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 العليا للصحِة والسالمِة الوطنيِة، 
ُ
قررْت اللجنة

العجالِت  والــفــردي على  الــزوجــي  نظاِم  تطبيَق 
ابتداًء مَن اليوِم الثالثاء، وبينما ناقشْت اوضاَع 
االســـــِر الــعــالــقــِة فـــي املــحــافــظــاِت وتــحــديــَد يـــوٍم 
لعودِتها الى مناطق سكناها، دعت الى ضرورة 
تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود بــــني الــســلــطــتــني الــتــنــفــيــذيــة 
مواجهة  في  الصحة  وزارة  ودعــم  والتشريعية 

الجائحة.
وكـــان وزيـــر الــصــحــة، قــد اكــد لـــ“الــصــبــاح“ يوم 
نظام  لتطبيق  توجه  وجــود  املــاضــي،  الخميس 

العجالت  لــحــركــة  بالنسبة  والـــفـــردي  الـــزوجـــي 
بهدف تقييد الحركة في البالد.

يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت، أكــــدت فــيــه خــلــيــة االزمــــة 
الــعــراق  أن  لـــ»الــصــبــاح»  فــي تصريح  الحكومية 
الخطر من جائحة كورونا،  اليــزال في مرحلة 
وأوضحت أن معظم حاالت اإلصابات االخيرة 
نــاتــجــة عـــن الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة الســيــمــا في 

«مراسم العزاء».
ـــــــــــوزراء، تــلــقــتــه  وذكــــــر بـــيـــان ملــكــتــب رئـــيـــس ال
”الصباح“ ان «اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية، عقدت أمس االثنني، اجتماعها السابع 
برئاسة رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، وعبر 
الــتــلــفــزيــونــيــة املــغــلــقــة، وجــــرت متابعة  الـــدائـــرة 

فــي ضــوء تطورات  املتخذة  االجــــراءات  وتقييم 
التي  والتوصيات  واملقترحات  كورونا  جائحة 
قدمتها خلية األزمة ووزارة الصحة والخبراء».

بالتكامل  للبيان،  وفقا  ـــوزراء،  ال رئيس  وأشــاد 
واالنسجام وبجهود وزارات ومؤسسات الدولة 
ووزارة الصحة ولجنة األمر الديواني رقم  55 
وخاليا االزمة في املحافظات واقليم كردستان 
والجهد   ، اإلعــــالم  املسلحة ووســائــل  والـــقـــوات 
ـــذي أدى الـــى الــســيــطــرة على  الــوطــنــي املــوحــد ال
دول  مــن  الــعــديــد  على  متقدم  بشكل  الجائحة 

العالم.
وأكد البيان، ان ”رئيس الوزراء، دعا الى ضرورة 
تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود بــــني الــســلــطــتــني الــتــنــفــيــذيــة 

الــصــحــة  وزارة  جـــهـــود  ودعــــــم  والـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
ومــالكــاتــهــا فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة الــتــي التقل 
خطورة عن معركتنا ضد عصابات داعش التي 
تــحــاول استغالل األوضــــاع، وضـــرورة مراعاة 
السياسية  ـــظـــروف  وال لــلــبــالد  الــعــلــيــا  املــصــالــح 

واالقتصادية“.
الدكتور  والبيئة  الصحة  وزيـــر  عــرض  بــــدوره، 
جــعــفــر صــــادق عـــــالوي، تــقــريــرا عـــن تــطــورات 
ـــتـــزام بـــاالجـــراءات  املـــوقـــف الــصــحــي ومــــدى االل
والقرارات السابقة وتوصيات ومقترحات خلية 

األزمة .
وقـــــــررت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــصــحــة والـــســـالمـــة 
الزوجي  نظام  تطبيق  البيان،  بحسب  الوطنية، 

ــلــعــجــالت، ووفـــــق الــتــعــلــيــمــات الــتــي  والــــفــــردي ل
املــــرور  ومـــديـــريـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  تـــصـــدرهـــا 
الحقا واعتبارا من اليوم الثالثاء، كما ناقشت 
الــلــجــنــة اوضــــــاع االســـــر الــعــراقــيــة الــعــالــقــة في 
مناطق  الــى  لعودتها  يــوم  وتحديد   املحافظات 

سكناها .
اللجنة، وافقت على منح  ان  الى  البيان،  واشــار 
تسهيالت للفريق الطبي الصيني في مشروعي 
حني  فــي  النفطيني،  والحلفاية  األحـــدب  حقلي 
قررت النظر باعادة تشغيل مصانع االسمنت 
وتوفيره لالستهالك املحلي واتخاذ االجراءات 

التي تحول دون ارتفاع أسعاره  . 
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بينما بحَث رئيُس الوزراِء املكلِف، مصطفى 
النواِب، محمد  رئيِس مجلِس  مَع  الكاظمي، 
تسلمُه  الـــذي  الــــوزاري  املــنــهــاَج  الحلبوسي، 
 مجلِس 

ُ
البرملان قبل عدة أيام، قررْت رئاسة

النواِب، عقَد جلسِة التصويِت على الكابينِة 
الــوزاريــِة، غــدا االربــعــاء. يأتي ذلــك فــي وقت 
ـــــة الـــقـــانـــون بــزعــامــة  عــلــل فــيــه ائـــتـــالفـــا دول
نوري املالكي والوطنية بزعامة إياد عالوي 
رئيس  حكومة  لتمرير  الــرافــض  موقفهما 

باالتفاقات  يلتزم  لــم  بــأنــه  املــكــلــف،  ــــوزراء  ال
في تشكيل وزارة ترتقي ملستوى األزمات 
ــبــالد، ومــمــارســتــه «التمييز»  ال الــتــي تــواجــه 
بــني الــقــوى الــســيــاســيــة.  وذكـــر بــيــان ملكتب 
ــــــوزراء املــكــلــف، تــلــقــتــه «الــصــبــاح»  رئــيــس ال
ان «الــكــاظــمــي الــتــقــى بــمــكــتــبــه فـــي الــقــصــر 
الــحــكــومــي أمــــس اإلثــــنــــني، رئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي، وجــــرى خــالل 
الــلــقــاء بــحــث املــنــهــاج الـــــوزاري الـــذي تسلمه 
البرملان قبل عدة أيام، بينما ناقشا الجلسة 

املرتقبة للتصويت على الحكومة». 

كـــــشـــــَف املـــــتـــــحـــــدُث بــــاســــِم 
القائِد العاِم للقواِت املسلحِة 
ــــواُء عــبــد الـــكـــريـــم خــلــف،  ــــل ال
عـــــــْن عــــمــــلــــيــــاٍت عـــســـكـــريـــٍة 
ــــقــــوُم بـــهـــا جــمــيــُع  كـــبـــيـــرٍة ت
اصـــــنـــــاِف الــــــقــــــواِت األمـــنـــيـــة 
الــشــعــبــي ملالحقة  والــحــشــد 
العصابات االرهابية وصوال 

إلــــــــى الـــــــحـــــــدود الـــــســـــوريـــــة.
وقـــــال خـــلـــف، لــــ“الـــصـــبـــاح“: 
لــلــقــوات  الــــعــــام  ان ”الـــقـــائـــد 
املــســلــحــة اصــــدر امــــرا قبيل 
لجميع  مــكــيــشــيــفــة  عــمــلــيــةة 
بالتعاون  العمليات  قــيــادات 
وباسناد  االستخبارات  مــع 
بتدمير خاليا  الجوية  القوة 
ومــجــامــيــع داعـــش االرهــابــي 
املناطق  املوجودة في بعض 
بــشــكــل كـــامـــل ســـــواء كــانــت 

بـــنـــى تــحــتــيــة او اشــخــاصــا 
وتحقيق نتائج كبيرة، مبينا 
ان العمليات العسكرية جرت 
خــــــالل الــــيــــومــــني املـــاضـــيـــني 
فــــي مــحــيــط صـــــالح الـــديـــن، 
إلــى غــرب محافظة  وانتقلت 
االنـــبـــار وهـــي مــســتــمــرة ولــم 
تــتــوقــف فــي مــحــيــط االنــبــار 
وغــــربــــهــــا وغـــــربـــــي نــيــنــوى 

ومحيط صالح الدين.   

 أيــِة حالِة 
ُ

أنــُه لم يتْم تسجيل الــعــدِل   
ُ
أكــدْت وزارة

إصــابــٍة بــفــيــروس كــورونــا فــي جــمــيــِع الــســجــوِن 
والدوائِر اإلصالحيِة التابعِة للوزارِة وكشفْت عن 

تدابيَر استباقيٍة اتخذتها للوقايِة من الفيروس.
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل فــــــاروق أمــــني الـــشـــوانـــي في 
تصريح خاص أدلى به لـ“الصباح“: ان ”الــوزارة 
لم تسجل أي حالة اشتباه أو إصابة بني النزالء 
ــــدوائــــر اإلصــالحــيــة  املـــودعـــني فـــي الــســجــون وال
الــتــابــعــة لـــلـــوزارة  فــي عــمــوم مــحــافــظــات الــبــالد؛ 

التوقيف  حتى  التسفيرات و مراكز  وحتى في 
املتخذة  االستباقية  التدابير  بفضل  وذلــك  اآلن، 
واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذا الوباء 
األزمــة  وخلية  الصحة  وزارة  بتعليمات  وعــمــال 
العاملية».  وأضــاف  الصحة  منظمة  وتوجيهات 
وزير العدل أنه «تم اتخاذ مجموعة من التدابير 

الــوقــائــيــة ملــنــع انــتــقــال الـــفـــيـــروس إلــــى الــســجــون 
والـــدوائـــر اإلصــالحــيــة وذلـــك عــن طــريــق مــنــع أي 
احتماالت قد تتسبب في نقل الوباء إلى النزالء», 
وأشار إلى  أن» من بني التدابير التي تم اتخاذها 
الجدد ملدة 14  املحبوسني  الزيارة وعــزل  تعليق 
يــومــا فــي قــاعــات مــعــزولــة عــن بــاقــي املحبوسني 

وزيــادة  الطبي  والفحص  للمتابعة  واخضاعهم 
عدد ساعات التشميس اليومي للنزالء وعمليات 
الــتــعــفــيــر والــتــعــقــيــم املــســتــمــرة، ومــنــع االتــصــال 
أنه» يطلع وبشكل  النزالء“ وأكد  واالختالط بني 
يومي على التقارير الصحية للنزالء والتأكد من 
تطبيق إجراءات الوقاية والسالمة لجميع النزالء». 
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اكَد صندوُق االسكاِن انُه لْن يترتَب 
 

ُ
بذمِة املواطنَني ممْن تَم تأجيل

استيفاِء القروِض منهم، اُي فوائَد 
تأخيريٍة، مشيرا الى استمراره 

بتسلم االقساط الشهرية من 
الراغبني بتسديدها في بغداد 

ومحافظات البالد كافة. 
واوضح مصدر مسؤول في وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات العامة 

بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: 
ان صندوق االسكان التابع لها 

مستمر في تسلم االقساط 
الشهرية من املقترضني في بغداد 
ومحافظات البالد كافة، موضحا 
ان تسلم االقساط يشمل الشهور 

السابقة والالحقة.
ونوه  الى ان صندوق اإلسكان 

كان قد قرر في وقت سابق، 
تأجيل استيفاء أقساط القروض 

املستلمة من املواطنني ألشهر: 
اذار ونيسان وأيار، مؤكدا انه لن 
يترتب عن تأجيل تلك االقساط 

أي فوائد تأخيرية وذلك مساهمة 
من الصندوق في ابداء التسهيالت 

الالزمة للمواطنني.  
اليوم البدء بتطبيق نظام الفردي والزوجي ... تصوير علي الغرباوي

ch.editor@alsabaah.iq
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أَن العراَق   
ُ
 االزمِة الحكومية

ُ
أكدْت خلية

مــْن جانحِة  الخطِر  مرحلِة  فــي   
ُ

اليـــزال
كــورونــا وأنـــُه مــن املــبــكــِر جــدا أْن تعلُن 
ــوبــاء،   ــــٍة انــتــصــارهــا عــلــى هـــذا ال أُي دول
وأوضحت أن معظم حــاالت اإلصابات 
البشرية  التجمعات  ناتجة من  االخيرة 
فـــي تــجــمــعــات "مــــراســــم الــــعــــزاء" وهــو 
دليل على عــدم وجــود وعــي كــاف لدى 

املواطنني.
عــضــو خــلــيــة االزمـــــة الــحــكــومــة جــاســم 
لـ"الصباح":  تصريح  فــي  قــال  الفالحي 
أنــه "الــى اآلن فــإن جانحة كــورونــا وباء 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وهـــذا الــفــايــروس 
قـــوي وفــعــال وشــديــد الـــعـــدوى وواســـع 
أن تعلن  السابق ألوانــه  االنتشار ومــن 
أي دولــــــة أنـــهـــا فــــي بــــدايــــة انــتــصــارهــا 
عــلــيــه، لــذلــك فــــإن الـــوضـــع الـــوبـــائـــي في 
الــــعــــراق خــطــر جــــدًا ونـــحـــتـــاج فـــي هــذه 
وتــعــاون تكاتف  الــى  الخطيرة   املــرحــلــة 

الجميع".
واضــاف: "إننا نشعر باألسف الشديد 
لـــــعـــــدم وجـــــــــود وعــــــــي مـــجـــتـــمـــع كــــاف 
خــصــوصــا فـــي مـــوضـــوع املـــآتـــم اذ أن 
تــم تسجيلها في  الــتــي  الـــحـــاالت  أكــثــر 
الفترة األخيرة تعود لتجماعات بشرية 
نــاتــجــة عـــن الـــفـــواتـــح، وهـــــذا بــالــتــأكــيــد 
ـــــؤدي الــى  واحـــــد مـــن األســــبــــاب الـــتـــي ت
املجتمع  وتواجده في  الفايروس  زيــادة 
وبــالــنــتــيــجــة زيـــــادة أعـــــداد املــالمــســني"، 
الى  يــؤدي  الــحــال هكذا  بقاء  أن"  مبينا 
بقاء الفايروس فترة أطول في املجتمع". 

