تصرفنا ببــــــــرود واعتقدنا ان هناك مشــــــــكالت 
ال تعنينا,وانمــــــــا تعنــــــــي آخرين فهنا نقــــــــع في خطر عزل 

انفسنا عن حقيقة شعورنا باملواطنة الحقة.
  اذن الوطــــــــن يعني حقيقــــــــة مهمة جدا ال تخرج عن نطاق 
االحســــــــاس والقلق عليــــــــه اذا تصرف الناس بالمبــــــــاالة واضحة اتجاه فيروس 

قاتل.
  قلق املواطن املحب لوطنه هو شيء آخر غير الحديث والنقاش والسخرية من 
كل ما يجري.ما اقصده بالقلق هو الخوف الشــــــــعبي الذي يوحد اكبر عدد من 

البشر حني يواجهون جائحة ما,او انتهاكا لحقوق انسان او غير ذلك.
  اظن ان كل ما قلته يعني انني لن اهدأ بســــــــهولة ال ســــــــيما واذا شــــــــاهدت من 

يتحدث عن قضية هبوط النفط وكأنه يتحدث عن مشكلة في املريخ.
  كما ان مقدم او مقدمة البرنامج تشعرني باالنزعاج اذا كانت تطرح اسئلتها 

في جو ال ينتمي ملعاناة الناس وقلقهم.
   حــــــــني تكون مشــــــــكلة الوطن تخصنا جميعا عندها ســــــــنتحد في مشــــــــروع 

الشعور الشعبي باملواطنة.
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تظــــــــل حادثة ســــــــقوط املوصل املؤســــــــفة في العاشــــــــر من 
حزيــــــــران من العام2014  واحدة مــــــــن املنعطفات في تاريخ 
العراق السياســــــــي بوصفه كان جزءًا من مشروع اجرامي 
تكفيري يهدف ليس الى الســــــــيطرة علــــــــى العراق ككل , بل 
ايضا التقدم صــــــــوب دول املنطقة االخرى والخليج وصوال 
املكرمــــــــة  مكــــــــة  الــــــــى 
كمــــــــا كشــــــــفت عنــــــــه 
املخططــــــــات والوثائق 
لعصابــــــــات  الســــــــرية 

داعش  . 
الســــــــرعة التــــــــي  تمت 
بهــــــــا عملية ســــــــقوط 
نتيجــــــــة  املدينــــــــة 
واالرتباك  لالخطــــــــاء 
الذي حصل في ادارة 
وعدم  االمني  املوقف 
وجــــــــود قــــــــوات احتياطية كافيــــــــة والتي كان مــــــــن املمكن ان 
تتحرك بسرعة ملنع عصابات داعش االجرامية من تحقيق 
اهدافها,اضافة الى عدم معالجــــــــة الخاليا االرهابية النائمة 
التــــــــي كانت موجودة على طول الحزام الشــــــــمالي للعاصمة 
بغــــــــداد امتدادا الى املوصــــــــل ,حيث كان يوجــــــــد اآلالف من 

االرهابيــــــــني املقيمني بصورة ســــــــرية في تلــــــــك املناطق.لقد 
كان  لفتــــــــوى الجهــــــــاد الكفائي التي اعلنــــــــت عنها املرجعية 
الدينية املباركة لســــــــماحة الســــــــيد علي السيستاني اثرها 
الكبير والحاســــــــم  في تغيير املوقــــــــف امليداني كليا لصالح 
العراق حكومة وشــــــــعبا واســــــــتعادة زمام السيطرة مجددا 
من خالل القيام بنشر تشكيالت ضاربة من قوات الحشد 
الشــــــــعبي والقوات املســــــــلحة بمختلف صنوفها والشــــــــروع 
باقامة خطوط الصد لحصر العناصر االجرامية االرهابية 
في مناطق انتشــــــــارها التــــــــي وصلت اليهــــــــا كمرحلة اولى 
ومن ثم الشــــــــروع بهجمات تحرير مضادة ضمن اســــــــلوب 
القضــــــــم املســــــــتمر والتدريجــــــــي لتحريــــــــر املناطــــــــق املحتلة 
تباعا وفق اولويات ســــــــتراتيجية فرضتها ظروف املعركة 
وامليــــــــدان فكانت ملحمة معارك (جــــــــرف النصر ) الصعبة 
والتي كانت تعد اخطر منطقة ســــــــتراتيجية كان تســــــــيطر 
عليها داعش لتهديد محافظات الفرات االوسط والعاصمة 
بغداد مــــــــن جهتــــــــي الجنوب والجنــــــــوب الغربــــــــي ,حيث تم 
تحريرها وبعملية عســــــــكرية بارعة فكان هذا النصر نقطة 
البداية نحــــــــو صوالت التحرير االخــــــــرى التي انطلقت وفق 
معدالت قياســــــــية لتحريــــــــر املناطق املحتلة .مــــــــا حدث من 
مشاهد في العاشــــــــر من حزيران من العام 2014 سيبقى 
حاضــــــــرا في اذهاننا كعراقيني من خــــــــالل ما قامت به تلك 

العصابات االجرامية من جرائم ذبح وقتل وتشــــــــريد ونهب 
وســــــــبي واغتصاب لم يســــــــبق وان مرت بها البالد من قبل 
,حيــــــــث كانت بالتأكيد صفحة ســــــــوداء وامتدادا ســــــــلوكيا 
بشعا لتصرفات وحشــــــــية ادمنت تلك العناصر االجرامية 
على القيام بها والتي كانت انعكاســــــــا لنفســــــــيات مريضة 
ومشــــــــوهة وحاقــــــــدة ومليئة بــــــــكل العقد واالمــــــــراض فكان 
اجترار مشــــــــاهد الذبح وقطــــــــع الرؤوس وابتــــــــكار عمليات 
التنكيــــــــل واملوت وبطرق غير مألوفة مثل قتل االشــــــــخاص 
عبر اغــــــــراق االقفاص فــــــــي احواض املاء او وضــــــــع القنابل 
في جيــــــــوب االســــــــرى وتفجيرها بالرصاص عــــــــن بعد او 
احراق االشــــــــخاص وهم احياء وغيرها من املمارسات التي 
ظلت عقليات االجرام الشــــــــاذة لقيادات داعش وعناصرها 
تنتجها وتعمل على ابتكارها واشــــــــاعتها كنهج توحشــــــــي 
لفرض الســــــــيطرة والتي اعطت في النهاية مردودا عكسيا 
,حني ســــــــارعت بجعل تلك املناطــــــــق تلفظهم وتطردهم من 
خالل تعاون ســــــــكانها مع القوات االمنية املتقدمة للتحرير 
باملعلومات واالرشــــــــاد عن تلك العناصر واالطاحة بها. ان 
ماحصــــــــل في املوصل وما تالها مــــــــن احداث في ذلك اليوم 
الحزيراني تســــــــتدعي اجــــــــراء املراجعة والتحليــــــــل لتفادي 
تكرار ما حصل من اخطاء كارثية واصالحها والعمل على 

معالجتها وتجنب وقوعها مرة اخرى .

2014



تذهب معظم دراسات (النقد الثقافي) إلى القول 
املضمر  املستور  تجادل  قرائية  ممارسة  بكونه 
وحده، بحثًا فيه عن النوايا التي ترى أنها تحمل 
دائمًا مكنونها الذي يخفي مقاصد خطابه تحت 
طيات تعبيرية (جمالية) شاغلة (1)، وذلك ما ال 
نقول به هنا ـ قدر تعلق األمر باإلبداع ـ فلعل في 
وجهة من التداول القرائي التي يعّن لها أن تقاربه، 
املعلن  للتفقه في فهم  ما يمكن أن يكون حصة 
أيضًا، ألن باشتغالهما معًا، وفي الذات االنسانية 
ـ واعية ملقاصدها أو غير واعية، وعلى مستوى 
فـــي مكتنفه  تــنــتــج  ـ مـــا  فــرديــتــهــا أو جــمــعــيــتــهــا 
الفعاليات الثقافية املختلفة، السيما في تجلياتها 
كثيرًا حني  نماري  مبدعة،  ذات  في  وكشوفاتها 
الثقافي(املعرفي  متحققها  تــراكــم  مــن  نجردها 
وانشغلت  إليه  انشّدت  الــذي  الخاص  والجمالي) 

به.

(1)
ومـــن هـــذه الـــرؤيـــة ـ فــعــنــدنــا ـ أن (تــجــيــيــر) النقد 
ــثــقــافــي بــحــثــًا عـــن أنـــســـاق مــضــمــرة مـــن دون  ال
سواها تحجيم لفعله وفاعليته، وتغييب ملتحقق 
بــه، وتيقن يجعله بمستوى  ينّد عن وعــي  كبير 
عقائدي وممارسة اجتماعية ال تجافى، منتمية ـ 
في مشهدها املنجزـ إلى مكانها وقيمه وتأثيرات 
االقــتــصــاديــة وطبيعة  البيئي ومــمــارســاتــه  ظــرفــه 
العمل، وتواصالت التمثل الثقافي الذي يند هوية 
شاخصة للمكان والتكيف املعلن واملستتر معه . 
وفي جانب آخرـ يتأسس على هذه الرؤية ذاتهاـ 
فإن النقد الثقافي حني  يوجه مشغالته القرائية 
ملقاربة االبداع، فإنه ال يسعى إلى أن يغيب النقد 
األدبي ليحل مكانه، ويدعي وراثته ـ بعد أن يعلن 
موته ـ كما تــردد فــي بعض مــن دراســـات نقدنا 
الثقافية ـ بل لعل األقوم له أن يواجه النقد األدبي 
ــــذي رســـخ حـــضـــوره وتــكــيــفــه فـــي منهجيات  ال ـ 
بواحد  ـ  باإلنجاز  الحافلة  مسيرته  عبر  ــردة 

ّ
مــط

مــن مــوقــفــني: فــهــو إمـــا أن يــقــدم قــــراءة مــجــاورة 
لـــه، بـــأدواتـــه ووســائــلــه فــي الــحــفــر املــعــرفــي التي 
الخاص،  القرائي  فضاءها  ـ  جــازمــني  ـ  ستصنع 
نضيف  أن  ـ  معًا  عليهما  الــتــوافــر  إذا شئنا  ـ  أو 

ـــقـــراءة الــثــقــافــيــة لــتــكــون واحـــــدًا مـــن مــســتــويــات  ال
الــجــهــد الـــقـــرائـــي الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــنـــاقـــد األدبـــــي. 
وبـــذلـــك يــنــضــوي الــنــقــد الــثــقــافــي تــحــت مــظــلــتــه، 
 ويــتــمــاهــى مــعــه، ليصبح واحــــدًا مــن مـــآالت أفقه

القرائي.