حظر التجوال 
الفالحي  الــتــجــوال، أوضـــح  وعــن حظر 
أن" تخفيف حظر التجوال قد فهم من 
الــوبــائــي جيد،  الــوضــع  أن  البعض على 

الوبائي سيء  الوضع  أن  نقول  ولكننا 
تــواصــل  وكـــــوادرهـــــا  الــصــحــة  ووزارة 
هذا  انتشار  من  للحد  نهار  ليل  العمل 
الــفــايــروس؛ لكن هــذا يتطلب املزيد من 
الــجــهــود مــثــل بـــاقـــي دول الــعــالــم الــتــي 
تــبــذل جــهــودا كــبــيــرة وتــضــع مــوازنــات 
ضخمة من أجل الحد من انتشار هذا 
الــذي أصــاب كل مفاصل الحياة  الوباء 
وأصـــــاب الــعــالــم بــالــشــلــل بـــل أكــثــر من 
الفايروس 2 مليار  ذلك فقد أجبر هذا 
 إنــــســــان فــــي الـــعـــالـــم عـــلـــى املــــكــــوث فــي 

منازلهم".
وتابع:" عندما كان هنالك حظر تجوال 
شــامــل الحــظــت خلية االزمـــة أن هنالك 
هذا  على  تــمــردوا  املواطنني  مــن  الكثير 
القرار وشعروا أنهم اصيبوا بالضجر 
أو امللل، وعندما تم منح حظر جزئي فإن 

الكثير من املواطنني خرجوا"، مبينا أن" 
خلية األزمة لديها معايير تسير عليها 
وتحاول قدر استطاعتها أن تضع هذه 
املــعــايــيــر فـــي خــدمــة تــقــلــيــص مساحة 
انتشار الوباء وال يمكن أن نتهاون بأي 
لحظة من اللحظات ونفكر في كل فكرة 

تقلص من مساحة الوباء".

التزام وطني 
ودعا الفالحي أبناء الشعب  الى أن" ال 
الطبية  والــكــوادر  الحكومة  ظن  يخيبوا 
والصحية والكوادر املساندة والقطاعات 
املساندة  والجهود  والعسكرية  االمنية 
بعد شهور  بإحباط  يصيبوها  ال  وان 
مـــن الــقــتــال وبـــعـــد شـــهـــور مـــن الــســهــر 
ــتــزام باملعايير  والــتــعــب"، داعــيــا إلــى االل
الصحية والبيئية ليكون العراق سباقًا 

العالن انتصاره على هذا الوباء.
وكـــانـــت خــلــيــة األزمـــــة لــوحــت فـــي وقــت 
سابق بالعودة الى الحظر الكلي في حال 
عدم االلتزام بإجراءات السالمة والحظر 
الـــصـــحـــي مــــن قـــبـــل املــــواطــــنــــني، مــبــيــنــة 
بــإجــراءات  غــيــر ملتزمني  املــواطــنــني  أن 
واالبتعاد  باالمتناع  و  الجزئي  الحظر 
عن التجمعات  والتقارب بشكل كبير، 
لــذلــك فــإنــه تــم تــــدارس الــوضــع كخطوة 
وإنما  الكلي  الحظر  ارجـــاع  بعدم  اولــيــة 
تطبيق إجــــــراءات أكــثــر  شـــدة وفــرض 
عقوبات بحق املخالفني، مشيرة الى أنه 
في حال عدم نجاح األمر سنضطر الى 
الكلي بشكل كامل  الحظر  الــى  الــعــودة 
الفيروس  تفشي  لحني  االنتظار  وعــدم 
في  كبيرًا  تقدما  الــعــراق  أن حقق  بعد 

محاصرة الفيروس.
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االعـــمـــاِر واالســـكـــاِن  مـــالكـــاُت وزارِة  اســتــأنــفــْت 
 

ْ
لْم تسجل التي  املناطِق  املشاريَع في  والبلديات، 
نسَب اصابٍة بفايروس كورونا، في وقٍت أرجعْت 
الى  املــشــاريــع  تلكؤ  أســبــاب  بــغــداد  فيِه محافظة 

االزمة املالية وقلة التخصيصات.
وقـــال املــســتــشــار فــي وزارة االعــمــار واالســكــان 
احمد اسماعيل في تصريح خص به "الصباح": 
ان هناك 373 مشروعا ضمن خطة الوزارة للعام 
2019، في قطاعات متنوعة منها السكن والطرق 

والجسور ومشاريع املاء واملجاري والبلديات.
واضاف ان االزمة التي تمر بها البالد بالتزامن 
مع مواجهة فــايــروس كــورونــا، واالجــــراءات التي 
الى توقف  رافقت هذه االزمــة منذ ظهورها ادت 
جميع املشاريع، اال ان قرار الحظر الجزئي اعاد 

نحو 25 باملئة من هذه املشاريع للعمل.
واشار اسماعيل الى ان هناك محافظات يفرض 
فيها حظر شامل للتجوال، وهو ما يحول دون 
امــكــانــيــة اســتــئــنــاف املــشــاريــع فــيــهــا، اضــافــة الــى 
باملئة  بــنــســبــة 25  الــعــامــلــني  دوام  تــحــديــد  قــــرار 
والذي يتعذر معه توفير مالكات متكاملة للعمل 

في املشاريع.
ونوه الى ان الــوزارة تمكنت من استئناف العمل 
باملحافظات التي لم تسجل نسب اصابات عالية 

باملرض، منها نينوى واالنبار.
وفي السياق نفسه اوضح املستشار بان هنالك 
الى توقف املشاريع منها صعوبة  ادت  اشكالية 

تــوفــيــر املــــواد والــتــجــهــيــزات الــخــاصــة باملشاريع 
من  االســتــيــراد  على  منها  الكثير  يعتمد  والــتــي 
تركيا وايران والسعودية والكويت، منبها الى ان 
هــذه الــدول انتشر بها املــرض لدرجة الــوبــاء من 
جانب ،ومن جانب اخر فان غلق املنافذ الحدودية 
ادى الــى استحالة وصــول هــذه املـــواد الــى البالد 

لتعزيز املشاريع وبالتالي فانها توقفت.
وتـــوقـــع اســمــاعــيــل ان يــســتــمــر تــعــطــل املــشــاريــع 
بسبب انــخــفــاض اســعــار الــنــفــط، وفــي ظــل عدم 

وجــود مصادر بديلة، وعــزوف الــدول عن شراء 
الحركة  فــي  مــن شــلــل  تعانيه  مــا  الــنــفــط بسبب 
االقتصادية والتجارية، والذي يتعذر معه تمويل 

املشاريع على املدى القريب.
وتــــتــــزامــــن هـــــذه االزمـــــــــة، مــــع ازمـــــــة عـــــدم تــوفــر 
املقترحة  املــشــاريــع  النــجــاز  مالية  تخصيصات 
ضمن خطة محافظة بغداد. وبهذا الصدد يقول 
املــعــاون الــفــنــي ملحافظة بــغــداد املــهــنــدس فــارس 
لديها مشاريع ستراتيجية  "املحافظة  ان  مجيد: 

على  تعتمد  اعدتها  مهمة ضمن خطة  وخدمية 
موازنة البالد.

ولفت الى ان "تاخر اقرار املوازنة بسبب الظروف 
االستثنائية، رغم انقضاء اربعة اشهر من السنة 
املالية  التخصيصات  توفر  عــدم  الــى  ادى  املالية، 
للمشاريع وعزوف الكثير من املقاولني واصحاب 
الشركات عن تنفيذ املشاريع، مما تسبب بخلق 

ازمة حقيقية" .
واوضــــح مــجــيــد ان قــــرار الــحــظــر الــجــزئــي فسح 

املجال امام املحافظة الستئناف عدد من املشاريع 
الخدمية، باكساء الشوارع واعمال صيانة، اال ان 
هذه املشاريع مهددة ايضا بالتوقف بسبب عدم 

رصد اية تخصيصات مالية للعام 2020.
وفـــي الــنــجــف االشـــــرف، بــاشــرت مــديــريــة بلدية 
كانت  التي  الخدمية  مشاريعها  تنفيذ  املحافظة 
مــتــوقــفــة بــســبــب حــظــر الــتــجــوال الــصــحــي الـــذي 
فرضته خلية األزمــة للحد من انتشار فايروس 
العبادي  ليث  النجف  بلدية  كــورونــا. وقــال مدير 
التي  املشاريع  اول  ان  (الــصــبــاح):  لـــ فــي تصريح 
باشرت كوادر البلدية تنفيذها، هو تبليط الشارع 
الفاصل مابني حيي الغري والسالم، مشيرا الى 
ان هذا الشارع من الشوارع املهمة في املحافظة، 
ألنــه سيعالج االختناقات املــروريــة  في شارعي 

املرآب الشمالي والحزام األخضر.
واوضــح العبادي ان طول الشارع يبلغ الف متر 
باتجاهني تتوسطه جزرة وسطية، ويبلغ عرض 
كل اتجاه من الشارع 20 مترا، الفتا إلى أن بلدية 
الخدمية  مــشــاريــعــهــا  تنفيذ  اســتــأنــفــت  الــنــجــف 
في املحافظة، بعد أن أعلنت خلية األزمــة الحظر 
للعمل  الخدمية  الدوائر  وعــودة  للتجوال  الجزئي 
ـــتـــزام بــتــعــلــيــمــات الــصــحــة فـــي مـــا يخص  مـــع االل

االجراءات الوقائية أثناء العمل.
جدير بالذكر ان خلية األزمــة في النجف أعلنت 
بعد  املحافظة،  فــي  الجزئي  بالحظر  االســتــمــرار 
تم  األول، كما  اسبوعها  التجربة في  ان نجحت 
تمديد وقت الحظر الجزئي ملدة ساعة واحدة في 
الساعة  الــشــوارع حتى  الــيــوم اي اســتــمــرار فتح 
السابعة مساء بدال من الساعة السادسة، وذلك 
بعد أن حققت النجف انحسارا ملحوظا في عدد 

االصابات بفايروس كورونا.

 جــمــهــوريــِة الــعــراِق في 
ُ
 جـــددْت ســفــارة

لوكسمبورغ  ودوقـــيـــِة  بلجيكا  مــمــلــكــِة 
ها للجاليِة العراقيِة بضرورِة اتباِع 

َ
 دعوت

اإلجــــــــــراءاِت االحــــتــــرازيــــِة واإلرشـــــــــاداِت 
املحلية  السلطات  اعلنتها  التي  الوقائيِة 
ـــلـــتـــصـــدي لـــخـــطـــر انــــتــــشــــار فـــيـــروس  ل
كــورونــا، وااللــتــزام ما أمكن بالبقاء في 

املنزل.
وقال صادق الركابي سفير العراق في 
مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ :إن 
يتابع  بالسفارة  املختص  العمل  فــريــق 
أوضاع أبناء الجالية العراقية في مملكة 
ظل  فــي  لوكسمبورغ،  ودوقــيــة  بلجيكا 

انتشار فيروس كورونا.
وبــــــني الـــســـفـــيـــر صـــــــادق الــــركــــابــــي فــي 
تصريح  ل(الصباح)، أن السفارة تتابع 
أوضــــاع أبــنــاء الــجــالــيــة املــتــواجــديــن في 

لوكسمبورغ،  ودوقــيــة  بلجيكا  مملكة 
مـــــن خــــــالل الــــتــــواصــــل مـــــع املـــنـــظـــمـــات 
والــجــمــعــيــات والـــجـــوامـــع والــحــســيــنــيــات 

واالفـــــــــراد، حــيــث تــتــم افـــادتـــنـــا بـــاعـــداد 
أبــنــاء الجالية،  اإلصـــابـــات فــي صــفــوف 
حتى  لدينا  املتوفرة  املعلومات  وتشير 
بفيروس  إصــابــة   (11) بتسجيل  االن 
الجالية موزعة بني  كرونا بني صفوف 
اقــلــيــم الــعــاصــمــة بــروكــســل بـــواقـــع (5) 
اصـــابـــات واقــلــيــم الــفــالمــان بـــواقـــع (6) 
اصابات ولم تسجل اي اصابة في اقليم 
الولون كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، 
بــــني صــفــوف شـــفـــاء  حــــــاالت   (10)  و 

املصابني.
الــركــابــي ان تــواصــل السفارة  واضـــاف 
على  االطمئنان  هدفه  الجالية  ابناء  مع 
أوضـــاعـــهـــم مــــن الـــنـــاحـــيـــتـــني الــصــحــيــة 
احتياجاتهم  على  والوقوف  واملعيشية، 

والعمل على تلبيتها.
الى ان السفارة  واشــار سعادة السفير 
تــتــهــيــأ لـــتـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الـــوقـــايـــة 
الصحية للمراجعني عند حضورهم الى 

لغرض  الــســفــارة  فــي  القنصلي  القسم 
املختلفة  القنصلية  مــعــامــالتــهــم  اتــمــام 
البلجيكية رفع  الحكومة  قــررت  ان  بعد 
الحجر املنزلي بشكل جزئي وتدريجي 
اعــتــبــارا مــن 11 آيـــار ، وأن الــســفــارة ال 
تتوانى عن خدمة أي عراقي متواجد في 

ساحة عمل البعثة.
واكد سعادة السفير صادق الركابي ان 
الكتروني  رابــط  بتهيأة  قامت  السفارة 
لتسجيل بيانات أفراد الجالية في مملكة 
لتتمكن  لوكسمبورغ،  ودوقــيــة  بلجيكا 
والتنسيق  تواجدهم  اماكن  تحديد  من 
كما  اوضاعهم  على  واالطمئنان  معهم 
انها على تواصل مستمر مع السلطات 
املختصة في بغداد لغرض املساعدة في 
اجالء عدد من املواطنني العراقيني الذين 
جاؤوا لزيارة  بلجيكا ولم يتمكنوا من 
وايقاف  الحجر  اجــراءات  العودة بسبب 

السفر.

واملعـادن،  الصناعـِة   
ُ
وزارة تمكنْت 

متحسٍس  ــاٍز  جــهـــ أوِل  إنــتـــــاِج  مـــْن 
االشخـاِص  مـَن  ملجموعـٍة  للحـرارِة 

فـي وقٍت واحٍد.
وذكر بيان للوزراة تلقته "الصباح" 
التوأمة  حققتها  جــديــدة  "نــتــائــج  أن 
الـــعـــلـــمـــيـــة مـــــن خـــــــالل إنـــــتـــــاج أول 
جــهــاز مــتــحــســس لـــحـــرارة الــجــســم 
قياس  بميزة  الحراريـة)  (الكاميـرا 
لـــ (30) شخصًا في  درجـــة حـــرارة 
آن واحـــــد بـــاســـتـــخـــدام بــرامــجــيــات 
مـــتـــطـــورة اللـــتـــقـــاط مــنــطــقــة الـــوجـــه 
الى  البيان،  الــحــرارة". ولفت  وقياس 
األمــاكــن  فــي  "الــجــهــاز يستخدم  ان 
املـــزدحـــمـــة واملــــطــــارات إضـــافـــة إلــى 

إنـــتـــاج جـــهـــاز مــتــحــســس الـــحـــرارة 
يوضع في غرف وبوابات التعفير".

وأضــــــــــــاف، أنـــــــه خـــــــالل "االســـــبـــــوع 
املــقــبــل ســيــتــم اإلعــــــالن عـــن إنــتــاج 
الفيروس يقوم  الهجوم على  جهاز 
بـــتـــحـــديـــد األشــــــخــــــاص املـــصـــابـــني 
عــلــى مــســافــة حـــوالـــي (10) أمــتـــــار 
يـــخـــدم الـــفـــرق الــصــحــيــة واألجـــهـــزة 
األمــــنــــيــــة ويــــســــتــــخــــدم أيـــــضـــــًا فــي 
مــرائــب الــســيــارات واألمــاكــن العامة 

واملطارات".
األجـــــهـــــزة  "هــــــــــذه  أن  ــــــــى  إل ـــــفـــــت  ول
ــلــتــعــاون واألفـــكـــار  نـــتـــاج حــقــيــقــي ل
وتطبيقها  الــخــاص  للقطاع  الــبــنــاءة 
العلمية  التوأمة  بإمكانيات وخبرات 
لــخــلــيــة األزمــــــة الــعــلــمــيــة فـــي وزارة 

الصناعة واملعـادن".

« }

07809174853
pr@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852
07716295593

07809210536
dist.imn@alsabaah.iq

PDF
sabah@alsabaah.iq

info@alsabaah.iq

منَح رئيُس مجلِس الوزراِء القائُد 
الـــعـــاُم لـــلـــقـــواِت املــســلــحــة ِعــــادل 
االثنني، قدمًا  أمس  املهدي،  عبد 
ممتازًا ملدِة سنٍة واحدٍة للضباط 
الــــطــــيــــاريــــن الــــعــــراقــــيــــني الــــذيــــن 
التي  العسكرية  الــطــائــرة  قــــادوا 
جــلــبــت املــســاعــدات مــن الــصــني. 
وقــال بيان لـــوزارة الــدفــاع تلقته 
إن  (واع)  العراقية  األنــبــاء  وكالة 
ممتازًا  قدمًا  منح  الــعــام  "القائد 
لــلــضــبــاط الــذيــن قــــادوا الــطــائــرة 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة إلــــى قــيــادة 
العراقية في رحلة  الجوية  القوة 
صعبة وطويلة لجلب املساعدات 

الــطــبــيــة مـــن جــمــهــوريــة الــصــني 
ــــتــــي خــصــصــتــهــا  الــشــعــبــيــة وال
بمكافحة  والخاصة  العراق  إلــى 
وبـــــاء كـــورونـــا املــســتــجــد مطلع 
وأنجزوا  املاضي،  نيسان  شهر 
والوطنية  اإلنسانية  املهمة  هــذه 
بنجاح كبير". وأضاف البيان أن 
أعلى  رتبتني  منح  املــهــدي  "عبد 
لهم  كــان  الــذيــن  الفنني  للمراتب 
دور مميز في إكمال هذه املهمة 
ـــتـــي تـــأتـــي ضــمــن املــــبــــادرات  وال
الكبيرة لوزارة الدفاع في إسناد 
الــظــرف  لــتــجــاوز  الــصــحــة  وزارة 
فـــي مكافحة  الــحــالــي  الــصــحــي 
(جــائــحــة كــــورونــــا) والـــحـــد من 

انتشارها".
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والذي  الشباب»،  لتشغيِل  الوطني  «املشروَع  التخطيِط   
ُ
وزارة اطلقْت 

 لتأسيِس مشاريَع متوسطٍة، 
ً
جوهرُه منُح الشباِب قروضا ميسرة

وهذا يلتقي بصورٍة كبيرٍة لكن ليست تامة مَع دعوتي الى تشجيع 
االهالي الى تأسيس مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة.  

وقد بوشر بتنفيذ املشروع في كل من محافظات (ذي قار، والديوانية، 
واألنـــبـــار، والــنــجــف األشــــرف)، وسينفذ فــي عــمــوم املــحــافــظــات بعد 
لتنفيذه، حسب  الالزمة  اإلجـــراءات  املحلية جميع  الحكومات  إكمال 

تصريح لوزير التخطيط االستاذ نوري الدليمي.
الــهــنــداوي بــمــعــلــومــات مفصلة عن  الـــزهـــرة  وقـــد زودنــــي االخ عــبــد 
مشروع وزارة التخطيط، حيث بني ان املشروع ينطلق من رؤية تنص 
على «خلق قطاع خاص منظم بفرص واعدة للشباب»، ورسالته هي 
العمالة واالقتصاد عبر خلق وتطوير املشاريع املتوسطة»،  «تنظيم 

واهدافه هي: 
- معالجة مشكلة البطالة عن طريق اقامة املشاريع املتوسطة .

- تنظيم الحرفيني في مناطق تنموية 
- تطوير وتأهيل القطاع الخاص ضمن املناطق التنموية 

- تنشيط املجتمع بالعمل الجماعي وتطوير قدرات العاملني .
- السعي لتحقيق التكامل التنموي مع دول االقليم .

واوضح ان فكرة املشروع ولدت قبل اكثر من اربع سنوات حيث كان 
الفكرة عانت من  الخبراء، لكن  عــبــارة  عن فكرة  قدمها نخبة من 
التلكؤ، والتأخر في بعض املراحل الى ان جرى التصويت عليه من 
قبل مجلس النواب وأقر من قبل مجلس الوزراء عام  2017 وتبنته 

وزارة التخطيط  عام 2020  باالشراف واملتابعة والتنفيذ.
و يندرج املشروع ضمن عنوان املشاريع املتوسطة االستثمارية وفقا  
لقانون االستثمار العراقي ( رقم 13 ). ويتضمن هذا القانون (منح 
أعفاء كمركيا)  ملــدة عشر سنوات و  أعفاء ضريبيا  قطعة ارض و 

للمستفيد منه.
( 10 ) من الشباب كحد ادنى للمشروع الواحد،  و يتيح املشروع  لـ
مــمــن اكــمــلــوا  الــثــامــنــة عــشــر مــن الــعــمــر ،  ومـــن غــيــر  املــوظــفــني أو 
املتقاعدين ، التشارك بمشروع واحد. وهذه نقطة مهمة النه يخرجنا 
من دائرة املشاريع الفردية، ويطبق مفهوم امللكية الجماعية للمشروع 

الخاص. 
واملــعــروف ان املــشــروع الجماعي اطــول عمرا من املــشــروع الخاص، 
ويساعد على تقوية اللحمة الوطنية، على اساس اقتصادي، للمجتمع. 
البنك املركزي قرضًا لكل عضو  في  وبموجب هذا املشروع يمنح 
املشروع يتراوح بني ( 35 50- مليون دينار ) وفقًا لدراسة الجدوى 
على ان يكون القرض بضمانة شركة مطورة ، تشرف على املشروع 
، وصــوال  وتــطــويــره  الصحيحة النــجــاحــه  السبل  وايــجــاد   وتهيئته 
الى استرجاع رأس املال خالل مدة ( 4 – 5 ) سنوات وبذلك يكون 
مشروعًا ناجحًا  وفقا للمعايير  البنكية .ومدة القرض (10 سنوات 
) تــكــون اول سنتني ســمــاح لــغــرض االنــشــاء 
( 8 ) ســـنـــوات  ويــــكــــون الـــتـــســـديـــد خـــــالل الـــــــ
املتبقية. و ال فوائد على القروض ، وأنما هناك 
خدمات بنكية فقط وبمقدار أجمالي (4% ) 
ســنــويــا،  أضــافــة الــى تحميالت اداريـــة للبنك 
املــركــزي بنسبة ( 7 بــاأللــف ) وملــرة واحـــدة . 
والــســعــي  الــى ان تــكــون  الــقــروض  مــن دون  
فــوائــد لــلــمــشــاريــع الــتــي تــســدد مبلغ الــقــرض 

خالل اربع سنوات.
كــمــا يــنــص املــــشــــروع عــلــى ان تـــكـــون نسبة 
املشروع  اربـــاح  مــن  املــطــورة (20%)  الشركة 
ملــدة (10) عشر ســنــوات مــن تــاريــخ منحهم 
القرض ، بضمنها مدة االنشاء ويبقى املطور 
البنكي  القرض  تم تسديد  وان  شريكًا حتى 