(2)
على  الثقافي  النقد  حقل  فــي  املشتغلون  يتفق 
مسعى الكتناه فاعلية قرائية منتجة لكشوفات 
أدوات  مــن  بكثير  يستعينون  إذ  وهــم  مختلفة، 
النقد األدبي ومصطلحاته، فإنهم يجترحون لها 
دالالت مضافة، وتوظيفا آخر لكشوفات أخرى، 
ربما حملت مساحة من املغايرة ملا تواضع عليه 
لها في النقد األدبي، وذلك كله في املسعى النبيل 

إلنتاج قرائي جديد ومختلف.
إن النقد الثقافي يشتغل على اإلجابة عن سؤال 
النقدي األدبــي  الــدرس  الـــ (ملـــاذا)، بعد انشغاالت 
قبله بسؤالني تكيفت لهما تاريخيته ،هما سؤال 
الـــــ (مـــن)املـــكـــرس جـــهـــده فـــي الــــقــــراءة الــتــقــلــيــديــة 
الـــتـــي يـــكـــون مــركــزيــة أســئــلــتــهــا (مــنــتــج الــنــص) 
ومساحات حضوره فيه، وسؤال الـ (كيف) التي 
ظلت ســـادرًا  في مساعي تقصي شــأن االنتاج 
تــداولــه  ومــا  و(الــعــالمــاتــيــة)  (البنيوية)  وكيفياته 

مــن تــنــاص وآفــــاق تشكيل جــمــالــي (أســلــوبــي). 
وبــقــدر اســتــيــعــاب ســــؤال الــــ (ملـــــاذا) الــــذي يثيره 
فإنه  السابقني،  السؤالني  إلجابات  الثقافي  النقد 
االنجاز  في  قرائية  انهماكات  نحو  آفاقه  يشرع 
واملحايثة  فيه  املندسة  والفاعليات  ذاتـــه،  األدبـــي 
لـــه الــتــي انــتــج فــيــهــا الــنــص ال بــوصــفــه مــمــارســة 
فـــرديـــة حــســب، بـــل فــاعــلــيــة تــســتــجــيــب ملــؤثــرات 
الثقافي  النقد  وفــي  ثقافيًا.   املكتنف  حضورها 
فإن النظر إلى العمل األدبي يكون ال بعّده (نصًا)، 
بـــل بــوصــفــه (واقــــعــــة) تــتــحــرك فـــي أفــــق املــكــان 
والقيمي  البيئي  الظرف  مع  والتواصل  والــزمــان، 
واشــتــراطــاتــهــمــا، ومـــا يبثانه مــن قــيــم فــي الـــذات 
املنتجة (املبدعة) عبر استجاباتها لوجود جمعي 
تنتمي إلــيــه وتــتــواصــل مــعــه. ويــجــيء االنــهــمــاك 
القرائي ـ والحالة هذه ـ ذاهبًا الى مقاصد النص ـ 
املعلنة واملخفية ــ عبر الكشف عن جوهره الداللي 
ــــذي يــعــلــن عــنــه خــطــابــه. و(الـــخـــطـــاب) هــنــا هو  ال
التي  الرسالة  أو  (االيديولوجية)  الفكرية  الوجهة 
الــنــص إيــصــالــهــا، كونها جــوهــر مقاصده  يــريــد 
ــــي كـــلـــه لـــلـــبـــوح بــهــا،  ــــدالل الـــتـــي يـــكـــرس تــكــيــفــه ال
ـ مستعيرين تعريف (ميشيل فوكو)  فالخطاب 
له ـ بأنه "شبكة معقدة من العالقات االجتماعية 
الكيفية  فيها  تــبــرز  الــتــي  والثقافية  والسياسية 

التي ينتج فيها الكالم ". ويستجيب النقد الثقافي 
موضوعاتها  في  اتساعًاـ  أكثر  قرائية  لتطلعات 
الوجهة  تتمثل  التي  تلك  وأساليبها،  ووسائلها 
بــتــمــثــالت قيمها  (الــشــعــبــيــة) أو(الــجــمــاهــيــريــة) 
(النخبوية)، ال  النزعة  بــإزاء  يــراد تكريسها  التي 
بطبائعها في التخّير الثقافي وأنساق الوعي التي 
يجري  الــتــي  بالفعاليات  بــل  منهما،  كــل  يعلنها 
تشكيلها،  وأســالــيــب  التمثل  وبــطــرائــق  تخيرها 
واملــــقــــاصــــد املـــبـــتـــغـــاة مـــنـــهـــا. فـــحـــني تــتــحــصــن 
(النخبوية) بادعاءات استعالئها املعرفي، تشرع 
ملــواجــهــة  أنـــســـاق تقبلها  الــجــمــاهــيــريــة  الــفــاعــلــيــة 
تلقي  وهــي  املجسد،  اإلنساني  الفعل  أنــمــاط  كــل 
بــوقــائــعــهــا مـــن حــولــنــا فـــي كـــل حـــني وبــوســائــط 
فإن  ذلــك  على  وتأسيسًا   . ومثيرة  مختلفة  أداء 
والتشخيص  املعاينة  في  الثقافي  النقد  وسائل 
طبيعة  مــن  تستمد  التي  الثقافية)  (األدوات  هــي 
القرائية،  الوجهة  ومقاصد  املستعادة،  (الواقعة) 
ـــذي تــســتــدرجــه ليعلن عن  واملــحــمــول املــعــرفــي ال
خبرتها وتقوالتها، وتلك في النقد الثقافي بدائل 
توسل قرائي عن (األدوات اللغوية) التي كرسها 
النقد األدبي مناطات اشتغاله وتفحصه النصي . 
وألن النقد الثقافي آليات اشتغال وسبل تفحص 
وليس (منطلقات نظرية) مغلقة على أفق منهجي 
بعينه، فإنه يؤسس ملسعاه القرائي عبر التوسل 
بــاالشــتــغــال األكــاديــمــي الـــذي (قــنــن) وجـــوده في 
عــلــوم ومـــعـــارف وســبــل تحصيل مـــدركـــة، فــراح 
يــســتــعــيــرهــا ويــوظــفــهــا صــانــعــًا مــنــهــا مــعــارفــه 
ومــنــهــجــيــاتــه وآلـــيـــات حــفــره. وهـــكـــذا، فـــإن الــذيــن 
يمارسون النقد الثقافي يحملون هويات معرفية 
مختلفة واختصاصات متنوعة، وهذا متأت من 
 " معرفيًا:  فرعًا  وليس  فعالية  الثقافي  النقد  أن 
فــعــالــيــة تستعني بــالــنــظــريــات واملــفــاهــيــم والــنــظــم 
املحض  األدبية  املناهج  تأنف  ما  لبلوغ  املعرفية، 
من املساس به أو الخوض فيه ". لقد كانت املعاينة 
الــقــرائــيــة فــي النقد األدبــــي، وحــني تــقــارب وجــود 
املبدع في نصه، فإنها تعد ذلك بوصفه نمطًا من 
التمثل الفردي للمحيط الخارجي بكل كشوفاته 
االجتماعية والثقافية واملعرفية وسواها، فاملبدع 
وانــــجــــازه ـ عــنــدهــا ـ إنـــمـــا يــســتــجــيــبــان ملـــؤثـــرات 
الـــخـــارج اســتــجــابــة ذاتـــيـــة، فـــي حـــني يــأتــي النقد 
الخارج  التواصل، فيصبح  ليغّير مسار  الثقافي 

هــو الــــذي يــحــقــق الــفــاعــلــيــة والــحــضــور والــتــأثــيــر 
الثقافي الذي يتأطر فيه الوجود الذاتي لألفراد مع 
وتأثيره،  فعله  وكشوفات  االجتماعي  محيطهم 
ال بــرغــبــة االســتــجــابــة املــتــخــيــرة، بــل بــقــوة الفعل 
الجمعي ومساحة االستجابة امللزمة له، وهو ما 
أشير إليه بوصفه املالذ الثقافي أو ( الهابتوس ـ 
habitus ( الذي عرفه مجترحه املفكر الفرنسي 
(بيير بوروديو) بكونه مجموعة من استعدادات 
وصور من السلوك، يكتسبها األفــراد من خالل 
مختلف  املفهوم  ويعكس  املجتمع،  فــي  التفاعل 
األوضاع التي يشغلها الناس في مجتمعهم، وهو 
نظام من الخطط الواعية وغير الواعية في التفكير 
بني  كوسيط  تعمل  التي  واالستعدادات  واإلدراك 
البنى (املوضوعية) واملمارسة ... ويفسر عملية 
إعــــادة انــتــاج الــهــيــمــنــة االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة "، 
ليستحيل عبر ذلك إلى" مجموعة من ميول األداء 
والتفكير واإلدراك والشعور بطرائق دون غيرها، 
أنها  والحركة، كما  الكالم  دارجــة من  وبأساليب 
تأتي بأنماط ال واعية من معرفة العالم وتكوينه 
وتصوره، وكل هذا ال يتحقق من خالل ما نألفه 
واعية، وإنما من خالل  من درايــة وتعلم وعناية 
االختالط  االجتماعي األساس والعالقات املتوارثة 
والتقاليد  الــعــادات  توليد  إلــى  تــؤول جميعًا  التي 
تأخذ  التي  العالمات  أو  االجتماعية،  والــشــفــرات 
سبيلها بني الناس". ومن خالله تحضر الفاعلية 
والتنشئة  التربية  املجتمعية عن طريق سيرورة 
محددات  وكــل  والترويض،  والتعليم  االجتماعية 
السلوك والتفكير واالختيار، وبذلك فإنه يصبح 
منطلقًا إلى التقريب بني الحتمية االجتماعية من 
ملا  أخـــرى، استنطاقًا  مــن جهة  والــفــردانــيــة  جهة 
هو (خارجي/ داخلي)، كون أن البنيتني الداخلية 
هما صورتان  (املجتمعية)  والخارجية  (الذاتية) 
التاريخ  ذلــك   ، املشترك  للتاريخ  واحـــدة،  لحقيقة 
املــنــقــوش فــي الـــذات وفــي األشــيــاء. ولعلنا ـ ومن 
عندنا  الــثــقــافــي  للنقد  قـــّر  بــمــا  الــتــمــســك  منطلق 
يدعو  االشتعال  ونهج من  مثاقفة  من منطلقات 
ـ نستعيد ما قلناه بــدءًا عن إمكانية تطويع  إليه 
ـ وهي  الــذات املبدعة  مقارباته في بيان ما تعلنه 
تكتب وعــيــهــا فــي الــنــص ـ ومـــا تبثه املــؤســســات 
القيمية الجمعية التي يضمرها النص ذاته، وذلك 

ما يستلزم أكثر من قراءة الحقة .

املــرايــا تــعــكــُس هــيــآٍت وصــــورًا وأحــجــامــًا مختلفة 
للكتاب تكّرره وتضاعف من وجوده العيانّي أمام 
ل كتاب عدٌد ال متناٍه 

ّ
ي املتنّوعة، ولك

ّ
شهوات التلق

من املرايا تنتشر على غالفه وفي صفحاته وفي 
طّياته وزوايــاه وظالله وتمّوجاته وآفاقه وضفافه، 
 مرآة منها صورة وحجمًا ورؤية وفضاء 

ّ
تقّدم كل

وأسلوبه  طبيعة صانعها  على  يعود  بها،  خاصًا 
في التفاعل مرآوّيًا مع الكتاب، فالقارئ مرآة الكتاب 
متكافئة  فــي عالقة جدلّية  الــقــارئ،  مــرآة  والكتاب 
تــؤّســس لفكرة الــحــّب بــني طــرفــني ال بــّد ألحدهما 
أساسًا،  املطلوبة  الصورة  تكتمل  اآلخــر حتى  من 
وحني يخفق القارئ في أن يكون مرآة للكتاب الذي 
الكتاب في أن يكون مــرآة لقارئه،  يقرأه، أو يخفق 
تنتفي حيوية هذه العالقة ويسقط معناها لتصبح 
بال قيمة وبال وجود أيضًا، فال كتاب قابل للقراءة 

عندئٍذ وال قارئ بوسعه أن يتفاعل مع مقروء.
 من 

ً
 بـــني الــطــرفــني حـــالـــة

ُ
 املــــرآوّيــــة

ُ
ــة تــنــتــُج الــفــاعــلــّي

الــتــصــالــح الــبــهــّي الــقــادر عــلــى بــنــاء صـــورة املعنى 
بــأشــكــالــه املــخــتــلــفــة، فــال مــنــاص مطلقًا مــن بلوغ 
والتصاهر  والتضافر  والتعاشق  التفاعل  درجـــة 
الــدرجــات واملــقــامــات واملــقــاصــد، كي  بينهما أعلى 
 وقادرًا على 

ً
يكون الناتج واضحًا وصادقًا وأصيال

اإلبــالغ واإلســعــاد واإلمــتــاع واإلدهـــاش على النحو 
ــع واملــطــلــوب، وهــو مــا يسهم أخــيــرًا فــي بناء 

ّ
املــتــوق

صورة املعنى في أعلى درجات التكامل والتشكيل 
والصيرورة البهّية األنيقة الحاسمة.