قبل موعده.
وهـــــذه نــقــطــة مــحــل نـــظـــر، وربـــمـــا ال تشجع 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى دخــــــول هـــــذا املــــجــــال رغـــــم ان 
املشروع مملوك للشباب ،ويمكنهم التصرف 
التزاماتهم مع  القرض وانهاء  به بعد تسديد 

املطور .
لست ادري مقدار تجاوب وترحيب الشباب بمشروع وزارة التخطيط، 
الننا نفتقد الى جهاز استطالع الراي العام حول القضايا املطروحة، 
لــكــي يــمــكــن مــن خـــالل االســتــطــالعــات مــعــرفــة انــطــبــاعــات الــشــرائــح 

املجتمعية املستهدفة بهذه القضايا واالفكار.
مشكلة  معالجة  فــي  املــشــروع  يسهم  ان  التخطيط  وزارة  وتــتــوقــع 
البطالة عبر خلق (100) الف فرصة عمل خالل عام 2020   على 
مستوى العراق وما اليقل عن (1000) فرصة عمل في كل محافظة 
، والسعي الى توفير مليون فرصة عمل خالل السنوات القليلة املقبلة 

والنهوض بمستقبل الشباب.
وبتصوري انه من املمكن ان يستفيد من املشروع ٪31 من العراقيني 
من الجنسني ممن تقع اعمارهم بني 20 الى 39 سنة، اي اكثر من 

13 مليون نسمة.
قــلــت ان هــــذا املـــشـــروع يــلــتــقــي بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــع مــقــتــرحــي الـــذي 
طرحته من خالل بعض املقاالت في االسبوع املاضي، والذي يدعو 
الـــى اقــامــة مــشــاريــع انــتــاجــيــة فــي مختلف املـــجـــاالت، عــلــى ان يكون 
الخاص املوجود االن في املجتمع.  ويقدر  املــال  تمويلها من خــالل 
مليار دوالر بحوزة  عــن 33  يقل  مــا ال  هــنــاك  ان  املختصني  بعض 
البنوك  ايداعها في  او  السوق  الذين يخشون ضخها في  املواطنني، 
بسبب الظروف االمنية والسياسية الحالية وعدم الثقة واالطمئنان. 
يستهدف مقترحي اخراج هذه الثروة املكتنزة واملحيدة، واستثمارها 
في املشاريع االنتاجية الصغيرة واملتوسطة التي تحقق في ان واحد، 
باإلضافة الى استثمار االموال الخاصة، توفير السلع االستهالكية 
من  استيرادها  بدل  محليا،  وغيرها  واالنشائية  واملنزلية  والغذائية 
الخارج، ومعالجة البطالة من خالل حلول عملية انتاجية بدل زج اليد 
الذي يؤدي الى تضخيم الجهاز  العاملة في وظائف حكومية االمر 
الى  يـــؤدي  مما  ذلــك  الــى  الفعلية  الحاجة  بـــدون  الحكومي  الوظيفي 
زيادة البطالة املقنعة. ولهذا اطلقت على هذه الفكرة اسم ”املشاريع 
واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  اصحاب  مقترحي  اليمنع  الذكية“. 
هو  االول  هدفه  لكن  واالهلية،  الحكومية  البنوك  من  االقــتــراض  من 

استثمار املال الخاص املجمد حاليا. 
وليس مقترحي سوى واحد من عدة مقترحات طرحها اخوة اخرون 
مثل رجل االعمال املعروف عباس فاضل شمارة والصديق املهندس 

عادل شبر واخرين.
البطالة تتم من  التخطيط ”ان معالجة  يــرى وزيــر  نــرى، كما  ونحن 
القطاع الخاص أن  ن، فيجب على 

ّ
خــالل قطاع خــاص جــريء وممك

املــبــادرة وال ينتظر حتى تستقر جميع األمــور وتكون  يأخذ زمــام 
القيام  من  الخاص  القطاع  ن 

ّ
تمك ان  الدولة  على  كما يجب  إيجابية، 

دمت هذه املقترحات الى رؤساء الوزارات الفعليني او 
ُ
بواجبه“. وقد ق

املكلفني لالخذ بها.

بــيــنــمــا بـــحـــَث رئــــيــــُس الـــــــــــوزراِء املـــكـــلـــُف، 
رئــيــِس مجلِس  مـــَع  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
النواِب، محمد الحلبوسي، املنهاَج الوزاري 
 عدِة أيام، قررت 

َ
الذي تسلمُه البرملان قبل

رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، عـــقـــد جــلــســة 
ــــوزاريــــة، غــدا  الــتــصــويــت عــلــى الــكــابــيــنــة ال

االربعاء.
يأتي ذلــك في وقــت علل فيه ائتالفا دولة 
والوطنية  املالكي  نـــوري  بزعامة  الــقــانــون 
الــرافــض  إيـــاد عـــالوي موقفهما  بــزعــامــة 
لــتــمــريــر حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء املــكــلــف، 
بــأنــه لـــم يــلــتــزم بــاالتــفــاقــات فـــي تشكيل 
وزارة ترتقي ملستوى األزمات التي تواجه 
القوى  بــني  «التمييز»  وممارسته  الــبــالد، 

السياسية.
 وذكر بيان ملكتب رئيس الــوزراء املكلف، 
تلقته «الصباح» ان «الكاظمي التقى بمكتبه 
في القصر الحكومي أمس اإلثنني، رئيس 
النواب محمد الحلبوسي، وجرى  مجلس 
خــالل الــلــقــاء بحث املــنــهــاج الــــوزاري الــذي 
تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام،بينما 
على  للتصويت  املرتقبة  الجلسة  ناقشا 

الحكومة».
ـــــــوزراء املــكــلــف  وأعــــــرب كـــل مـــن رئـــيـــس ال
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، وفـــقـــا لــلــبــيــان، 
عــــن تــطــلــعــهــمــا لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة قــويــة 
ومطالبه  العراقي  الشعب  طموحات  تلبي 

املشروعة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، ذكـــر بــيــان مقتضب 
لـــلـــدائـــرة االعـــالمـــيـــة ملــجــلــس الــــنــــواب ليلة 
أمـــــس االثــــنــــني وتــلــقــتــه «الــــصــــبــــاح» ان « 
النواب قــررت عقد جلسة  رئاسة مجلس 
التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة 
التاسعة  االساعة  االربــعــاء  غــدا  الحكومية 

مساء».
القانون  الى ذلك، قال رئيس ائتالف دولة 
«الصباح»:  تلقته  بيان  في  املالكي،  نــوري 
إن «املـــشـــروع الــســيــاســي لـــدولـــة الــقــانــون 
يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة 
الشعب  أمام  التاريخية  املسؤولية  لتحمل 
ملعالجة  وإرادة  بحزم  والتصدي  العراقي 
في  بلدنا  تواجه  التي  الخطيرة  التحديات 

املجاالت املختلفة».
بـــعـــدم  «قــــــرارنــــــا  املــــالــــكــــي أن   وأضـــــــــاف 
التصويت للحكومة ال يعني أبدًا أن ائتالف 
دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أية 
مـــواقـــف وقــــــرارات تــخــدم املــصــالــح العليا 
الـــعـــراقـــي، عــلــى ان ذلــــك ال يمنع  لــلــشــعــب 
ائتالف دولة  أن يعلن  ذاتــه من  الوقت  في 
القانون معارضته ألي مواقف وإجراءات 
وســيــادة  الوطنية  املصلحة  مــع  تتعارض 

واستقالل العراق».
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أعـــلـــن ائــــتــــالف دولــــة 
ــــقــــانــــون، عـــــدم املــــشــــاركــــة فــــي حــكــومــة  ال
في  لن يصوت لصالحها  انــه  و  الكاظمي 

مجلس النواب.

من جانبه، اشار النائب عن االئتالف كاطع 
القانون  دولــة  أن  إلــى  لـ{الصباح»  الركابي 
أعــلــن انــســحــابــه مــن مــنــح الــثــقــة للحكومة 
وذلك لعدم التزام املكلف باملعايير التي تم 
االتفاق بشأنها في الحوارات معه، مبينا 
أن ائــتــالف الــوطــنــيــة ايــضــا أعــلــن املــوقــف 
نفسه الن اختيار الشخصيات املستوزرة 
خالف املتفق عليه بأن يكون الوزراء أكفاء 

ويتمتعون بالنزاهة واالستقاللية. 
الــــركــــابــــي، أن االئــــتــــالف نـــأى   وأضـــــــاف 
بنفسه عن ترشيح اي وزيــر وهدفنا هو 
عن  مختلفة  الـــوزاريـــة  الكابينة  تــكــون  ان 
والترتيب  الــتــركــيــب  حــيــث  مــن  سابقاتها 
حــســب «مـــســـطـــرة» واحــــــدة تــنــطــبــق على 
الــجــمــيــع ولـــيـــس الـــســـمـــاح لــكــتــلــة وتــقــيــيــد 
أخـــرى، نافيا مــا تــردد مــن أن االنسحاب 
القانون والنصر  الخالف بني دولــة  سببه 

على وزارة الخارجية.
 واوضح ان عودة دولة القانون ملنح الثقة 
لــلــحــكــومــة مـــرهـــونـــة بــاســتــجــابــة املــكــلــف 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة وفــــق اخـــتـــيـــارات 
جدلية،  وغير  وكــفــوءة  ونزيهة  صحيحة 
مــؤكــدًا أنـــه فــي حـــال غــيــر املــكــلــف طريقة 
اختيار الوزراء ولجأ الى املعايير الحقيقية 
التي وضعها البيت الشيعي وهي الكفاءة 
والـــنـــزاهـــة واملــهــنــيــة فــانــنــا ســنــمــنــح الــثــقــة 
لهذه الحكومة. بــدوره، عزا عضو ائتالف 
الوطنية حسن خضير شويرد الحمداني 
تــحــفــظ االئــــتــــالف عــلــى تــشــكــيــلــة رئــيــس 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي الى أنها 
لم ترتق الى مستوى االزمات التي يعاني 

منها البلد في الوقت الحالي.
وأوضح الحمداني، في حديث لـ»الصباح»، 
ان البلد يمر بأزمات اقتصادية النخفاض 
فايروس  لتفشي  النفط، وصحية  اسعار 
«كــــــورونــــــا»، وامـــنـــيـــة بــــعــــودة الــعــصــابــات 
اإلرهـــابـــيـــة «داعــــــش» الـــى بــعــض املــنــاطــق، 
االخــرى   السياسية  الكتل  ان  نــرى  بينما 

بينها  فيما  املحاصصة  تفضل  زالــت  ما 
لتشكيل الحكومة املقبلة.

وأضاف الحمداني انه من غير املعقول ان 
الحكومية»  بالتشكيلة  كتلتان  «تتحكم 
«على حد قول النائب» مؤكدًا ان التشكيلة 
الحكومية تعيد نفس السياسات السابقة 

التي لم تقدم للعراق شيئا.
الوزارية  الكابينة  وأشار الحمداني إلى أن 
لـــم تــســتــجــب ملــطــالــب املــتــظــاهــريــن الــذيــن 
تغيير  اجــل  مــن  كبيرة  قــدمــوا تضحيات 
الـــســـيـــاســـات الــقــائــمــة عــلــى املــحــاصــصــة 
االثــنــيــة والــعــرقــيــة، ولـــهـــذا فــانــنــا نــــرى ان 
نــتــائــج تــلــك الــحــكــومــة مــحــســومــة مــقــدمــا 
وهي السير باتجاه الفشل كما حصل في 

الحكومات السابقة.
في حني، قال القيادي في ائتالف الوطنية 
االئــــتــــالف  املــــعــــيــــنــــي: ان رفـــــــض  ضــــيــــاء 
للتصويت عــلــى حــكــومــة الــكــاظــمــي  جــاء 
لــــعــــدم اشـــــــــراك املـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــني 
واالتحادات والنقابات في الحكومة وعدم 
 عــن أســبــاب 

ً
االســتــجــابــة ملطالبهم فــضــال

أخرى عديدة.
 وأضــاف املعيني، في حديث لـ»الصباح»، 
أن مــن املــعــايــيــر املــهــمــة الــتــي ركـــز عليها 
االئــــتــــالف هـــو ان تــعــمــل الــحــكــومــة وفــق 
برنامج سياسي غير مطول قابل للتطبيق 
باليوم  االنتخابات  اجــراء  موعد  وتحديد 
والـــشـــهـــر ومــحــاســبــة قــتــلــة املــتــظــاهــريــن، 
 في 

ً
حــلــوال يلمس  لــم  االئــتــالف  أن  مبينًا 

للتصدي  املكلف  الحكومة  برنامج رئيس 
ــــبــــالد، كـــمـــا أنـــه  ـــتـــي تــــواجــــه ال ــــألزمــــات ال ل

استسلم للضغوطات السياسية.
بينما انتقد النائب عن الصابئة املندائيني 
نوفل الناشئ تفرد رئيس الوزراء املكلف 
ـــــــوزراء  بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــاخـــتـــيـــار ال
واتــــفــــاقــــه مــــع بـــعـــض االحـــــــــزاب الــكــبــيــرة 

وتهميش األقليات.
انسحاب  ان  لـ{الصباح»  الــنــاشــئ،  وأكـــد   

ـــة الــقــانــون والــوطــنــيــة مــن جلسة منح  دول
الكابينة  تمرير  امـــام  عائقا  يشكل  الثقة 
امر  االقليات  تهميش  ان  مبينا  الــوزاريــة، 
غــيــر صــحــيــح ألنـــهـــا جــــزء مـــن املــكــونــات 
ـــتـــي اعـــطـــاهـــا الـــدســـتـــور حــق  الـــعـــراقـــيـــة ال

املشاركة في الحكومة. 
ـــــنـــــواب الـــــكـــــرد لــجــلــســة  وعــــــن حــــضــــور ال
ـــــتـــــصـــــويـــــت، أوضـــــــــــح عـــــضـــــو الـــــحـــــزب  ال
الديمقراطي الكردستاني، ريبني سالم في 
تصريح صحفي، أن «الحزب الديمقراطي 
سيحضر جلسة التصويت على حكومة 
استجد  إذا  اال  لها،  وسيصوت  الكاظمي 
أمر جديد من القوى الشيعية ولم يحدث 
 
ً
اجماع من قبلها داخل الجلسة، فنحن أوال
الشيعي ألن املنصب  واخيرًا مع االجماع 

من حقهم».
ونـــفـــى ســــالم «تـــأيـــيـــد الـــكـــرد لــلــكــاظــمــي، 
الحصول  الــديــمــقــراطــي، بسبب  وتــحــديــدًا 
جــديــدة»، مشيرًا  وامــتــيــازات  مغانم  على 
إلى «وجود مالحظات كثيرة على املنهاج 
الــحــكــومــي، ولــكــن الــحــزب يــؤيــد الكاظمي 
ألنه يريد الذهاب باتجاه املصلحة العامة، 
وخــاصــة فــي ظــل هـــذا الــظــرف الــحــســاس 
ــــذي لـــم يــعــد يــحــتــمــل الــتــأخــيــر  والـــراهـــن ال

ويحتاج الى وجود حكومة».
ـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي  وبــــخــــصــــوص ال
ســــتــــصــــوت لـــلـــكـــاظـــمـــي، كــــشــــف عــضــو 
الوطني،  الحكمة  لتيار  السياسي  املكتب 
الــشــمــري، فــي تغريدة على منصة  فــادي 
«الحكمة والفتح وسائرون  أن  تويتر، عن 
والنصر وتحالف القوى واألحزاب الكردية 
ـــح تـــمـــريـــر حــكــومــة  ســـيـــصـــوتـــون لـــصـــال

مستقلة».
الــهــاويــة،  «الــعــراق على حــافــة  أن   وأضاف 
وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة بــصــالحــيــات 
مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة 
وطـــنـــيـــة مــلــحــة بـــعـــيـــدًا عــــن (املــــزاجــــيــــات) 

الخاصة والحسابات املصلحية».

 املتحدُث باسِم القائِد العاِم للقواِت 
َ

كشف
ـــواُء عــبــد الــكــريــم خــلــف، عن  ـــل املــســلــحــِة ال
عملياٍت عسكريٍة كبيرٍة تقوُم بها جميُع 
الشعبي  والحشد  األمنية  القوات  اصناف 
ملالحقة العصابات االرهابية وصوال إلى 
الــحــدود الــســوريــة، فــي حــني اعلنت خلية 
االعـــالم االمــنــي، انــطــالق عمليات «أســود 
الصحراء»، والتي اسفرت عن مقتل ثالثة 

قياديني من داعش االرهابي.
العام  ”القائد  ان  لـ“الصباح“:  وقال خلف، 
امــرا قبيل عملية  املسلحة اصــدر  للقوات 
مــكــيــشــيــفــة لــجــمــيــع قـــــيـــــادات الــعــمــلــيــات 
بالتعاون مع االستخبارات وباسناد القوة 
داعــش  ومجاميع  خــاليــا  بتدمير  الــجــويــة 
االرهــــابــــي املــــوجــــودة فـــي بــعــض املــنــاطــق 
او  تحتية  بنى  كانت  ســواء  كامل  بشكل 
مبينا  كبيرة،  نتائج  وتحقيق  اشخاصا 
ان الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة جـــــرت خـــالل 
اليومني املاضيني في محيط صالح الدين، 
وانتقلت إلــى غــرب محافظة االنــبــار وهي 
االنــبــار  فــي محيط  تتوقف  ولــم  مستمرة 
ومحيط صالح  نينوى  وغــربــي  وغــربــهــا 
الـــديـــن وهـــي املــنــاطــق الــتــي يــتــواجــد فيها 

داعش االرهابي.
وأضاف املتحدث باسم القائد العام للقوات 
املسلحة، ان ”هنالك تهويال اعالميا كبيرا 
املحللني  بعض  يتناولها  التي  واملعلومات 
والجهات االعالمية وما ينشر على مواقع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي بــــان الــعــصــابــات  
االرهــابــيــة عــادت بقوة وتــهــدد بــغــداد غير 
صحيحة باملطلق» مشيرا الى ان ”مجاميع 
داعــــش تــســتــهــدف املــنــاطــق الــتــي تــتــواجــد 
فيها اعداد قليلة من العناصر االمنية في 
اطراف املدن وهو ماحصل مؤخرا“، الفتا 

إلى ان ” العمليات العسكرية التي تجري 
حاليا يشارك فيها طيران الجيش والقوة 
الجوية  والجيش والحشد الشعبي وقوات 

مكافحة االرهاب». 
تلقتها هذه  التي  ”الــضــربــات  ان  واوضـــح 
الـــعـــصـــابـــات حـــدثـــت فــــي مــحــيــط صـــالح 
الدين في املناطق املحاذية ملحافظة ديالى 
بمشاركة  العسكرية  العمليات  وانتقلت 
ــبــاديــة في  عــمــلــيــات االنـــبـــار والــجــزيــرة وال
الدولية  الحدود  باتجاه  مستمرة  عمليات 
مـــع ســـوريـــا الســيــمــا ان الـــقـــوات األمــنــيــة 
تـــرصـــد بــشــكــل مــســتــمــر املـــنـــاطـــق الــتــي 
بشكل  االرهـــابـــي  التنظيم  فــيــهــا  يــتــحــرك 
محدود وتتم معالجتها بواسطة الطيران 
والقوات البرية لتامني املدن وتدمير خاليا 

داعش االرهابي».
عمليات  قــيــادة  أعلنت  نفسه،  االطـــار  فــي 
األنبار للحشد، انطالق عملية كبيرة غرب 
املحافظة بإسم ”رمضان الثانية“ للقضاء 

على خاليا داعش االرهابية.
وذكر معاون قائد عمليات األنبار للحشد 
الله، في بيان له، ان“ العملية  أحمد نصر 
انــطــلــقــت مـــن ســبــعــة مـــحـــاور مــهــمــة وفــق 
األهــــداف املــرســومــة وتــبــدأ بــاملــحــور األول 
يـــشـــتـــرك فـــيـــه قــــيــــادة عــمــلــيــات الـــجـــزيـــرة 
من  الحشد  مــع  السابعة  بالفرقة  املتمثل 
أهالي محافظة االنبار“، مبينا ان، الهدف 
مــن العملية الــقــضــاء عــلــى خــاليــا داعــش 

التي بدأت تنشط في تلك املناطق“.
فـــي تــلــك االثــــنــــاء، اعــلــنــت خــلــيــة االعــــالم 
الصحراء،  انطالق عمليات أسود  االمني، 
ملالحقة العناصر اإلرهابية والقاء القبض 

على املطلوبني.
وقــالــت الخلية فــي الــبــيــان، انـــه ”بــإشــراف 
قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات املـــشـــتـــركـــة، انــطــلــقــت 
صــــبــــاح امــــــس اإلثـــــنـــــني عـــمـــلـــيـــات أســـــود 
الصحراء، لتفتيش مناطق ( وادي حوران 

الحلكوم  2وادي  چ  الكعرة  ...الحسينيات 
وصوال الى الحدود الدولية».

وأضـــــاف الــبــيــان، ان ”الــعــمــلــيــة اشــتــركــت 
والــجــزيــرة  االنــبــار  عمليات  قــيــادات  فيها 
وقطعات  االنــبــار  غــرب  الشعبي  والحشد 
الحشد العشائري ضمن القاطع وبتسعة 
مــحــاور بــاســنــاد طــيــران الــجــيــش والــقــوه 
”العملية جــاءت  ان  الــى  الــجــويــة“، مشيرة 
لتعزيز األمن واالستقرار في هذه املناطق 
ومـــالحـــقـــة الـــعـــنـــاصـــر اإلرهــــابــــيــــة والـــقـــاء 

القبض على املطلوبني».
الــى ان ”العملية اســفــرت عــن قتل  ولــفــت، 
ثــــالثــــة قــــيــــاديــــني مــــن عــــصــــابــــات داعــــش 
االرهـــابـــيـــة فـــي مــنــطــقــة املـــدهـــم، وتــفــجــيــر 

عجلة تحمل عبوات ناسفة».
قــيــادة عمليات  ذلــك، كشفت  فــي غضون 
االنــــبــــار لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي، عــــن دخــــول 
قــطــعــات الــحــشــد الـــى وادي حــــوران غــرب 

املحافظة.
واوضـــــح قــائــد عــمــلــيــات االنـــبـــار للحشد 
الـــتـــي تنفذ  ــــقــــوات  قـــاســـم مــصــلــح، ان ”ال
الــعــمــلــيــات األمــنــيــة غــــرب االنـــبـــار دخــلــت 
تحركات  يشهد  الـــذي  حــــوران  وادي  الـــى 
لـــعـــنـــاصـــر داعــــــــــش“، مـــبـــيـــنـــا ان ”هـــنـــاك 
تنسيقا عاليا بني قيادتي عمليات االنبار 
والــجــزيــرة وقــطــعــات الــحــشــد افـــي االنــبــار 

ملطاردة فلول اإلرهابيني بأكبر عملية».
أما في بعقوبة، فقد احبطت القوات االمنية 
تعرضا شنته عصابات داعش على قرية 
زراعية شمال شرق مركز محافظة ديالى
وقــــال مــصــدر امــنــي ان ”الـــقـــوات االمــنــيــة 
لهجوم شنه داعش  التصدي  تمكنت من 
اســتــهــدف الــنــقــاط االمــنــيــة بــاطــراف قرية 
االصــالح في ناحية جلوالء شمال شرق 
بعقوبة ، من دون وقوع خسائر بشرية“، 
بعد  الــســيــطــرة  تــحــت  ”الـــوضـــع  ان  مبينا 

وصول تعزيزات عسكرية الى املنطقة «.