 ومــن غير الــقــدرة على إنــتــاج صــورة املعنى بهذا 
الــشــكــل الـــبـــاســـل الـــنـــاجـــز، فـــــإّن الـــكـــتـــاب وقـــراءتـــه 
أو تضييع  التسلية  أو  ــر 

َ
الــَبــط نــوعــًا مــن  يــصــيــران 

الــوقــت أو الــعــمــل الــــذي ال طــائــل مــن ورائـــــه، فعلى 
املرآة الخاّصة بالكتاب أن تكون في أنصع درجات 
إمكاناتها وحيويتها وصفائها ونقائها وتركيزها، 
الباصرة  الــرائــيــة  العني  بيد  األخــذ  ن مــن 

ّ
كــي تتمك

زواياها  وفــي  تفاصيلها  بني  املعنى،  مكامن  نحو 
وطــّيــاتــهــا، مثلما على املـــرآة الــخــاّصــة بــالــقــارئ أن 
للوصول  للكتاب  الخاّصة  املــرآوّيــة  الطاقة  تحاكي 
والتماهي، ألجــل دفع  التفاهم  إلــى أفضل درجــات 
تمّناة من 

ُ
العمل املرآوّي املشترك كي يبلغ الدرجة امل

 إلى تحقيق الرضا 
ً
الفهم في إنتاج املعنى وصوال

ة.
ّ
الذاتّي واملوضوعّي في املستويات كاف

يقول  كما  البهجة)  عن  تعبيرًا  (األدب  يكن  لم  إذا 
بورخيس، فهو ال يمكن أن ينتمي االنتماء املطلوب 
الحّق لهذا النشاط اإلنسانّي الخالق أبدًا، ونحسب 
أّن البهجة في هذا املستوى من الفهم البورخيسّي 
هي مرآة عالية الصفاء والنقاء والوضوح والبالغة، 
ُب قدرة استثنائّية على عكس صورة 

ّ
بحيث تتنك

اإلنسانّي في درجاتها وطبقاتها وزواياها  الفرح 
وظاللها املتنّوعة.

ْصَر األدب هو الكتاب في نموذجه البنائّي 
َ
 وبما أّن ق

باالحتماالت  واملشحون  والفاره  والغامض  د 
ّ
املعق

من  بــّد  فال  الكامنة،  الخفّية  والرسائل  عات 
ّ
والتوق

ــشــّيــُد لــهــذا الــقــصــر بــارعــًا في 
ُ
أن يــكــون األديــــُب امل

هندسته املعمارّية املعّبرة عن جوهره وحساسّيته 
وحلمه وذاكرته وخياله وأفقه، وهو يشيع عالمات 

 تفصيل وإملــاحــة وزاويــــة والتفاتة 
ّ

كـــل فــي  الــفــرح 
مناسبة  الجميل  البنيان  هــذا  من  تجعل  هندسّية 
يكشف  بما  والتواصل،  والحّب  والبهجة  للسعادة 
 
ّ
ـــتـــي تــحــط عــــن حـــســـاســـّيـــة الـــلـــمـــســـات الــــبــــارعــــة ال
األمكنة  زوايـــا  على  العبقرّية  الفنان  أصــابــع  فيها 
املشتهاة  البهجة  يصنع  كــي  وأفيائها،  وطبقاتها 
ويحّولها من لحظة فرح مجّردة إلى أسلوب حياة 
والتفاصيل  األجـــواء  فــي  تحضر  متكاملة،  كاملة 
ــمــا حــضــرت الــفــكــرة األصيلة 

ّ
والــقــيــم واألفـــكـــار كــل

ألجل  تتكّرر،  ال  التي  الخاطفة  اإلنسانّية  واللمحة 
فيملؤه  الفضاء  في  النارّية  ألعابه  األدب  يطلق  أن 
بأقواس قزح ال نهايات لها على نحو يسحر املكان 

ويوقد فيه شعلة الفرح الذي ال ينتهي.
 مفتَرٌض أو عّراٌب 

ٌ
وإذا كان للكتاب، أّي كتاٍب، بطل

فال  ومقاصده،  وفعالياته  أنشطته  يقود   
ٌ

محتَمل
الــعــّراب هو القارئ،  بــّد من أن يكون هــذا البطل أو 
يــحــّول  عــــّراب  أو  بــطــل  مــن دون  للكتاب  فــال قيمة 
كلماته الثاوية في كمون صفحاته إلى طيور معّدة 
ح واالزدهار وبعث 

ّ
للطيران، أو أزاهير مهّيأة للتفت

العمل  الــزكــّيــة فــي محيط  والـــروائـــح  األلــــوان  بهجة 
ــزات 

ّ
ــقــارئ املــحــف والــتــواصــل، حــيــث يــتــحــّدى هـــذا ال

القرائّية الكامنة في الكتاب ويسعى إلى اختراقها 
أسرارها وبعث معانيها وإطــالق عبقها،  وتفكيك 
الكبرى  الثقافات  فــي  مهم  مــوقــع  للقارئ  كــان  لــذا 
في العالم من دون استثناء ومنها الثقافة العربّية 
 عناية من لدن 

ّ
القديمة، فقد كان القارئ دائمًا محل

ــريــن، بحيث جــاء حضوره 
ّ
ــاد واملــنــظ

ّ
ــاب والــنــق

ّ
الــكــت

 مــا لــه صله بالكتاب، إذ هــو املــرآة 
ّ

 فــي كــل
ً
أصــيــال

املــلــّونــة واملــتــعــّددة األكــثــر سطوعًا وفــاعــلــّيــة داخــل 
فـــضـــاء الـــكـــتـــاب وخــــارجــــه. يــســعــى الــــقــــارئ نحو 
اكــتــشــاف ذاتــــه فــي مــغــامــرة الــكــتــاب، بــمــا ينطوي 
، مثلما تتسّنى للكتاب  عليه من قدرٍة ورغبٍة وتحدٍّ
فرصة التعبير عن رؤيته ومنهجه ومقولته وبيانه 
املرايا  القارئ، وهــذه  وبالغته ومضمونه بني يدي 
العاكسة التي تشتغل بني الطرفني هي التي تعمل 
الكتاب  املناسبة من مضمون  األطياف  على خلق 
للمرايا نشاط خاّص ال يصل  القارئ.  وموّجهات 
إلى أعلى درجــات كفاءته وقّوته إال في بلوغ حالة 
قصوى من التماثل والتفاعل والتداخل تفوق ظّنها 
األّول بني الطرفني، عندها تشحذ مرايا الكتاب ما 
وإمــكــانــات مخزونة  وقــــدرات  طــاقــات  مــن  تكتنزه 
ومــضــمــرة ومــســتــورة، كــي تنشرها دفــعــة واحــدة 
عــلــى سطوحها ألجـــل رؤيـــة أوضـــح وبــيــان أجلى 

وداللة أخصب ومعنى أشمل وأكثر حيوّية.
الــقــراءة إلــى مــرآة مراِفقة لها مثلما يحتاج  تحتاج 
الــقــراءة  مـــرآة  مـــرآة عاكسة ملضمونه،  إلــى  الكتاب 
ينبغي أن تكون فاحصة وراصـــدة وحــاضــرة في 
تــفــاصــيــل الــتــفــاصــيــل الــقــرائــّيــة وهـــي تــغــوص في 
الــكــتــاب، ومـــرآة الكتاب هــي األخـــرى ينبغي  جسد 
أن تشحذ طاقاتها املرآوّية بال حدود، كي توصل 
فكرة الكتاب إلى القارئ بأعلى درجات اإلحساس 
والفهم والبهجة، إذ إّن االنعكاس املرآوّي بني طرفي 
منطقة  بني  املتراوحة  بفعالياتها  القرائّية  العملّية 
القراءة ومنطقة الكتاب هو جوهر املمارسة، وهذا 
ده من التماعات ضوئّية تضرب 

ّ
االنعكاس بما يول

ها يجعل صفحات الكتاب 
ّ
بنورها على األرجاء كل

ل والفائدة، 
ّ
قابلة للقراءة، وقابلة للفهم، وقابلة للتمث

فــي نــظــام شــامــل ومــتــكــامــل تــعــّززه مجموعة من 
الضوابط والقوانني واألعــراف التي ال بّد منها كي 
تبلغ املرآة في الجهتني أبلغ درجات عطائها وفعلها 

وإنتاجها.

أو  التفاهة " طبيعة الشخص   " يرد في تعريف 
حالته من حيث االبتذال أو السخافة أو تواضع 

املستوى.
وتعد التفاهة كلمة جديدة على القاموس نسبيًا، 
تعني  وهـــي   ،١٨٢٥ عـــام  حــوالــي   

ّ
إال تظهر  لــم  إذ 

الطبقة املسيطرة  الذي تكون  النظام االجتماعي 
الذي  أو  التافهني،  فيه هي طبقة من االشخاص 
ــــــرداءة عــوضــًا عن  تــتــم فــيــه مــكــافــأة الــتــفــاهــة وال

الجدية والجودة.
وبحسب كتاب " نظام التفاهة" ألستاذ الفلسفة 
والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة كــيــبــيــك الــكــنــديــة 
العزيز  عــبــد  د. مشعل  وتــرجــمــة  دونـــو  آالن  د. 
عنى بموجات التسطيح، 

ُ
الهاجري، فإن التفاهة ت

تشابه الشخصيات، غياب العقل النقدي، دعاوى 
الــخــيــر، الــرأســمــالــيــة املــوحــشــة، َوْهــــم الــكــاريــزمــا، 
عطب املؤسسات، الفساد، تسليع الحياة العامة، 
تكون  التي  األمــور  من  وغيرها  الرخيص،  الفن 
امــــتــــدادًا لــــدور تــحــريــك املــشــاعــر عــبــر الــتــركــيــز 
على شيء أقرب لـ "لعبة" يلعبها األطــراف فيها، 
يعرفها الجميع رغم أن أحدًا ال يتكلم، ولكن يمتد 
فيها االهتمام من فردي إلى مجتمعي. يلعبون 
بشكل طوعي، بال قواعد أو قيم، باإلضافة إلى 
أن هذه اللعبة تختزل النشاط داخلها إلى مجرد 
مــصــالــح متعلقة بــالــربــح والــخــســارة، كــاملــال أو 

السمعة والشهرة والعالقات االجتماعية.
تدريجيًا  الــنــاس  تساعد  بــدورهــا  املصالح  هــذه 
وتقتصر  العام،  بالشأن  اهتمامهم  فقدان  على 
هــمــومــهــم عــلــى فــردّيــتــهــم الــصــغــيــرة.  وُيــنــاقــش 
التفاهة  د. آالن دونــو في كتابه هــذا لغة خطاب 
مــن منطلق قـــدرات الــنــاس املــحــدودة وفــق النظم 
األيــديــولــوجــيــة، وكــذلــك املــنــظــور "الــبــيــداغــوجــي" 
واللغة  القصصي،  األســلــوب  على  يعتمد  الـــذي 
الخشبية الجوفاء املحملة بالحقائق والتأكيدات 

"التوتولوجّية"، أي النطق الذي يقوم على الحشو 
أو مجرد التكرار بألفاظ مختلفة، وكأن في األمر 
قضية جديدة تدفع بمعرفتنا إلى األمــام، برغم 
، بمعنى أنها 

َ
أنها ال تضيف ملا هو معروف شيئا
محض ألفاظ زائدة من دون فائدة.