وفي سامراء، أكدت قيادة قاطع العمليات 
لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي، تـــدمـــيـــر ســـتـــة اوكـــــار 
الــهــاون  بقذائف  اإلرهــابــي،  لــداعــش  تابعة 
فــــي مـــنـــاطـــق حـــويـــجـــة الـــبـــدعـــة ومــســيــرة 
تكريت شمال  لقضاء  التابعة  والعباسية 

مدينة سامراء املقدسة.
وقـــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم ســرايــا 
ــتــمــيــمــي، فـــي تــصــريــح  الـــســـالم صـــفـــاء ال
صــحــفــي :إن ”مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
تــــــم جـــمـــعـــهـــا مــــــن قــــبــــل اســــتــــخــــبــــارات 
اوكـــار في  بــوجــود ستة  أفـــادت  العمليات 
القاطع  قــيــادة  املــذكــورة، واوعـــزت  املناطق 
إلــــــى اإلســـــنـــــاد املــــدفــــعــــي والــــصــــاروخــــي 
عملية  إلطــالق  الساندة  واالختصاصات 
نـــوعـــيـــة اطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا ثــــــار الـــصـــائـــمـــني، 
وبالتعاون مع الشرطة االتحادية،مما ادى 

الى تدمير تلك االوكار «.
الى ذلك، تمكنت القوات األمنية، من القبض 
عــلــى 9 ارهـــابـــيـــني وعـــثـــرت عــلــى اســلــحــة 

وسط كركوك.
وذكـــــر بـــيـــان لــخــلــيــة اإلعــــــالم األمــــنــــي، ان 
”قوة مشتركة ضمن املقر املتقدم لقيادة 
الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة فـــي كـــركـــوك، الــقــت 
القبض على 9 مطلوبني وفق احكام املادة 
4 إرهــــاب، كــمــا عــثــرت عــلــى 7 بــنــادق و4 
مسدسات و محور اخر، خالل واجب في 

منطقة 1 حزيران «.
بينما، القت القوات االمنية القبض على 4 
ارهابيني في الجانب االيسر من املوصل.

وذكر بيان العالم وزارة الداخلية، انه“ بناًء 
 ، املواطنني  على معلومات دقيقة وتعاون 
القضاء  وبعد اصــدار مذكرات قبض من 
، القت القوات االمنية القبض على (اربعة) 
عناصر مــن عــصــابــات داعـــش االرهــابــيــة 
،فــي مناطق واحــيــاء ( االخـــاء واالربــجــيــة 
وگراج الشمال ) في الجانب االيسر ملدينة 

املوصل».
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 النجِف لؤي الياسري ان بادية

ُ
اكَد محافظ

 بالكامل 
ً
النجِف وحدودها الغربية مؤمنة

. جــاء ذلــك خــالل املؤتمِر الصحفي الذي 
عــقــدُه فــي مبنى مــديــريــة شــرطــة النجف، 
عــقــب اجـــتـــمـــاع أمـــنـــي مــشــتــرك شــاركــت 
املحافظة  في  األمنية  القيادات  جميع  فيه 
املحافظة وضعت  ان  الياسري  . واوضــح 
خــطــطــا أمــنــيــة لــبــاديــة الــنــجــف كــمــا نفذت 
للحدود  ميدانيا  مسحا  األمنية  األجــهــزة 
والخندق األمني في بادية النجف . مبينا 
ان هــنــاك تــعــزيــزات امــنــيــة لــتــامــني النجف 
وحــــــــدود بـــاديـــتـــهـــا ، املـــرتـــبـــطـــة بــشــريــط 

صـــحـــراوي مـــع كـــربـــالء واألنـــبـــار اضــافــة 
ــــى شـــريـــط حــــــدودي دولـــــي مـــع املــمــلــكــة  إل
الى  الياسري  واشــار   . السعودية  العربية 
ان املــســح املــيــدانــي الــــذي تــنــفــذه األجــهــزة 
األمــنــيــة مــســتــمــر بــاتــجــاه غــــرب وجــنــوب 
املمتدة مع  الحدود  الى  ، اضافة  املحافظة 
. مؤكدا وجود  السعودية  العربية  اململكة 
قوات أمنية جاهزة ملعالجة اي خطر يهدد 
حـــدود املحافظة ، ومــن هــذه الــقــوات فوج 
جــهــاز مكافحة اإلرهــــاب ، وفــرقــة االمـــام 
علي القتالية ، ومنتسبو الحدود والشرطة 
االتــحــاديــة . الفــتــا إلــى وجـــود خطة أمنية 
في  األمنية  األجهزة  ستنفذها  استباقية 

املحافظة خالل االيام املقبلة .

واوضـــــــح مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي وزارة 
االعـــمـــار واالســــكــــان والــبــلــديــات الــعــامــة 

ان  لـ"الصباح":  به  ادلــى  بتصريح خــاص 
صــنــدوق االســـكـــان الــتــابــع لــهــا مستمر 

فـــــي تـــســـلـــم االقــــــســــــاط الــــشــــهــــريــــة مــن 
املـــقـــتـــرضـــني فــــي بــــغــــداد ومـــحـــافـــظـــات 
تـــســـلـــم  ان  مـــــوضـــــحـــــا  كـــــــافـــــــة،  الـــــــبـــــــاد 
 االقـــــســـــاط يـــشـــمـــل الــــشــــهــــور الــســابــقــة 

والالحقة.
ونــوه الــى ان صندوق اإلســكــان كــان قد 
قــرر فــي وقــت ســابــق، تأجيل استيفاء 
القروض املستلمة من املواطنني  أقساط 
ألشــهــر: اذار ونــيــســان وأيــــار، مــؤكــد انه 
ـــن يــتــرتــب عـــن تــأجــيــل تــلــك االقـــســـاط  ل
من  مساهمة  وذلـــك  تأخيرية  فــوائــد  أي 
الالزمة  التسهيالت  ابــداء  في  الصندوق 

للمواطنني في ظل الظروف االستثنائية 
التي تمر بها البالد على خلفية انتشار 
جائحة كورونا وما فرض اثره من حظر 
الــتــجــوال الــوقــائــي، مــشــيــرا فــي السياق 
ذاتـــه الــى أن الــســمــاح بتسديد األقــســاط 
الشهرية، ساري املفعول في حالة رغبة 
املــواطــن بــذلــك االمـــر فــي مقر الصندوق 
ببغداد وفروعه بجميع محافظات البالد.
وذكــــر املـــصـــدر أن الـــصـــنـــدوق بــفــروعــه 
كــافــة، يــراعــي ظــــروف املــواطــنــني ويــقــدم 
لهم وضمن  املمكنة  املساعدة  كل سبل 
النظر  اعــادة  املعدة عن طريق  الضوابط 
ـــتـــســـديـــد واعــــتــــمــــادا عـــلـــى كــل  ـــيـــة ال بـــآل
حــالــة، اضــافــة الــى إعـــادة جــدولــة الــديــون 
ان  اشترط  والتي  للصندوق،  املستحقة 
ال يــكــون املــقــتــرض قــد تعثر فــي عملية 

التسديد سابقا.
في شــأن ذي صلة، افــاد بــان الصندوق 
ومـــــن اجـــــل الـــحـــد مــــن تــفــشــي جــائــحــة 
فـــــــايـــــــروس كـــــــورونـــــــا بــــــني املــــراجــــعــــني 
اعد  فقد  مــنــه،  سالمتهم  على  وحفاظا 
جـــــدوال اســبــوعــيــا وآلـــيـــة ملــراجــعــتــه من 
مناطق  على  واعــتــمــادا  املقترضني  قبل 
تــم  تنفيذًا  االمــر  بــأن  سكناهم، منوها 
لقرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــنـــوهـــا الـــــى ضـــــــرورة جــلــب 
كبطاقة  سكنه  مقر  يثبت  مــا  املقترض 
السكن او سند العقار، مشددا على انه 
لــن يــتــم اســتــقــبــال اي مــراجــع اال ضمن 
املــواطــنــني  الــيــوم املــحــدد ملنطقته، داعــيــا 
الرئيس  ملقره  املراجعني  املقترضني من 
الى  البالد كافة،  وفروعه في محافظات 
االلتزام بشروط الوقاية الصحية وارتداء 
الكفوف والكمامات بشكل دائم حفاظا 

على سالمتهم.
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واملحافظاِت  بغداَد   في 
ُ
الصحية الــدوائــُر  عــززْت 

إجـــــــــراءاِت املـــســـح الـــوبـــائـــي الـــفـــعـــال الكــتــشــاِف 
إصـــــابـــــاِت كـــــورونـــــا بــــواســــطــــِة الـــــفـــــرِق الــطــبــيــة 
والــصــحــيــة الــجــوالــة،بــيــنــمــا دعـــت املــواطــنــني إلــى 

االلتزام بتعليمات الوزارة بمنع التجمعات.
وقـــــال مـــديـــر صــحــة الـــكـــرخ جـــاســـب الــحــجــامــي 
التابعة  والصحية  الطبية  الــفــرق  ان  لـــ"الــصــبــاح" 
ـــلـــدائـــرة مــســتــمــرة بــحــمــلــة فــحــص املــالمــســني  ل
بعد  الــتــاجــي  بمنطقة  الــزكــم  قــريــة نصيف  فــي 
تسجيل 15 اصــابــة مــؤكــدة بــفــيــروس كــورونــا 
عــرس الحد  فــي حفلة  بعد مشاركتها  الســـرة 
(العكيالت)، حيث  الكاظمية  مدينة  االقــارب في 

اســتــطــاعــت الــفــرق تتبع املــصــابــني واملــالمــســني، 
وقد تم اكتشاف الحاالت في مناطق ام الجدايل 

والعكيالت وقرية نصيف الزكم.
واضاف ان الفرق مستمرة ايضا  بتنفيذ عملية 
على  الــســادس  ولليوم  الفعال  الــوبــائــي  التحري 
احياء ومناطق عديدة  املــرة  التوالي وشمل هذه 
وخصوصا املناطق املكتظة بالسكان في جانب 
الــكــرخ للكشف املــبــكــر عــن الــحــاالت املــؤكــدة أو 
املــشــتــبــة بــاصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، مــوضــحــا ان 
اكثر من  1000  التي تم سحبها  العينات  عدد 
عينة عشوائية تم نقلها إلى املختبرات املركزية 

الجراء الفحوصات الالزمة. 
الى االلتزام بتعليمات  ودعا الحجامي املواطنني 
ــــــوزارة بــمــنــع الــتــجــمــعــات خــصــوصــا مجالس  ال
العزاء واألعراس واملناسبات االجتماعية األخرى 

حرصا على سالمتهم.
وفــي كــركــوك، قــال مــديــر دائـــرة الــصــحــة  وكالة 
الدكتور زياد خلف ل "الصباح:" ان الدائرة اتخذت 
تــدابــيــر فـــوريـــة بــعــد تــســجــيــلــهــا ســـت اصـــابـــات 
الفرق  اليومني املاضيني، الفتا إلى تنفيذ  خالل 
فــي مناطق االصــابــات  الصحية 3 االف فحص 

من اجل الوقوف على موقف املناطق املذكورة.
وأوضـــح أن تــدابــيــر احــتــواء الــفــيــروس تضمنت 
الوبائي  التدبير  توسعة عــدد االســرة في مركز 
الــى 80  الحي الصناعي بعدد اســرة يصل  فــي 

سريرا.
من جهته، أفاد مدير دائرة صحة صالح الدين 
الدائرة  بــان  "الصباح"   ل  ابراهيم  رائــد  الدكتور 
قــامــت بـــشـــراء جـــهـــاز  PCR املــخــتــص بــإجــراء 
بفايروس  اإلصــابــة  نتائج  وإظــهــار  الفحوصات 

املقبل  االسبوع  خــالل  افتتاحه  وسيتم  كورونا 
وتجري عملية فحص املسحات واظهار النتائج 

داخل املحافظة. 
هــــذا وتــــم اإلعــــــالن عـــن شـــفـــاء ثــــالث إصـــابـــات 

بالفيروس في واسط وحالة واحدة في بابل.
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال  ناحيته،  من 
املــقــدســة،  الــحــســيــنــيــة  للعتبة  الــشــرعــي  املــتــولــي 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي، :ان املرحلة الحالية 
جائحة  ملواجهة  االمكانات  كل  تسخير  تتطلب 
كورونا مثنيا على جهود الكوادر الصحية التي 

عدها مشابهة ملن يقاتل عصابات داعش.
الحسيني  العتبة علي شبر  اعـــالم  مــديــر  وقـــال 
لــــ"الـــصـــبـــاح:" ان "الــكــربــالئــي اجــــرى زيـــــارة الــى 
انشاؤه في  يتم  الذي  الجديد  الحياة  مستشفى 
من  وتنفيذ  بتمويل  االشـــرف  النجف  محافظة 

قبل العتبة املطهرة".
دائــرة  عــام  مدير  التقى  الكربالئي  ان  واضـــاف، 
صحة النجف األشرف الدكتور رضوان الكندي 
ومستشفى  الــعــام  الــحــكــيــم  مستشفى  ومــديــر 
الــحــيــاة الــجــديــد وتــفــقــد املـــشـــروع ووقـــــف على 
ـــى ان الــكــربــالئــي بـــني في  تــفــاصــيــلــه، مــشــيــرا ال
كلمة له ان توصيات سماحة السيد السيستاني 
تعطي االولوية للقضايا االنسانية ولذلك نفذت 
وكــرســت جهودها  املــشــاريــع  مــن  العديد  العتبة 

للموارد االنسانية ملواجهة جائحة كورونا.
وأفاد مدير اعالم العتبة، بان ممثل املرجعية أكد 
ان املرحلة تتطلب تضافر كل الجهود وتسخير 
يبذلها  التي  الجهود  على  وأثنى  االمكانات،  كل 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــصــحــي، واصــفــا ايــاهــم 

"باملرابطني الذين يقاتلون عصابات داعش".

 التربية اجراءاٍت 
ُ
اتخذْت وزارة

 
َ
وقـــــــراراٍت عــــدة تــخــُص طــلــبــة
معاهد السياحِة والفندقِة في 

البالد. 
وقــــال مــديــر املــديــريــة الــعــامــة 
وزارة  فــــي  املـــهـــنـــي  لــلــتــعــلــيــم 
ـــكـــي  الــــتــــربــــيــــة مــــحــــمــــود املـــال
ـــــــى بــــه لـــ  بـــحـــديـــث خــــــاص ادل
"الصباح": انه تم عقد اجتماع 
الــلــجــنــة املختصة  مــوســع مــع 
من اجل متابعة اوضاع طلبة 
معهد الــســيــاحــة، اضــافــة الــى 
التباحث في قرار فك ارتباط 
مــعــاهــد الــســيــاحــة مـــن وزارة 
الـــثـــقـــافـــة واالثــــــــار والــحــاقــهــا 
بمديرية التعليم املهني ضمن 

وزارته.
وافــــصــــح عــــن انــــــه تــــم اقــــــرار 
اجـــــــراءات وامـــــور عــــدة خــالل 
اعداد  تثبيت  منها  االجتماع، 
املعهد  السياحة حسب  طلبة 
واالخـــــتـــــصـــــاص وتــقــديــمــهــا 
الـــى رئــاســة الــلــجــنــة، مــن اجــل   

تـــنـــظـــيـــم رقــــــم ســــــري خـــاص 
لطلبة  االمـــتـــحـــانـــي  بــالــدفــتــر 
املـــعـــهـــد، عــلــى ان يــتــمــيــز عن 

فروع التعليم املهني .
واشــار املالكي الــى انــه سيتم 
الطلبة  اســمــاء  ارســـال جميع 
الفحص  الى مركز  املسجلني 
مـــن اجـــل الــتــاكــد مـــن ســالمــة 
ـــــــدراســـــــي بــغــيــة  مـــوقـــفـــهـــم ال
ارســــــال نـــمـــوذج مـــن الــنــتــائــج 
الخاصة باالعوام السابقة من 
للمعاهد  السياحة  هيئة  قبل 
لــــــغــــــرض االطـــــــــــــــالع عـــلـــيـــهـــا 
وارسالها الى مركز الفحص. 
ولفت الى ان املديرية ستعمل 
طــلــبــة  شـــــــــؤون  ادارة  عــــلــــى 
معاهد السياحة واالثــار التي 
يبلغ عددها تسعة في بغداد 
وبحسب  البالد،  ومحافظات 
قـــرار وزارة الــتــربــيــة رقـــم 60 
لسنة 2015 من القانون رقم 
والـــخـــاص   ،2015 لــســنــة   54
السياحة  معاهد  ارتباط  بفك 
الثقافة  وزارة  مــن  والــفــنــدقــة 
والحاقها  واالثـــار  والسياحة 

بمديرية التعليم املهني .

فرق املسح امليداني ... أرشيف

قواتنا االمنية خالل تأمني بادية النجف.. أرشيف

طلبة معاهد ... أرشيف

قروض املواطنني... أرشيف
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ـــويـــس فــرنــانــدو  تــعــهــد الـــجـــنـــرالُ ل
الكولومبي،  الجيِش  قائد  نــافــارو، 
بـــكـــشـــِف مــــالبــــســــاِت تــــــــورِط مـــْن 
وصـــفـــهـــْم بـــعـــنـــاصـــر مــــارقــــة فــي 
الـــــجـــــيـــــِش فــــــي الــــتــــجــــســــس عــلــى 

صحفيني وسياسيني وقضاة.
وتــعــهــد الــجــنــرال لــويــس فــرنــانــدو 
نــافــارو فــي مقابلة مــع «رويــتــرز»، 
عن  املــســؤولــني  ومعاقبة  بتحديد 
كشف  فضيحة  فــي  تجسس  أي 
في  «سيمانا»  ملجلة  تقرير  عنها 

كانون الثاني املاضي.
الجمعة  يــوم  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
مـــــســـــؤوال   11 إقـــــــالـــــــة  املـــــــاضـــــــي 
عسكريا واستقالة جنرال متورط 

في الفضيحة.
وظهرت فضائح تجسس متكررة 
تــتــعــلــق بـــالـــجـــيـــش فــــي الـــســـنـــوات 
األخيرة منها مزاعم تجسس على 
مــفــاوضــني فــي مــحــادثــات السالم 
مــــع مـــتـــمـــردي الـــــقـــــوات املــســلــحــة 
لكن  (فــــارك)  الكولومبية  الــثــوريــة 

التحقيقات لم تسفر عن إدانات.
مـــنـــظـــومـــة  :»إن  نـــــــافـــــــارو  وقـــــــــال 
ـــومـــبـــيـــة تــحــت  ـــكـــول املـــــخـــــابـــــرات ال
ـــكـــامـــلـــة واملـــطـــلـــقـــة»،  ـــســـيـــطـــرة ال ال

مــضــيــفــا أنــــه تـــم إجـــــراء تــغــيــيــرات 
فــــــي هــــيــــاكــــل الــــــقــــــيــــــادة ووضــــــع 
بــروتــوكــوالت أمــنــيــة صــارمــة بعد 

كشف الفضيحة.
ونشرت املجلة املزيد من التفاصيل 
يـــوم الــجــمــعــة مــنــهــا أســمــاء بعض 
بأن  وأفـــادت  املزعومني،  الضحايا 
الــتــجــســس طـــــال أكـــثـــر مــــن 130 
أجانب  منهم صحفيون  شخصا 

ومحليون.
العملية  أن  إلــــى  املــجــلــة  وأشــــــارت 
انــطــوت عــلــى جــمــع مــعــلــومــات عن 

وعناوينهم،  وأســرهــم  اتصاالتهم 
لـــديـــهـــا عــــشــــرات مــن  وأكــــــــدت أن 

الوثائق املرتبطة بالقضية.
الــوحــدات  كما أوضــحــت أن بعض 
املتورطة تلقت تمويال ومعدات من 

وكالة مخابرات أجنبية.
ـــــــــر مــــــزاعــــــم  ـــــــــوزي ولـــــــــــم يـــــــؤكـــــــد ال
اســـتـــخـــدام مــــــوارد أجــنــبــيــة وقـــال 
إنــــه يــثــق فـــي اســـتـــمـــرار حــصــول 
ملكافحة  املساعدة  على  كولومبيا 
 تـــهـــريـــب املـــــخـــــدرات والـــجـــمـــاعـــات 

املسلحة.

قــال املتحدث بــاســم الــخــارجــيــِة اإليــرانــيــِة، عباس 
موسوي، أَن االتفاَق النووَي سيتالشى في حال 
تقرَر تمديد حظر التسلح على إيران، منوها بأن 
الرد سيكون حاسما إذا أحيل ملف التمديد إلى 

مجلس األمن.
وأضاف املتحدث موسوي أمس االثنني: «ال أسس 
التسلح  لتمديد حظر  واشنطن  ملساعي  قانونية 
وهي خارج االتفاق النووي، ولن تنجح في تحقيق 
أهدافها، فهي تريد من الدول املتبقية في االتفاق 

النووي انتهاك القرار 2231».
وتـــابـــع مـــوســـوي قـــائـــال: «أبــلــغــنــا شـــركـــاءنـــا في 
االتفاق النووي بأن إيران لن تتسامح مع مساعي 
واشنطن لتمديد حظر التسلح، ردنا على تمديد 

حظر التسلح سيكون متناسبا وحازما».
من جانب آخر، أكد موسوي أن بالده ال تعترف 
الخليج  مياه  األميركي في  العسكري  بالحضور 
املنطقة،  استقرار  ويزعزع  قانوني  غير  وتعتبره 
مــــحــــذرا الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة مــــن االقـــــتـــــراب مــن 
اإليرانية  القوات  تجري  حيث  اإليرانية  السواحل 

هنالك جوالت تفقدية باستمرار.
وأكد موسوي وجود خطوط اتصال بني السفن 
األميركية واإليرانية في مياه الخليج وفقا لقوانني 
اتصال  لكن ال توجد أي خطوط  الدولية،  املالحة 
بـــني املـــســـؤولـــني الــســيــاســيــني والــعــســكــريــني في 
إلى  التصريحات  فــي  مــوســوي  وتــطــرق  البلدين. 
ضرورة سالمة املعتقلني اإليرانيني في السجون 
األمــيــركــيــة، مــعــربــا عـــن اســتــعــداد بــــالده لــتــبــادل 

السجناء مع الواليات املتحدة.

وقال الشيخ الطيب، في تغريدة على «فيسبوك»: 
أطلقته  الـــذي  النبيل  اإلنــســانــي  بــالــنــداء  «ُأرحــــب 
الناس  بــدعــوة  اإلنسانية  لــألخــوة  العليا  اللجنة 
الــعــالــم للصالة والــدعــاء وفــعــل الخير من  حــول 
أجــل أن يــرفــع الــلــه جائحة كــورونــا عــن أسرتنا 

البشرية».
وأضـــاف: «أدعـــو الجميع إلــى املــشــاركــة فــي هذا 
النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا 
البالء عن البشر، وأن ُيوفق األطباء والعلماء في 
جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة».
من جانبه، قال البابا فرنسيس: «بما أن الصالة 
العليا  اللجنة  بــدعــوة  فقبلت  عــاملــيــة،  قيمة  هــي 
لألخوة اإلنسانية بأن يتحد املؤمنون من جميع 
الـــديـــانـــات روحـــيـــا، يــــوم 14 أيـــــار، لــيــكــون يــومــا 
للصالة والصوم واألعمال الخيرية، وذلك للدعاء 
إلـــى الــلــه أن يــســاعــد الــبــشــريــة فــي الــتــغــلــب على 

جائحة فيروس كورونا».
 14 في  أنــه  «فلتتذكروا  فرنسيس:  البابا  وتابع 
أيـــــار، ســـوف يــتــحــد جــمــيــع املــؤمــنــني، مـــن أبــنــاء 
مــخــتــلــف الـــديـــانـــات، لــلــصــالة والـــصـــوم والــقــيــام 

بأعمال خيرية».
وكــانــت «الــلــجــنــة العليا لــالخــوة اإلنــســانــيــة» قد 
دعت «املؤمنني من جميع الطوائف الدينية،  الى 
الجاري  أيــار  املوافق 14  الخميس  ان يكون يوم 
يوما عامليا للصالة من أجل اإلنسانية»، مناِشدة 
القيادات الدينية كافة وجموع الناس حول العالم 

باالستجابة لهذا النداء اإلنساني.