الثقافة،  ملوضوعات  كبرى  أهمية  املــؤلــف  يولي 
ويلفت أنظارنا إلى كونها صارت أداة هامة في 
توطيد أركان نظام التفاهة كما يحيط بنا اليوم، 
رغمًا عن التسميات املؤثرة والهاالت الالمعة التي 
وتحدث  بالثقافة.  عالقة  ذو  هو  ما  بكل  تحيط 
على مجموعة تنمو ببطء، وهم نوع من األميني 
الجدد جزئيا، الذي يمكن رؤية أصحابه يحومون 
بحثًا  والصحف  واملــجــالت  الكتب  أكشاك  حــول 
الكتب ولكنهم مفتونون  عنها، إنهم ال يقرؤون 
أكثر  واعتبرهم  أغلفتها،  بمواضيع  بتكاثرها 
خطورة من األميني أمّية بحتة، ألنهم يرفضون 
الــبــقــاء فـــي الـــــدرك األســـفـــل فـــي ظــلــمــات الــجــهــل، 
ويطمحون للوصول إلى ضوء املعرفة. وطرح د. 
آالن دونو في كتابه هذا بعض ما يرتبط بأصول 
ُيصنف  ما  فعادة،  واالدب،  التفاهة  عن  نظريته 
األدب إلى أدب رفيع وأدب شائع، وقد ظهر هذا 
األخــيــر فــي نــهــايــة الــقــرن املــاضــي، وهـــو يرتبط 
بالظهور االقتصادي للطبقة الوسطى وبزوغها 
كــواقــع اجــتــمــاعــي جــديــد ومــســتــمــر إلـــى زماننا 
الــحــاضــر. وفـــي الــعــالــم الــعــربــي، كــانــت بــدايــات 
االدب الشائع من خالل الترجمات واملسلسالت 
التاريخية (روايــــات جــورجــي زيــدان  والـــروايـــات 
وعبد  املحامي  كامل  محمود  وقصص  مــثــاال)، 
الحليم عبد الله ويوسف السباعي وإحسان عبد 
القدوس، وغيرهم من كتاب مكثرين ذوي انتاج 
غزير، ألنه يخلو من الصعوبة والتحديات. ولهذا 
االدب مفاهيم عامة مطلقة، فهو يقصد بالنهاية 
وجدانهم،  ومخاطبة  الــقــراء  مشاعر  اشباع  إلــى 
لكل ذلك، فهو يتسم عمومًا بالبساطة واملباشرة 

والنمطية والتكرار. 
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على مدار شهرين متتاليني، حدث لغط كبير 
العامة في  الهيئة  أعضاء  البعض من  لــدى 
التطبيعية  الهيئة  مهام  الكرة بشأن  اتحاد 
وطبيعة عملها وراح البعض منهم يصفها 
بالهيئة املؤقتة وبتفسيرات خاطئة، وعليه 
نقول إنَّ الفرق الجوهري بني الهيئتني هو 
أنَّ التطبيعية هيئة مختارة شكلت من قبل 
تعمل  االتحاد  ذلك  في  عينه  لتكون  الفيفا 
مــدة عملها  مــحــدودة وتحدد  ة  زمنيَّ لفترة 
واملطلوب  إليها  املوكلة  الــواجــبــات  بحسب 
وراء  مــن  الحقيقي  الــســبــب  وإنَّ  إنـــجـــازه، 
وجودها، حدوث خلٍل كبيٍر مشخٍص في 
تركيبة الهيئة العامة أو مشكلة كبيرة في 
اتحادنا  مع  حــدث  كما  األساسي  نظامها 
الــداخــلــي ما  النظام  بسبب االخــتــالف فــي 
بني النسختني االنكليزية والعربية، بمعزل 
عــــن أســــبــــاب ودواعـــــــــي اســـتـــقـــالـــة املــكــتــب 
ــيــس شــرطــًا في  الــســابــق وأمــــني الـــســـر، ول
التطبيعية اختيار شخصيات من الجمعية 
الــعــمــومــيــة وهـــي مــغــالــطــة أخــــرى يــكــررهــا 
كما  والــصــحــف،  الفضائيات  فــي  البعض 
كما  مطلقة  التطبيعية بصالحيات  تتمتع 
أوضحها الفيفا بأن تعنى بتعديل النظام 
األساسي وتأسيس بعض اللجان الفاعلة 
تتحول  اعمالها  انــتــهــاء  وبــعــد  الــضــروريــة 
املؤتمر  على  تــشــرف  انتخابية  لجنة  الــى 
أيلول  بــدايــة  فــي  إقامته  املــزمــع  االنتخابي 

املقبل بحسب تصريحات األخيرة.
فــــي حـــــني، إنَّ الـــهـــيـــئـــة املـــؤقـــتـــة عـــــــادة مــا 
تشكل بعد حــدوث خــرق في عمل املكتب 
التنفيذي، كأْن يتم حجب الثقة عنه وعلى 
مــن جسم  مؤقتة  هيئة  تشكيل  يتم  إثـــره 
خارجه  من  ال  العمومية،  الجمعية  وكيان 

بــعــيــدًا عـــن تـــدخـــالت واخـــتـــيـــارات الــفــيــفــا، 
لغاية انتهاء الفترة املتبقية من عمر الدورة 
االنــتــخــابــيــة الــتــي تــكــون ملـــدة أربـــع ســنــوات 
قــرار  ألنَّ  العراقية  الحالة  عــن  بعيدة  وهــي 
استقالة مجلس اإلدارة السابق أعقبه فورًا 
استقالة األمـــني الــعــام، الـــذي لــو لــم يستقل 
لكان بمقدوره تشكيل لجنة مؤقتة وليس 

ة. الذهاب الى خيار التطبيعيَّ
وهنا بات لزامًا علينا التوضيح بأنَّ إرسال 
اللجنة التطبيعية ملسودة النظام األساسي 
املــعــدل أو الــنــظــام الــجــديــد الـــى الفيفا الــذي 

التي  الــتــعــديــالت  أحـــدث  أْن يتضمن  يــجــب 
ـــلـــوائـــح عــطــفــًا عـــلـــى نــســخــة  طــــــرأت عـــلـــى ال
ال   2019 لسنة  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
او 2017  املحلية 2011  النسخ  الــى  العودة 
الدولية،  املنظومة  من  عليه  املوافقة  لغرض 
كما يحق للجنة التطبيعية اختيار الجمعية 
العامة األخيرة (الحالية) او اختيار كيانات 
التعديالت  العديد مــن  أخــرى إذا مــا طــرأت 
وشــمــلــت تــوســعــة أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــعــامــة 
عـــن طــريــق زيـــــادة عــــدد مــمــثــلــي الــكــيــانــات 
املــســتــقــلــة (الــــروابــــط) الــتــي يــجــب أْن تمثل 

بــمــنــدوب واحـــد، لــعــرض الــنــظــام األســاســي 
عــلــيــهــا والـــتـــصـــويـــت عـــلـــى نـــقـــاط مـــحـــددة 
الفيفا،  ميثاق  تراعي  التي  سلفًا، ال سيما 
 وال تــتــعــارض مـــع الـــقـــوانـــني الـــريـــاضـــة في 

العراق.
الــهــيــئــة  أْن نــطــلــق عـــلـــى  قـــانـــونـــًا ال يـــجـــوز 
الــتــطــبــيــعــيــة بــاملــؤقــتــة ألنــهــا تــعــطــي دالالت 
ــة،  خــاطــئــة مــن حــيــث الــتــفــســيــرات الــقــانــونــيَّ
ة اُملشكلة  واألصح أْن نقول الهيئة التطبيعيَّ
مـــن الــفــيــفــا بــصــالحــيــات مـــحـــدود ولــفــتــرة 

ة معينة. زمنيَّ

أكـــد وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنــان درجــــال أنَّ إكــمــال 
ملعبي الزوراء والتاجيات في بغداد يعدٌّ من أولويات عمل 

الوزارة خالل العام الحالي.
وأضـــــاف خـــالل لــقــائــه بــالــشــركــة اإليـــرانـــيـــة املــشــرفــة على 
في  والفنية  الهندسية  الدائرة  عام  مدير  التنفيذ بحضور 
"الــظــروف الصعبة التي واجــهــت إكــمــال العمل  الــــوزارة، انَّ 
في ملعب الزوراء منذ أشهر أمنيًا وصحيًا بسبب تفشي 
فــيــروس كــورونــا ومــا نتج عنه مــن تعقيدات فــي تواصل 
الــعــمــل لــن تمنعنا مــن االســتــمــرار والـــوصـــول الـــى مــراحــل 

متقدمة وإنهاء األعمال فيه".
منوهًا بأنَّ "العام الحالي سيشهد افتتاح ملعب الزوراء".

الــزوراء  إنجاز ملعب  "يجب  بالقول:  الوزير درجــال  وتابع 
قبل انتهاء العام الحالي، كونه ُيعدُّ من أولويات الوزارة في 
إنجاز املشاريع املتوقفة، وإمكانية توفير الدعم اللوجستي 
تعيق  الــتــي  العقبات  وتــذلــيــل  الــالزمــة  التسهيالت  وجميع 
متاحة"،  املنفذة ستكون  الشركة  وعــمــل  املــشــروع  إنــجــاز 
أعــمــال اإلنـــهـــاءات ضمن أحــدث  تــكــون  أْن  التركيز  مــؤكــدًا 

املواصفات ومواكبة للتطور العاملي أوًال بأول.
وفي ما يخص ملعب التاجيات، أكد درجال على "أهميته 
كــأكــبــر مــلــعــب فــي بـــغـــداد، ومـــا يمثله لــلــريــاضــة الــعــراقــيــة 
وضـــرورة إنــجــازه وفــق أحــدث املــواصــفــات والتركيز على 
املــلــعــب الــرئــيــس ومــلــعــب الــتــدريــب وضـــــرورة االســتــثــمــار 
العمل  للمشروع وضـــرورة استئناف  املــجــاورة  لــألراضــي 

ة. مع مراعاة األزمة املاليَّ

مهاجم  ديــبــاال  بــاولــو  األرجنتيني  النجم  أكــد 
يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم، أن بقاءه مع 
الفريق يرتبط بإدارة النادي، مشيدا بنادي 
برشلونة اإلسباني وقائده مواطنه ليونيل 

ميسي.
ويرتبط ديباال بعقد مع "السيدة العجوز" 

حتى نهاية موسم 2022-2021. لكنه 
كــــان مـــحـــور تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة في 

صيف 2019 عن رغبة بطل إيطاليا 
بالتخلي عنه، قبل ان يستمر في 
ماوريتسيو  تــولــي  مــع  صــفــوفــه 
ساري مقاليد اإلدارة الفنية في 

صيف العام املاضي.
وتـــــطـــــرق االرجــــنــــتــــيــــنــــي، الــــى 
ــــفــــريــــق فــي  مـــســـتـــقـــبـــلـــه مـــــع ال
مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مــعــه شبكة 
عبر  األمــيــركــيــة  أن"  أن  "ســــي 

تقنية االتصال بالفيديو.
هــــــــــذا وقـــال "مـــن الــواضــح أنــنــي العـــب في 

النادي وأنا سعيد لوجودي هنا. الناس يحبونني 
كــثــيــرا وأنــــا احــبــهــم. لــــدي تــقــديــر كــبــيــر لــلــنــادي 
ــنــاس املــوجــوديــن هــنــا، لـــدي عــالقــة جــيــدة مع  وال
يأتون  ما ســوف  مرحلة  في  وبالتأكيد  الرئيس 

للحديث معي، أو ربما ال... ال أعرف".
وتــابــع "فـــي لــحــظــة مــا قــد يــكــون هــنــاك تجديد 
مــحــتــمــل، لــكــن ذلــــك يــعــتــمــد عــلــى يــوفــنــتــوس"، 
موضحا "فــي الــوقــت الــحــالــي ال يــوجــد شــيء، 
حــقــا. تتبقى ســنــة ونــصــف ســنــة فــي عــقــدي، 
وهــي فترة ليست طويلة، وأنــا أفهم أن كل ما 
حــدث (أزمــة فيروس كــورونــا املستجد) ليس 
ســهــال عــلــى الـــنـــادي، ولــكــن تــم تــجــديــد عقود 

العبني آخرين، لذلك نحن ننتظر".
ميسي.  ومــواطــنــه  ببرشلونة  ديــبــاال  وأشــــاد 
وردا عــلــى ســـــؤال عـــن امــكــانــيــة دفـــاعـــه عن 
ـــونـــي يــــومــــا مــــــا، قـــال  ـــال ـــكـــات ــــــــوان الـــــنـــــادي ال أل
عامليا  كبير  فريق  برشلونة  أن  هي  "الحقيقة 
ومـــــع وجــــــود مــيــســي يــصــبــح أكـــبـــر بــكــثــيــر. 
 ســيــكــون األمــــر رائـــعـــا جــــدا، لــكــن يــوفــنــتــوس 

مذهل أيضا ".
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هــنــاك تــصــوٌر خــاطــئ لــدى البعض مــن العاملني فــي وسطنا 
العناوين  املسؤولني وأصحاب  لدى نخبة  الرياضي وتحديدًا 
واملواقع، وهو تصوٌر قائٌم على اإلحساس بأنَّ مهمة الصحفي 
واإلعالمي الرياضي يجب أْن تستند على كيل املديح واإلشادة 
بكل خطوة عمل أو قرار يتخذه هؤالء املسؤولون أو أصحاب 
القرار وأْن يقتصر دور الصحفي على تسليط األضواء على 
ة في ميادين عملهم  الجوانب املشرقة ونقل الحاالت اإليجابيَّ
اآلخر  النصف  اإلعالمي نصب عينيه  أْن يضع  وليس  فقط، 
ة وحسه الوطني ويقظة ضميره عندما  من مسؤوليته املهنيَّ
ة ويضع حاالت اإلخفاق واملناظر املؤذية  ُيبرز الجوانب السلبيَّ
في الرياضة ليس من باب االستهداف لهذا املسؤول أو تصيد 
ة، بل من أجل تبصير ولفت أنظار  أخطاء تلك الجهة الرياضيَّ
من يعنيهم األمــر على ما يجري في مؤسساتهم وجهاتهم 
مــن سلبيات  مــا يحدث  أو  مــمــارســات خاطئة  مــن  ة  الرياضيَّ
الــريــاضــي خاللها  القائد  أو  املــســؤول  أْن يشعر  الــواجــب  مــن 
بــالــحــرص والــتــفــانــي مــن أجـــل تــجــاوز مــواطــن الــخــلــل ونــقــاط 
السلب وليس أْن تأخذه العزة باإلثم، فيعتقد واهمًا أنَّ توجيه 
النقد إليه أو الى أي مفصل آخر تحت عهدته انه استهداف له 
أو جزء من مؤامرة أو أمر دبر بليل ضد مؤسسته أو اتحاده 

أو ناديه.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــــرص وإصــــــرار اإلعــــالم 
ة في  الرياضي في ممارسة مسؤوليته املهنيَّ
الخلل  مــواقــع  ورصــــد  الــســلــبــيــات  تشخيص 
الــعــراقــي،  الــريــاضــي  أينما كــانــت فــي الجسد 
وعــلــى  املـــســـؤولـــني  بـــعـــض  اســـتـــجـــابـــة  أنَّ  إال 
ــــى مــســتــوى  اخـــتـــالف مــواقــعــهــم لـــم تـــرتـــق ال
يكتب  بما  إيمانهم  نتيجة ضعف  ة  املسؤوليَّ
ــتــســويــف والـــتـــجـــاهـــل لــلــحــقــائــق  أو نــتــيــجــة ال
املوجع  ونوعها  السلبي  حجمها  كــان  مهما 
األخطاء  عن  والسكوت  التغافل  أنَّ  متناسني 
وعدم معالجتها يؤدي في النهاية الى إلحاق 
واملــواقــع  عمومًا  بــالــريــاضــة  البالغة  األضــــرار 
عنها بشكل  وهــم مسؤولون  يديرونها  التي 

خاص.
كـــذلـــك فـــــإنَّ مـــايـــؤســـف لـــه ومــــا ســـاعـــد على 
تـــرســـيـــخ مـــــا يـــشـــبـــه الــــفــــجــــوة بـــــني اإلعــــــالم 
ــة  الـــريـــاضـــي عــمــومــًا والـــصـــحـــافـــة الــريــاضــيَّ
بــشــكــٍل خــــاص مـــن جـــانـــب واملـــســـؤولـــني في 
ـــريـــاضـــة مــــن جـــانـــب آخـــــر حـــضـــور الــفــهــم  ال
ـــدى املـــســـؤول مـــن خـــالل إصــغــائــه  الــخــاطــئ ل
 عــلــيــهــم عــلــى حـــد وصــف 

ُ
لــبــعــض مـــن نــطــلــق

عاملنا االجتماعي الراحل علي الوردي بوعاظ 
السالطني أو االستماع الى طرٍف معني وإهمال الطرف اآلخر، 
أنــصــاف الحقائق وليس كلها، ومن  أمــام  املــســؤول  مــا يضع 
الصراحة جدير  املباشر واملفتوح على طاولة  الحوار  ثم فإنَّ 
بــإزالــة ســوء الفهم وااللــتــبــاس وتجسير الــهــوة بــني املــســؤول 
ة تسهُم في تالفي  واإلعالم وخلق بيئة تعاون مثمرة وإيجابيَّ
األخطاء وتطوير اإليجابيات، ال سيما عندما تبلغ القناعة لدى 
قناة  الحقائق عبر  له  أْن تتوضح  أي مسؤول رياضي وبعد 
الحوار اإليجابي أنَّ اإلعالم هو فعًال شريٌك حقيقي ليس في 
عملية طبخ وإنضاج أو صناعة القرار، بل وفي إنارة الطريق 
الــصــحــيــح لــهــذا املـــســـؤول بــغــيــة بــلــوغ الـــقـــرار الــســلــيــم بــعــد أْن 
تتوضح له الرؤى واألفكار ووجهات النظر املنطلقة من غاية 
نبيلة لدى اإلعالم الرياضي وليس من نوايا ليست نظيفة ربما 
تصدر من قبل بعض الذين ال عالقة لهم بالرياضة وباإلعالم 
الرياضي بقدر ما دفعت بهم الصدفة أو الزمن األغبر والذين 
يــدســون أنــوفــهــم فــي أمــــوٍر تــقــع خـــارج نــطــاق مــا يــدعــون من 
ة أو العمل تحت يافطة الحرص وبمزايدات مفضوحة  مفهوميَّ
يستندون  والذين  العليا،  واملصلحة  ة  الوطنيَّ البراق  شعارها 
أجنداتهم  على حسابات خاطئة ورؤى ضيقة منسجمة مع 
ة وليس نتاج حرص على املسؤول أو ما  الخاصة واملصلحيَّ

يديره من كيان أو جهة أو ما يحمله من عنوان.

يغيب نجم والعب ارتكاز سان أنطونيو سبيرز الماركوس ألدريدج 
للمحترفني  االميركي  السلة  كــرة  دوري  منافسات  مــن  تبقى  عما 
بعد  وذلــك  أورالنـــدو،  في  تموز  منافساته في 31  استئناف  املقرر 
خضوعه لعملية جراحية في الكتف األيمن. ويشكل غياب ألدريدج 
ضــربــة مــوجــعــة لــســبــيــرز فـــي ســعــيــه لــحــجــز بــطــاقــتــه إلــــى األدوار 

اإلقصائية "البالي أوف".
وقال النادي في بيان "أجرى ألدريدج عملية 
باملنظار في الكتف األيمن في 24 نيسان 

وسيغيب عن باقي منافسات املوسم".
وأصـــيـــب ألــــدريــــدج فـــي املــــبــــاراة الــتــي 

جمعت فريقه بيوتا جاز في 21 شباط املاضي ولعب رغم األلم ضد 
أوكالهوما سيتي بعد ذلك بيومني. ثم غاب عن ست مباريات، قبل 
املاضي بتسجيله  آذار  املالعب في 10  إلــى  يتألق خــالل عودته  أن 
24 نقطة في سلة داالس مافريكس، أي قبل يوم من تعليق املوسم 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
العمر 34 عاما، سبع مــرات في مباراة  البالغ من  ألــدريــدج،  واختير 
كل النجوم "اول ستار". انضم إلى سان أنطونيو في عام 2015 من 

بورتالند ترايل باليزرز.
وأوضح سبيرز أن ألدريدج سيكون قادرا على استئناف التدريبات 

في نهاية العام، في أفق االستعداد ملوسم 2020-2021.
ألدريدج في سعيه إلى حجز مقعد  وسيفتقد سبيرز إلى خدمات 

في األدوار اإلقصائية للمرة الثالثة والعشرين على التوالي.

حـــّض العـــب مــانــشــســتــر سيتي 
ـــي  ـــيـــنـــغ مـــســـؤول رحـــــيـــــم ســـتـــرل
ــــقــــدم اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة عــلــى  كــــــرة ال
استغالل النقاش القائم عامليا 
حـــالـــيـــا بـــشـــأن الــعــنــصــريــة 
ــــتــــظــــاهــــرات املــنــاهــضــة  وال
لــهــا، اليــجــاد حــلــول تتيح 
زيــــــادة عــــدد املــســؤولــني 
السود في أندية الدوري 

املمتاز.
وانـــــــــضـــــــــم ســــتــــرلــــيــــنــــغ 
ـــه الــتــعــبــيــر  الـــــذي ســبــق ل
مـــــــــــــــــرارا عـــــــــن ضـــــــــــرورة 
مــــنــــاهــــضــــة الــــعــــنــــصــــريــــة فــي 
مــــالعــــب كــــــرة الــــــقــــــدم، الــــــى الـــريـــاضـــيـــني 
الــــــذيــــــن يـــــعـــــربـــــون عــــــن تـــضـــامـــنـــهـــم مــع 
فــلــويــد الـــــذي قــتــل عــلــى يـــد عــنــاصــر من 
الــشــرطــة االمــيــركــيــة، داعــيــا الــى ان تشكل 
 وفــاتــه فــرصــة لــتــغــيــيــرات جــذريــة واســعــة

النطاق.

وقال لهيئة االذاعة البريطانية "بي بي سي" 
"االحتجاج هو نقطة انطالق عظيمة، ليتم 
اسماع الصوت. لكن االحتجاج بمفرده لن 
يحدث أي تغيير في هذه البالد (إنكلترا)".

وتـــــابـــــع "األمـــــــــر يـــتـــعـــلـــق بـــكـــيـــف نــمــضــي 
مـــن هـــنـــا، بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى األمــــور 
الى  يحتاج  املجتمع  تغييرها)،  (الــواجــب 
الــتــغــيــيــر، ومـــن ثــم الــعــمــل ألجـــل ذلــــك. لقد 
تحدثنا كثيرا، اآلن حان الوقت العمل هذا 
هـــو الـــوقـــت لــلــتــحــدث عـــن هـــذه املــواضــيــع، 
 عـــن غـــيـــاب الـــعـــدالـــة، الســيــمــا فـــي مــجــالــي 

(كرة القدم)".
ــــى الــــفــــارق الــشــاســع  واشــــــار ســتــرلــيــنــغ ال
بـــني األعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــنــجــوم الـــســـود أو 
اآلسيويني في الفرق، والعدد املحدود جدا 
الــتــدريــب أو املسؤولية  لــهــؤالء فــي مــواقــع 

اإلدارية لألندية.
ـــــــى تـــــولـــــي نـــجـــوم  ـــيـــنـــغ ال وتـــــطـــــرق ســـتـــرل
سابقني للعبة من البيض، منصب املدرب 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، بــيــنــمــا يـــتـــولـــى آخـــــرون 
 مــن الــســود دورا أقـــل شــأنــا فــي األجــهــزة 

الفنية.

مهاجم  يــبــاال 
بقاءه مع  ن

يدا بنادي
نه ليونيل 

عجوز" 
 لكنه
في  ة

ليا 
ي

هــــــــــذا في
لناس يحبونني 

ي

كــبــيــر لــلــنــادي 
ي

القــة جــيــدة مع 
يأتون  ســوف 

ف".
تجديد  هــنــاك
وفــنــتــوس"، 
جــد شــيء، 
ـي عــقــدي، 
كل ما  أن
ي يي

جد) ليس 
يــد عقود 

ميسي. 
اعـــه عن 
مــــــا، قـــال 
عامليا  ر
بــكــثــيــر. 
نــتــوس 
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{ كان األسبوع املاضي مربكًا بما حمل من أخبار.{
األســوأ  بني األخبار هو تجاوز اإلصابات بوباء كورونا 

عتبة األلف مصاب في اليوم الواحد.
مــا جعل  هــو  التدريجي ألعـــداد اإلصــابــات ربما  التنامي 
الــخــبــر يــمــّر بـــهـــدوء، لــكــن رؤيـــة تفشي الـــال مــبــاالة والــال 
شعور باملسؤولية إزاء الصحة الشخصية والعامة هو ما 
كان يجعل بلوغ هذه العتبة أمرًا متوقعًا. لقد بدا تلقي هذا 

الخبر أمرًا عاديًا، وهذا هو جوهر املشكلة.
عتبة  تــجــاوز  مــســؤولــيــة  بمعظمهم،  املــواطــنــون،  يتحمل 
األلف. إنما السلطات تتحمل هذه املسؤولية عن املواطنني 
وتــتــحــمــل معها مــســؤولــيــة عــجــزهــا، هــي كــســلــطــات، عن 
تنظيم الــحــيــاة فــي ظـــرف وبــائــي خــطــيــر، وعــجــزهــا بعد 
ذلك عن الوصول إلى شكل عملي ومنتج يحقق التباعد 

االجتماعي الفعلي.
املسبق،  الفحص  إجــــراءات  فــي  كثيرًا  السلطات  تــأخــرت 
 فارغة على تعاون املواطنني 

ً
وأثناء ذلك بقيت تختلق آماال

فـــي تــحــقــيــق الــتــبــاعــد وحــمــايــة أنــفــســهــم واملــجــتــمــع. هــذه 
الــســلــطــات تــتــحــمــل مــســؤولــيــة إيـــهـــام نــفــســهــا واملــجــتــمــع 
بحظر زائف جرى اللجوء إليه كغطاٍء لتمرير الفشل في 
رؤيــــة خــطــورة الــوضــع وفـــي وجــوب 
التحسب لتفاقمه الذي كان متوقعًا.

لـــكـــْن مــقــابــل هــــذا ال تـــبـــدو الـــصـــورة 
قاتمة تمامًا، حتى اآلن ما زال هناك 
اإلصــابــات  لتحجيم  عمله  يمكن  مــا 

 ولتصفيرها ثانيًا.
ً
أوال

 مــشــتــركــًا مــا بني 
ً
هـــذا يتطلب عــمــال

وما  والسياسية  الصحية  السلطات 
بني املجتمع.

الـــفـــعـــالـــيـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــديــنــيــة 
مطالبة بدور عملي وفاعل في توعية 
األولــى  للمرة  بمسؤولياتهم.  الــنــاس 
يكون دور الفرد أكبر من دور الدولة.

الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــــــقــــــادرة عــلــى 
تحشيد قواعدها لالنتخابات وغير االنتخابات ينبغي أْن 
تكون قادرة أيضًا على دوٍر ما في تنظيم وعي الناس عن 

حماية أمنهم الصحي.
الــعــمــل  الــصــحــي مـــن دون  يــتــحــقــق األمـــــن  حــتــى اآلن ال 
أّي مكان  ملــلء  الــشــديــدة  واملــراقــبــة  االجــتــمــاعــي  بالتباعد 
لتسرب الخطر، والخطر هو في عدم صيانة الفرد لحدوده 

الشخصية.
دور الـــســـلـــطـــات فــــي أثــــنــــاء ذلـــــك هــــو تـــأمـــني مــــا مــطــلــوب 
كل  وتيسير  ة  الصحيَّ املنظومة  لترسيخ  تحقيقه  منها 

املستلزمات ملواجهة أسوأ النتائج.
على  معلنة  بجدية  التحرك  في  هو  أيضًا  السلطات  دور 
ـــقـــوى الــــقــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي املجتمع  الــفــعــالــيــات وال
املبادرة من  انتظار  للسلطات  ينبغي  لتمارس دورهــا. ال 
شخصيات دينية واجتماعية وسياسية، ينبغي التحرك، 
واملضي في أية زاوية يمكن أْن ينطلق منها إشعاع ضوء 

لتبديد العتمة.
بتفعيل  هــي  األســـاس  السلطات  فــإنَّ مسؤولية  هــذا  بعد 

القانون كقوة مشروعة لردع الخطر وحماية الحياة. 
بمن  فكيف  بحياته،  يستهتر  مــن   

َّ
كــل يحاسب  الــقــانــون 

يستهتر بحياته وحياة الجميع!
الــرمــال. إذا نظرنا لحصيلة  الـــرؤوس فــي  ال ينبغي دفــن 
األلــــف بــعــني املــقــارنــة مـــا بـــني الــنــســبــة الــســكــانــيــة لــلــعــراق 
ولنظيراتها في الواليات املتحدة أو بريطانيا وحتى إيران 

فإننا نكون في وضع ال يوجب االطمئنان. 
لقد تجاوزنا الدواعي املتوّهمة لالطمئنان.

لعل هذا ما يجعل األزمة الحالية مختلفة 
عن سواها. فقد اعتدنا من قبل، أن نتلقى 
تحذيرات وتوجيهات صحية، تحثنا على 
فعل أشياء ال نشعر من األصــل بالرغبة 
الشديدة في القيام بها؛ من قبيل ممارسة 
التدريبات الرياضية لوقت أطول، أو زيادة 
الفواكه  مــن  الغذائية  وجباتنا  محتويات 
النصائح  فتبدو  اآلن،  أمــا  والــخــضــراوات. 
نــادر  وبشكل   – إلينا  املــوجــهــة  الرسمية 
من نوعه - أيسر في ما يتعلق بإمكانية 
االستجابة لها؛ فهي ال تتجاوز االستلقاء 
على األريكة ومشاهدة التلفزيون بإفراط، 
والـــبـــقـــاء فـــي املــــنــــزل، وهــــي كــلــهــا أشــيــاء 
ُيــفــتــرض أْن تـــــروق لــلــجــانــب الـــــذي يــنــزع 

للكسل، داخل كل مّنا.

الخيارات األكثر سهولة
لكن األمر ليس بهذه البساطة في الواقع، 
وربـــمـــا تــكــون قـــد أدركـــــت أنـــت شخصيا 
بــعــد مـــرور بضعة أسابيع  بــالــفــعــل،  ذلـــك 
عــلــى تــطــبــيــق إجــــــراءات اإلغـــــالق الــكــامــل. 
فقد تبني أننا لسنا ُمبرمجني من الناحية 
ــلــقــيــام بـــأقـــل قــــدر ممكن  الــبــيــولــوجــيــة، ل
املرء  الجهد. ففي واقــع األمــر، يشعر  من 
بــانــتــعــاش كلما مـــارس نــشــاطــًا أكــبــر، أو 
حــقــق - عــلــى األقـــل - تــوازنــا صحيا بني 
انهماكه في العمل وقدرته على نيل الراحة 

الكافية في الوقت نفسه.
ال ينفي ذلك باملناسبة، حقيقة أننا غالبا 
ــة،  مــــا نــفــضــل الــــخــــيــــارات األكــــثــــر ســهــول
واملــــضــــي عـــلـــى املــــســــار الــــــذي نــلــقــى فــيــه 
صــعــوبــات أقـــل، واتــخــاذ طـــرق مختصرة 
لــديــك جــهــاز  الــنــجــاح. فــلــو كـــان  لتحقيق 
تحكم عن بعد مثال؛ ِلَم تكبد نفسك عناء 

النهوض من على أريكتك لتغيير محطات 
ــتــلــيــفــزيــون بــنــفــســك؟ وهــــل مـــن سبب  ال
يــحــدوك ألن تــذهــب إلـــى الــســوبــر مــاركــت 
على دراجتك إذا كانت لديك سيارة؟ وما 
بــبــذل نصف  الــــذي يمنعك مــن االكــتــفــاء 
الجهد الذي يبذله زميلك في العمل، طاملا 
أن ذلك لن يؤثر فيك سلبًا بأي شكل من 

األشكال؟

”قانون زيف“
فال شك في أن ممارسة أي عمل أو القيام 
بــأي جــهــد، ينطوي على إجــهــاد بــدنــي أو 
ذهـــنـــي، وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن املــنــطــقــي أن 
الــعــنــاء قدر  يسعى كــل مــّنــا، لتجنب هــذا 
اإلمــكــان. وفــي بعض األوقـــات، نفعل ذلك 
دون زيــــادة أو نــقــصــان، وهـــو مــا ُيــعــرف 
أحيانا باسم ”مــبــدأ بــذل أقــل قــدر ممكن 
ـــجـــهـــد“، واملـــــعـــــروف عـــربـــيـــًا بــاســم  مــــن ال
ــــذي قد  ”قـــانـــون زيـــــف“، وهــــو الـــقـــانـــون ال
تحسب أن أحـــدا لــم يشعر قــط بــأي ميٍل 
املــفــاجــأة تتمثل فــي أننا  لــكــن  النــتــهــاكــه، 

ننتهكه بالفعل طوال الوقت.
فهل حلمت من قبل بأال تضطر لبذل أي 
جهد على اإلطالق؛ بأن تستلقي مثال في 
أرجوحة شبكية طوال فترة ما بعد الظهر، 
إلــى السكون  ُمحدقا في األفــق، ومنصتا 
الذي يحيط بك؟ رغم أن ذلك قد يبدو فكرة 
أن   - قــد نكتشف – عمليا  فــإنــنــا  رائــعــة، 
عدم االنخراط في أي نشاط واالستغراق 
أمــر  مــنــاســبــة،  بمناسبة ودون  الــنــوم  فــي 

يصعب علينا القيام به.
حتى إذا كــان املــرء ال يستطيع أن يتفهم 
أو يستشعر مشاعر الحماسة واالنفعال 
الــجــبــال،  تــــراود متسلقي  الــتــي  والــنــشــوة 
بـــفـــعـــل مـــــا يـــتـــكـــبـــدونـــه مـــــن جــــهــــود ومـــا 
يواجهونه من مخاطر، في تسلقهم للقمم 

الجبلية، فبوسع غالبيتنا تفهم ما ُيعرف 
بـ ”تأثير آيكيا“، نسبة إلى شركة عاملية 
مــتــخــصــصــة فـــي صــنــاعــة األثـــــاث تحمل 
مفككة  منتجاتها  وتــبــيــع  نــفــســه،  االســـم 
أن يقوموا هم  لعمالئها، على  أجــزاء  إلــى 
بتركيبها. ويعني هذا املصطلح، أن البشر 
املنزلية،  لـــألدوات  أكبر  بتقدير  يشعرون 

إذا تولوا تركيبها بأنفسهم.
ونــفــهــم مـــن كـــل ذلـــك أن االســتــلــقــاء على 
األريكة ومشاهدة التليفزيون، ال يشكالن 
سوى إحدى وسائل إزجاء الوقت، خالل 
فــتــرة الــبــقــاء فــي املـــنـــزل، امــتــثــاال لتدابير 
اإلغالق والحجر الصحي. فبرغم أننا قد 
نظن أنه من املمتع أن نمضي أسابيع دون 
فإن  االسترخاء،  بأي شيء سوى  القيام 
بالحيرة  األمـــر  حقيقة  فــي  يصيبنا  ذلــك 
واالرتباك والتشوش. فإذا لم تكن مريضا 
أو بحاجة للراحة، فسيؤدي إجبارك على 
قسري،  وبشكل  منها  طويلة  فــتــرة  نيل 
والتوتر،  والقلق  بالضجر  إحساسك  إلى 
خالل  نحتاج  هنا،  ومــن  باالسترخاء.  ال 
الــحــالــيــة، لتلمس سبل من  فــتــرة اإلغـــالق 
أن  مـــن  اإلمـــكـــان،  بــقــدر  شــأنــهــا تمكيننا 
نحقق الـــتـــوازن بــني الــعــمــل واالســتــرخــاء، 
على أفضل نحو يمكننا الوصول إليه في 

األوقات العادية.
مــن هـــذا املــنــطــلــق، مــن املــهــم بالنسبة لنا 
أن نـــحـــرص فـــي حــيــاتــنــا عــلــى مــمــارســة 
ألنفسنا  مهام  وتحديد  رياضية  تمارين 
إلنجازها، والقيام بما هو مجهد وصعب 
كذلك. وربما يكون مفيدا في هذا الصدد، 
االطالع على ما ورد في كتاٍب لعالم النفس 
”التدفق:  اســم  يحمل  شيكزنت،  ميهالي 
ثلى“، والذي 

ُ
علم نفس خوض التجارب امل

يتضمن أنشطة تعزز ما أطلق عليه مؤلفه 
اســم ”الــتــدفــق“. ومــن بــني هــذه األنشطة، 

الرسم والبستنة وحل األحاجي واأللغاز، 
وهــــي أمـــــور يــســتــغــرقــك االنــــخــــراط فيها 
إلــى حــد يجعلك ال تشعر بمرور  بــشــدة، 
بأي  بالقلق  الشعور  الوقت، وال يساورك 

شكل من األشكال.

لسنا مخلوقات كسولة
في النهاية، يمكن القول إن الجانب األكبر 
مّنا، ال يأخذ مسألة الحصول على قسط 
مـــن الــــراحــــة، عــلــى مــحــمــل الـــجـــد بشكل 
كاٍف، في األوقات العادية. ولذا ففي فترة 
استثنائية كتلك التي نعيشها اآلن، يتعني 
للحصول  الحالية  الفرصة  اغتنام  علينا 
إذا استطعنا،  الــراحــة  مــن  أكبر  قــدر  على 
وألن نجعل هــذا الضرب من الــتــوازن بني 
العمل واالسترخاء، جزءا من حياتنا في 

مرحلة ما بعد انتهاء إجراءات اإلغالق.
الفترة  مــن  املستفاد  الـــدرس  لكن سيظل 
العصيبة الراهنة، هو اكتشافنا أننا لسنا 
أن  وإدراكــنــا  بالفطرة،  كسولة  مخلوقات 
نيل قــدر أكبر مــن الــراحــة واالنــخــراط في 
أنشطة أقل، ربما سيتطلب مبدئيا - وعلى 
نــحــو غــريــب مــن نــوعــه - بـــذل الكثير من 

الجهد.

تحية طيبة وبعد 

م/ توصيات الى وزارة الصحة بشأن كورنا

الــبــالد مــن خطر جائحة كــورونــا،  لــه  نظرًا ملــا تتعرض 
الــتــوصــيــات العلمية  وجــدنــا مــن واجــبــنــا  العلمي رفـــع 

التالية الى الجهات املعنية في وزارة الصحة:
اوال: العالج واللقاح عن طريق البالزما

ا- ان هذه الطريقة التي بدأت وزارة الصحة 
فوائد  ولها  وقديمة  معروفة  باستخدامها 
مؤقت  كلقاح  باستخدامها  نوصي  لكننا 
الى الكوادر الطبية التي هي مهددة بالخطر 
االصابات  ارتفاع  ونــرى  أكثر من غيرها، 
بــيــنــهــم يــومــيــا، حــيــث ان فـــائـــدة الــبــالزمــا 
املــنــقــولــة مـــن املـــرضـــى املــتــعــافــني الـــى غير 
املــصــابــني تــكــون أنــفــع  كــلــقــاح مــؤقــت من 

استخدامها كعالج للمصابني.
للمرضي  البالزما  باستخدام  نوصي  ب- 

ممن هــم فــي بــدايــة األعــــراض ولــم يصلوا بعد ملراحل 
مـــتـــقـــدمـــة، الن وصــــــول انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس وحـــــدوث 
املضاعفات،  لن توقفه البالزما وتظل فوائدها محدودة 

للغاية مقارنة مع  املرضى ممن هم ببداية األعراض.
ج- كما نوصى باختيار البالزما ممن تعافوا من املرض 

الذين  فبعض  املــضــادات،  مــن  عـــاٍل  تركيز  لديهم  ممن 
تشافوا مــن املــرض تركيز املــضــادات فــي دمهم يكون 

قليال وبذا لن تنفع عملية نقل البالزما الى اآلخرين.

ثانيا: فيتامني دال:

لتنظيم  أهــمــيــة  مــن  دال  لفيتامني  ملــا  نــظــرًا 
على  لقدرته  ونــظــرا  املناعي  الجهاز  عمل 
التي      cytokine storm على السيطرة 
للمريض،  الــخــطــيــرة  املــضــاعــفــات  تــســبــب 
وبالتالي الوفاة نوصي بفحص مستويات 
هـــــذا الــفــيــتــامــني عـــنـــد املــــرضــــى، وتــقــديــم 
للمريض حــســب حالته  مــالئــمــة  جــرعــات 
ووضعه الصحي في مرحلة بداية املرض 

ملنع اي مضاعفات اخرى.
ثالثا: نوصى الوزارة بالنظر الى موضوع 
الـــبـــالزمـــا وفــيــتــامــني دال مــعــا لــلــمــرضــى 
كل  مناسبة  بــجــرعــات  الصحية  ولــلــكــوادر 

حسب حالته الطبية.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير 
أ.د. رغد السهيل/ (مناعة وفيروسات)/ 

كلية العلوم/ جامعة بغداد

تلك الصرخة التي أطلقها اآلالف من األميركيني تنديدًا 
ذوي  من  األميركي  مقتل  على  واحتجاجًا  بالعنصرية 
الــبــشــرة الـــســـوداء «جــــورج فــلــويــد» خنقًا مــن قــبــل أحــد 
رجال الشرطة في مشهد بات معروفًا بواسطة الفيديو 

الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي.
لــســت هــنــا بـــصـــدد الـــحـــديـــث عــمــا يـــحـــدث فـــي أمــيــركــا 
وتبعاته فقد تحدث ويتحدث عنه كثيرون، لكنني وددت 
على  إلسقاطها  محاولة  فــي  الصرخة  تلك  أستعير  أن 
واقعنا العربي، فكانت تلكم النتيجة من بعض الجوانب.

تريد الشعوب العربية أْن تتنفس.
والدمار،  والقتل  الحروب  بعيدًا عن  والسالم  األمــن   

ً
أوال

الرصاص   عن رائحة 
ً
بــدال أْن تستنشق روائــح طبيعية 

فبعد  وهناك،  هنا  املتناثرة  واألشــالء  والجثث  والقنابل 
شعوب  اليوم  تتطلع  بالدماء  «الحافل»  التاريخ  ذاك  كل 
بالطمأنينة  تــاريــخ يحفل  بناء  إلــى  العربي  الــشــرق  هــذا 

والسالم، تريد أْن تتنفس واقعًا خاليًا من الحروب.
أما األوضــاع االقتصادية فحدث وال حرج عليك، ال من 
حيث التردي الذي يتضاعف يومًا بعد يوم وال من حيث 
ة،  الفقر الذي بات السمة األبــرز لكثير من األسر العربيَّ
فجدير بهذه الشعوب أْن تتنفَس رائحة الخبز، وأْن تنعَم 
أكثر  الوضع  بــات  أْن  بعد  «الكريمة»،  تقترب من  بحياة 
مواطنه،  رقبة  على  األميركي  الشرطي  من ســاق  خنقًا 
وراء  يركضون  ممن  اآلالف  في حلوق  عالقة  الصرخة 

رغيف من دون أْن يلحقوا به.
األكــثــر خــطــورة فــي واقعنا  املنطقة  اقتربنا مــن  لــو  أمــا 

العربي أال وهي «الحرية» بكل جوانبها، ال سيما حرية 
التعبير، فيبدو جليًا هنا أنه ال تنطبق علينا أغنية جوليا 
بطرس «أنا بتنفس حرية»، ألنَّ أكثر ما يعانيه املواطن 
الــعــربــي فـــي أي مــجــال هـــو «مــتــالزمــة نــقــص الــحــريــة»، 
 وقهرًا وتضييقًا، فال الكاتب حٌر 

ً
يتنفس قمعًا وتنكيال

الكلمة  املمارسة على  الرقابة  به  الــذي تسمح  إال بالقدر 
ة  في بلده، وال الصحفي إال في حدود السياسة التحريريَّ

للجريدة أو املجلة أو املوقع اإللكتروني الذي يكتب فيه.
ة، فكثيرات يمنعن  وأما املرأة وهنا الوضع األكثر كارثيَّ
املتكررة  الــصــرخــات  التنفس بجميع أشــكــالــه، رغــم  مــن 
واملــطــالــبــات املــتــزايــدة، مــا زال وضـــع الــنــســاء فــي الـــدرك 
األسفل، ومهما حاولنا تجميله سيحتاج لكثير ليرقى 

إلى مستويات نظيراتهن في دول أخرى.
إنَّ ما ذكر أعاله غيض من فيض، مما يمكن سرده عن 
واقع شعوب لن تكفيها فقط صرخة «نريد أْن نتنفس»، 
تــحــتــاج إلـــى صــرخــات كــثــيــرة حــالــهــا كــحــال املهمشني 
السمع  يصيخون  املتحكمني  الحكام   

َّ
لــعــل األرض،  فــي 

العنصرية  أّن  التذكير  بّد من  الختام ال  . وقبل 
ً
قليال لو 

بني  الــطــوائــف،  بــني  أيــضــًا،  مجتمعاتنا  فــي  مستشرية 
الغني والفقير، بني أبناء املدن والريف، بني العربي وغير 

العربي.
جدير بنا أْن نلتفت إلينا ونتعاطف مع بعضنا البعض 
ونــؤمــن بــأال يفرق بيننا وبــني اآلخــر ال جنس وال دين 
وال عرق، لعلنا نصل ليوم نتنفس فيه بالدًا أكثر حرية 

ومساواة.
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 وأضــــــــاف "عقــــــــدت اللجنتــــــــان 
للمؤتمر  ة  والعلميَّ ة  التحضيريَّ
اجتماعــــــــًا تداوليــــــــًا الكترونيــــــــًا 
ــــــــة إقامة املؤتمر  ملناقشــــــــة كيفيَّ
وجــــــــود  اســــــــتمرار  ظــــــــل  فــــــــي 

الفيروس".
وأشــــــــار الــــــــى أنَّ "املؤتمــــــــر كان 
األولــــــــى  بنســــــــختيه  ناجحــــــــًا 
مــــــــن املؤتمرات  والثانيــــــــة كونه 
تقيمهــــــــا  التــــــــي  ــــــــة  التخصصيَّ
ة  العباســــــــيَّ العتبــــــــة  وترعاهــــــــا 

املقدسة".
ولفــــــــت الى أنــــــــه "لغــــــــرض إدامة 
الصلة والتواصل فإنَّ اللجنتني 

املؤتمــــــــر  لعقــــــــد  تســــــــعيان 
إلكترونيــــــــًا عبر منصة خاصة 
عــــــــن بعد فــــــــي حال اســــــــتمرار 

الوباء".
وأفــــــــاد بأنَّ "املوعد األول هو مع 
بداية العام الدراســــــــّي وستكون 
للمحافظة  (الدعــــــــوة  محــــــــاوره 
الحضــــــــارّي  اإلرث  علــــــــى 
املؤّسســــــــات  ودعم  والثقافــــــــي 
لتأســــــــيس  ــــــــة  واملدنيَّ ــــــــة  الدينيَّ
املتاحــــــــف املتخصصة وتطوير 
العمــــــــل املتحفــــــــي، وكذلــــــــك فتح 
آفــــــــاق التعاون مع املؤسســــــــات 
ــــــــة  والدوليَّ ــــــــة  املحليَّ ــــــــة  املتحفيَّ

 عن رفع أداء 
ً
وتطويرها، فضال

عمل املتاحف بما يعزز أداءها 
اإلداري والتقني)".

ُيذكــــــــر أّن املؤتمر يندرج ضمن 
والنشاطات  املؤتمرات  سلسلة 
ترعاهــــــــا  التــــــــي  التخّصصيــــــــة 
 املقّدســــــــة لفتح 

ُ
قيمها العتبة

ُ
وت

نافذٍة للتواصل وتبادل الخبرات 
واالختصاصّيني  املتاحف  بني 
والفّنانني في عالم الفّن الحديث 
شــــــــارك فيه 

ُ
واملعاصــــــــر، إذ ست

 من الباحثني واملختّصني 
ٌ
نخبة

والقائمــــــــني علــــــــى املتاحف من 
داخل وخارج العراق.

{ }

في العام الدراسي 1966/ 1967 التحقت بالجامعة املستنصرية/  
كليــــــــة اآلداب/ قســــــــم اللغة العربية، وكان واضحًا مــــــــن البداية، أنَّ 
مادة (النحو) هــــــــي العمود الفقري في دراســــــــتنا، ألنها الطريق 
ــــــــة الى فهم أغلب املــــــــواد األخرى، بل هي الطريق الى اإلمالء  املؤديَّ

السليم، خاصة حني يتعلق األمر بمتاعب (الهمزة)!
ة، لم  أشــــــــهد بأننــــــــي وزمالئــــــــي أمضينا ثالث ســــــــنوات دراســــــــيَّ
نتعلم فيها من النحو شــــــــيئًا، وحقدنــــــــا على (إبن مالك) وألفيته 
وشواهده، وعلى شرح (ابن عقيل) وتعليقاته وهوامشه، وعلى 
ما يورده الرجالن من (شواذ) ما أنزل الله بها من سلطان، ومع 
ذلك لم (يرســــــــب) أحٌد منا في هذه املــــــــادة، فقد كنا نحفظ أبيات 
ة وشــــــــروحها ونؤديها في االمتحان على أفضل وجه، أما  األلفيَّ
خارج القاعة االمتحانية، فإنَّ من يدعي بأنه أكرم منا جميعًا، ال 
يستطيع كتابة سطرين من غير أْن يكسر رأس الفاعل أو يرفع 

رأس املفعول!!
شــــــــيء، ما تغير فجأة ببلوغنــــــــا املرحلة الرابعــــــــة، إذ تعهد مادة 
النحو أستاذ جديد هو الدكتور هادي نهر، فقد كان الرجل جزاه 
الله خيرًا ال يسمح ألحد من الطلبة أْن يجلَس في القاعة من دون 
أْن يشارك في نقاش أو تعقيب أو اجتهاد أو سؤال، وقد أزعجنا 
الوضع الطــــــــارئ أول األمر، إال أننا 
لم نلبث أْن اعتدنــــــــا عليه بعد زمٍن 
قصير، وصــــــــار الواحد منا يبحث 
عن كتب ومراجــــــــع في النحو، غير 
االلفية، وتعلمنا في بضعة أشــــــــهر 
ما لم نتعلمه في 3 سنوات، وصار 
الخطأ النحوي يخدش اذاننا إذا ما 
سمعناه من املذيع (أما املذيعة فلم 
نكن نصغي الى كالمها، بل ننظر 

الى مفاتنها الجميلة)!
على أنَّ األهم من ذلك، هو أنَّ الرجل 
كان ال يســــــــمح ألحــــــــٍد مــــــــن الطلبة 
بدخول القاعة بعده، وال مغادرتها 
إال عند الضرورة القصوى، أما إذا 
تخلف أحٌد عن حضور محاضرته 
من دون عذر مقبول، فإنه يقيم الدنيا وال يقعدها وال يتردد عن 
معاقبته حتى لو كان ظهر الطالب من حديد أو كانت الطالبة ابنة 
وزير، وهذا ما لم نعهده ســــــــابقًا، وما زلت أذكر كيف حاول أحد 
زمالئنــــــــا يومًا مجادلته، زاعمًا أنَّ الطالــــــــب الجامعي مثل عضو 
البرملان يمتلك حق الحضور الى القاعة ومغادرتها مثلما يمتلك 
: (أنا 

ً
حق الغياب متى شاء، وما زلت أذكر كيف رّد عليه منفعال

ال أريد طالبًا يأتي نهاية الســــــــنة ليسأل عن شهادته مثل عضو 
البرملان الذي يحضر نهاية الشهر ليقبض راتبه، والحقوق التي 
تتحــــــــدث عنها ال تعنــــــــي الضحك على أهلك واألســــــــاتذة والكلية 
والشــــــــعب، بل هي قبل أي شــــــــيء آخر أْن تحتــــــــرم هذه األطراف 
التــــــــي أتت بك الى حرم الجامعة أو قبــــــــة البرملان، وأْن تكون أكثر 
من غيرك التزامًا بالحضور واملناقشة والعطاء، وإال فإنَّ مكانك 

البيت أو الشارع).
كم كان إخالصًا من هذا الرجل برغم ما كنا نظنه قســــــــوة، اآلن 
فقــــــــط بتنا ندرك بأنه لوال الدكتور نهــــــــر لبقينا نطالب بحقوقنا 
فقط وال نلتفــــــــت الى واجباتنا، ولبقينا ندخــــــــل ونخرج ونغيب، 

ولكننا ال نفرق بني الضمير الظاهر وبني الضمير... الغائب!!
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في وقــــــــت ينصح العلمــــــــاء واألطباء 
فــــــــي جميع أنحــــــــاء العالــــــــم املواطنني 
بااللتزام بضرورة ترك مسافة بني 
شــــــــخص وآخر كوســــــــيلة للوقاية 
من فيــــــــروس كورونا املســــــــتجد، 
العالــــــــم أجمع، ابتكر  الذي زعزع 
الروماني غريغوري  اإلسكافي 
لــــــــوب طريقــــــــة الفتــــــــة لضمان 

التباعد االجتماعي.
فقد نجــــــــح غريغوري لوب 
التباعد  في صنع حــــــــذاء 
االجتماعي بورشته في 
نابوكا  كلوج  بلدة 
(علــــــــى 

 500 بعــــــــد 
من  كيلومتر 
بوخارست). 
وقــــــــد صمــــــــم 

هذا الحذاء إلنقاذ ورشــــــــته الصغيرة 
التى شهدت ركودًا بسبب الجائحة.

يشــــــــار إلــــــــى أنَّ لــــــــوب صنــــــــع الحذاء 
أنــــــــواع  أفضــــــــل  مســــــــتخدمًا  يدويــــــــًا 
الجلود. ويصل طــــــــول الحذاء إلى 75 

سنتيمترًا.
وبعد انتباه وســــــــائل اإلعالم املحلية، 
بــــــــدأ يتلقى طلبات مــــــــن جميع أنحاء 

العالم.
وأصبحت رومانيا، الدولة الواقعة في 
منطقة البلقان، أحــــــــدث بلدان العالم 
التــــــــي تتخطــــــــى األلف 
ة  فا و

بفيــــــــروس 
كورونــــــــا التاجي، وذلك بعد أْن وصل 
عــــــــدد وفيــــــــات كورونــــــــا بالبــــــــالد إلى 

1036 حالة وفاة.
وأصبحت البلد الرابع والعشرين في 
العالم،التــــــــي تتخطى وفيــــــــات كورونا 
بها حاجــــــــز األلف وفاة، وباتت تحتل 
املرتبة الثالثة والعشــــــــرين في ترتيب 

وفيات كورونا عامليًا.
وتحتــــــــل رومانيــــــــا املرتبــــــــة الرابعــــــــة 
والثالثني عاملًيا في املؤشــــــــر العاملي، 
ألكثر بلــــــــدان العالم وبــــــــاًء بفيروس 
كورونــــــــا، خلــــــــف أوكرانيــــــــا وأمــــــــام 

النمسا.

 صغيرًا من العصر 
ً
اكتشف علماء آثار أملان تمثاال

الروماني للملكة املصرية القديمة إيزيس.
وجــــــــاء االكتشــــــــاف للتمثال الذي يبلــــــــغ طوله نحو 
8 ســــــــنتيمترات، واملصنوع مــــــــن الصلصال خالل 

حفريات في مدينة كريفيلد غربي أملانيا.
وقال هانز- بيتر شليتر، باحث اآلثار التابع ملدينة 
كريفيلد: "هذا اكتشــــــــاف غير عــــــــادي من العصر 
الروماني في منطقة الراين السفلي، وهذا التصوير 

لآللهة املصرية هو نموذج للسيدة مريم".
يذكر أن التمثال المرأة تجلس على العرش وتضع 

 على حجرها.
ً
طفال

وكانت قوات مساعدة رومانية قد تمركزت في 
مدينــــــــة كريفيلد اعتبارًا من عام 70 بعد ميالد 
املسيح، وجرى اكتشاف التمثال الصغير ومعه 
إبريق من الصلصال في حفرة نفايات قديمة.

وُيعرض تمثال إيزيس داخــــــــل املتحف األثري 
في مدينة كريفيلد، إلى جانب اكتشافات 

أخــــــــرى من بينها عمــــــــالت معدنية، 
وجرار، وأسلحة، وهيكل عظمي 

لخيل.

تحضــــــــر مؤسســــــــة "عشــــــــتار" للثقافة 
والفنــــــــون، إلقامة معــــــــرض (إبداعات 
ــــــــة) للفنانــــــــني العراقيــــــــني مطلع  نحتيَّ
تمــــــــوز املقبــــــــل، محــــــــددة االثنني 15 
حزيران الحالي، موعدًا أقصى لتسلم 

املشاركات.
وقال رئيس املؤسسة باقر نعمة علوان: 

"ردًا علــــــــى املنحوتــــــــات غيــــــــر الالئقة التي 
تشــــــــوه بعض مدننا العزيزة؛ وإلثبات أنَّ الفن 

العراقي عظيم، وذو تجارب وأسماء مهمةعربيًا وعامليًا تنظم مؤسسة 
(عشتار للثقافة والفنون) معرضًا الكترونيًا للنحت لنصب (مجسم) 

جمالي تزييني، ممكن أْن ينصَب في إحدى ساحات بلدنا الحبيب".
مؤكــــــــدًا "ليس بالضرورة أْن يكون العمل جديدًا، وســــــــتواصل الجمعية 

استقبال األعمال لغاية 15 حزيران الحالي".
أضاف علــــــــوان "للفنــــــــان الحرية فــــــــي اختيار املوضــــــــوع، وعلى جميع 
الفنانني املشاركني القبول بقرار لجنة فرز األعمال من حيث قوتها في 

التنفيذ ورصانة املوضوع".

انتهى املخرج علي فاضل من تصوير مشاهد املسلسل الجديد 
"تسجيل خروج" وهو أول مسلســــــــل عراقي من نوعه بنظام 

املواسم ويتكون املوسم من ست حلقات.
"تســــــــجيل خروج" تأليف مصطفى الركابي وإخراج علي 

العراق فاضل  وتمثيل نخبــــــــة من نجــــــــوم 
منهم أمير عبد الحســــــــني، 

آشتي حديد، زهراء 
جمانة  غندور، 

كريم.
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الصغيرة ورشــــــــته بفيــــــــروسنقاذ