اتهامات أميركية - بريطانية
من جانب آخــر، قــال وزيــر الخارجية األميركي 
مايك بومبيو في مقابلة مع قناة تلفزيون «إيه.
بــي.ســي»: إن «هــنــاك كًما كبيرا مــن األدلـــة على 
أن هـــذا (الــفــيــروس) جـــاء مــن ذلـــك املــخــتــبــر في 

ووهان».
وأضــاف بومبيو، أن «أفضل الخبراء حتى اآلن 
يعتقدون في ما يبدو أنه من صنع اإلنسان. ما 

من سبب لعدم تصديق ذلك في هذه املرحلة».
املقابلة  الــذي يجري معه  املــذيــع،  أشــار  وعندما 
إلى أن ذلك يتناقض مع ما خلصت إليه وكاالت 
قائال:  بومبيو  تــراجــع  األمــيــركــيــة  االســخــبــارات 
املخابرات، ليس لدي أي  «رأيــت ما قالته أجهزة 
سبب ألتصور أنهم فهموا األمر بشكل خاطئ».
ويــتــنــاقــض مــا قــالــه بــومــبــيــو مــع بــيــان أصــدرتــه 
قالت  األميركية  االستخبارات  املاضي  األسبوع 
فــيــه إن «الــفــيــروس ال يــبــدو أنـــه مــن نــتــاج عمل 

بشري أو معدل جينيا».
لها  يــروج  البيان نظريات مؤامرة  ذلــك  ويقّوض 
نــشــطــاء مــنــاهــضــون لــلــصــني وبـــعـــض مــؤيــدي 
ـــذيـــن يــعــتــقــدون أن  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب، ال
الـــفـــيـــروس تـــم تـــطـــويـــره فـــي مــخــتــبــر لــألســلــحــة 

البيولوجية تابع للحكومة الصينية.
الخميس  يـــوم  الــــذي صـــدر  الــتــقــريــر  فـــي  وورد 
املاضي من مكتب مدير االستخبارات األميركية 
أن أجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات «تــتــفــق مـــع اإلجــمــاع 
الــعــلــمــي الـــواســـع الــنــطــاق عــلــى أن الــفــيــروس لم 

يصنعه إنسان ولم يتم تطويره جينيا».
فــي الــســيــاق، قـــال وزيـــر الــدفــاع الــبــريــطــانــي، بن 
أن  الــصــني  على  يتعني  أسئلة  هــنــاك  إن  واالس، 

حــول  بــاملــعــلــومــات  يتعلق  مــا  فــي  عليها  تجيب 
لكن تحليال تفصيليا  تفشي فيروس كورونا، 

لدورها يجب أن يتم في وقت الحق.
وفي تصريح ملحطة «إل.بي.سي» اإلذاعية، أمس 
االثــنــني،  قــال واالس: «الــوقــت املــنــاســب لتحليل 
تفصيلي بشأن ذلك هو بعد أن نضع كلنا املوقف 
الــســيــطــرة ونــتــخــطــاه وتــعــود اقتصاداتنا  تــحــت 
الصني  الطبيعية»، وأضــاف، «تحتاج  ألنشطتها 
بالصراحة والشفافية عما حادت عنه،  للتحلي 

وعن إخفاقاتها، وكذلك نجاحاتها».

الصحة العاملية
العاملية،  الطوارئ بمنظمة الصحة  مدير برنامج 
مايك رايان، قال في مقابلة مع وكالة «رويترز» 
عــبــر اإلنــتــرنــت: إن «بــعــض الــــدول مــا زالــــت في 
أنه  بــدأت تظهر  أخــرى  لكن دوال  العاصفة  قلب 
من املمكن احتواء املرض بطريقة ما»، مضيفا: 

«بهذا املعنى، هناك أمل».
ما  الوضع  العاملي  املستوى  «على  رايـــان:  وتابع 
زال في غاية الخطورة لكن نمط املرض ومسار 
الفيروس متباينان كثيرا في أجزاء مختلفة من 

العالم اآلن».
وأوضح: «ما نتعلمه هو أنه من املمكن السيطرة 
على هذا املرض ومن املمكن البدء في استئناف 
الحياة االقتصادية واالجتماعية العادية، بطريقة 

جديدة وبحذر شديد ويقظة بالغة».
وأشــــار إلـــى أن بــعــض الــــدول فــي إفــريــقــيــا وفــي 
أمــيــركــا الــوســطــى والــجــنــوبــيــة مــا زالــــت مــع ذلــك 
تشهد «مسارا صاعدا للحاالت» ورغم أن هذه 
البلدان ال يبدو أنها في مشكلة كبيرة حتى اآلن 

فإن عدم توافر الفحوص ما زال يمثل مشكلة.
وأضاف، إن بعض الدول ومنها الصني وكوريا 
الجنوبية ونــيــوزيــلــنــدا وغــيــرهــا وصــلــت إلــى ما 
وصـــفـــه بـــأنـــه «حـــالـــة مــســتــقــرة» فـــي مـــا يتعلق 

.«COVID-19» بتفشي عدوى
وتــابــع أن أوروبــــا وأمــريــكــا الــشــمــالــيــة بــدأتــا في 
الخروج من «حالة تفش كثيفة» للمرض وتحاول 
اآلن إيجاد مخرج آمن من القيود على األنشطة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي فــرضــتــهــا في 

األشهر القليلة املاضية.
وقـــال ريــــان: «هـــذا األمـــر لــم يظهر أن الــفــيــروس 
يمكن القضاء عليه تماما ولكن أظهر أنه يمكننا 

الوصول إلى نقطة تكون لنا فيها سيطرة كافية 
االجتماعية  حــيــاتــنــا  اســتــئــنــاف  لــنــا  تتيح  عليه 

واالقتصادية».
لــكــنــه أكــــد مـــجـــددا أن أي حــكــومــة تــســعــى إلــى 

تخفيف القيود يجب أن تقوم بذلك بحذر بالغ.

إصابات وبلدان
إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، 
الــبــالد سجلت ثــالث حـــاالت إصــابــة جديدة  إن 
بفيروس كورونا املستجد، صعودا من حالتني 

في اليوم السابق.
وأضـــافـــت الــلــجــنــة أن جــمــيــع الـــحـــاالت الــجــديــدة 
اللجنة  ألشخاص قادمني من الخارج، وسجلت 
بزيادة  أعــراض  أيضا 13 حالة من دون ظهور 

حالة واحدة عن اليوم السابق.
وبــلــغ عــدد حـــاالت اإلصــابــة املــؤكــدة فــي الصني 
82880 ولم تسجل البالد أي حاالت وفاة جديدة 

ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.
وذكــرت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي وسط 
الصني، والتي تعتبر نقطة انطالقة جائحة عدوى 
لم يتم تسجيل أي إصابة  أنه  فيروس كورونا، 

جديدة باملرض لليوم الـ29 على التوالي.
ــــات املـــؤكـــدة  وفــــي أملـــانـــيـــا، ارتـــفـــع عــــدد اإلصــــاب
بفيروس كورونا بواقع 679 أمس االثنني لتبلغ 
الحصيلة 163175 إصابة، حسب ما أعلن معهد 
روبــرت كوخ لألمراض املعدية، ووصل إجمالي 
بعد تسجيل 43  إلــى 6992  أملانيا  في  الوفيات 
وفــــاة جـــديـــدة خـــالل الــــــ24 ســاعــة املــاضــيــة، في 
اليوم  فــي  وفـــاة  بــــ74  مقارنة  ملحوظ  انخفاض 
السابق، وتماثل نحو 132 ألف شخص للشفاء 

منذ بداية تفشي الوباء في البالد.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس االثنني 
كورونا  بفيروس  إصابة   10581 تسجيل  عن 
خـــالل 24 ســاعــة لــتــرتــفــع بــذلــك الــحــصــيــلــة إلــى 
145268 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1356 

بزيادة 76 خالل يوم.
ــيــزيــا، انـــضـــم آالف املـــواطـــنـــني لــســاعــة  وفــــي مــال
ــــــــــذروة الـــصـــبـــاحـــيـــة أمــــــس االثـــــنـــــني مــتــجــهــني  ال
كانت  لقيود  الحكومة  تخفيف  بعد  ألعمالهم، 
التنقالت واألعــمــال للحد من  قد فرضتها على 
 انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 6300 في 

البالد.
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لـ  الصائغ في حديثه  االقتصادي مناف  وتابع 
"الــصــبــاح": ان جائحة كــورونــا ومــا سببته من 
يقارب  بما  بأكملها  ملجتمعات  طــوعــي  حجر 
اكــثــر مــن نصف الــعــالــم، ومــا عكسه ذلــك على 
توقف االعمال واالنشطة التجارية وحركة رأس 
املال على مستوى العالم، الفتا الى ان كل ذلك 
سيؤدي الى انهيار املفاهيم التي كانت سائدة 

قبل كورونا.
امــــام مفاهيم  نــفــســه  الــعــالــم ســيــجــد  أّن  وبـــــّنيَ 
جديدة واجب التعامل معها، مع ضرورة وضع 
املستجدة،  الــنــتــائــج  ملــواجــهــة  السليمة  األســـس 
وفــــق املــعــطــيــات املــتــوقــعــة واملــتــمــثــلــة، بــانــهــيــار 
لشركات ومؤسسات مالية عاملية، إذ سيكون 

هناك نظام عاملي جديد سياسي واقتصادي.

الدول املؤثرة اقتصاديا
وأضــاف الصائغ أّن هناك متغيرات ان لم تكن 
على املستوى العاملي فعلى مستويات اقليمية 
لدول ذات تأثير في االقتصاد العاملي كروسيا 
والصني والهند وحتى االتحاد االوروبي ودول 
جــنــوب وشـــرق اســيــا، منوها الــى ان محركات 
ستعتبر  التي  االساسية  االقتصادي  النشاط 
التي تحقق تدفق رؤوس األمــوال وتعزز  القوة 
ـــــدول فـــي رفــــع نــواتــجــهــا املحلية  مـــن قـــــدرات ال
سوف لن تكون ضمن ذات املفاهيم االساسية 
ـــســـابـــق، جــــازمــــا بــأّنــهــا  الـــتـــي عـــرفـــنـــاهـــا فــــي ال
بأجيال  املرتبط  البشري  املــورد  ستعتمد على 

األلـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــعــيــشــهــا واســتــغــالل 
ـــثـــورة الــرقــمــيــة لــبــنــاء مــنــظــومــات اقــتــصــاديــة  ال
تمتلك الدافعية القوية في تدفق رؤوس االموال 
وتــحــريــك نــشــاط االســتــثــمــارات بــاتــجــاه تدفق 

رؤوس اموال ضخمة.

القطاعات األكثر اهمية
االستثمار  املعطيات سيكون  ووفــق  أّنــه  وأكــد 
توجيه  للبلد، مقترحا ضــرورة  وفائدة  نفع  ذا 
االستثمارات الى القطاعات األكثر أهمية ومنها 
االســتــثــمــارات االكــبــر واالســـع فــي قــطــاع البناء 
من  البلد  يعانيه  ملــا  وذلـــك  تــحــديــدا،  والتشييد 
ازمة سكن خانقة، يرافق ذلك االستثمارات في 
صناعة مكمالت قطاع البناء والتشييد، فضال 
عـــن االســتــثــمــارات فـــي قــطــاع الــنــقــل وتــحــديــدا 
العام  النقل  ووســائــط  واملــتــرو  الــحــديــد  السكك 
وتحسني كــفــاءة الــطــرق الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ناهيك عن االستثمارات في الصناعات الرقمية، 
بالتعاون مع شركات عاملية بشرطني اساسيني 
الوطنية  التعاقدات  شــروط  وفــق  التعاقد  اولــهــا 
وثانيهما املحاسبة الشديدة الية بادرة فساد في 
 تلك التعاقدات او محاولة حرفها عن مساراتها 

السليمة.
الــــزراعــــي  ـــقـــطـــاع  ال وبـــــــّنيَ أّن االســـتـــثـــمـــار فــــي 
الحيوانية هي  واملــــزارع  الــغــذائــيــة  والــصــنــاعــات 

األخرى كفيلة بحلحلة االزمة، كما هو الحال 
باالستثمار في الصناعات الدوائية 

املستشفيات  وبــنــاء  الــصــحــيــة  واملــســتــلــزمــات 
واملراكز الصحية.

األموال الالزمة  لالستثمار
االستثمارات  لهذه  االمــوال  إيجاد  كيفية  وعــن 
املالية  االزمــة  عليها في ظل  الحصول  وكيفية 
الداخلية واالزمة العاملية قال الصائغ: نحن نعلم 
رئيسيني  عــامــلــني  عــلــى  يعتمد  االســتــثــمــار  ان 
ــــي واالســـتـــثـــمـــار  ــــداخــــل وهــــمــــا االســــتــــثــــمــــار ال
الداخلي  باالستثمار  يتعلق  ما  في  الخارجي، 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والــــفــــردي، 
ضـــرورة الــغــاء الــفــائــدة على الــقــروض مــن قبل 

وحــدات  انشاء  مع  واألهلية،  الحكومية  البنوك 
ادارة االستثمار في كل بنك، ليس فقط الدارة 
االستثمار بل ايضا الرقابة واملتابعة له النجاح 
االستثمارات وتحقيق الفائدة في مشاريع ذات 

نفع عام ومردوداتها ذات كفاءة عالية. 

ضرورة شراكة القطاعني
العام  القطاعني  الشراكة بني  أهمية  الــى  وأشــار 
والــخــاص مــع مــنــح الــقــطــاع الــخــاص تسهيالت 
الــتــنــفــيــذ بشكل  مــن  ليتمكن  وقــانــونــيــة  مــالــيــة 
ايـــجـــابـــي مـــع تــحــديــد املـــشـــاريـــع ذات املـــــردود 
املجتمع،  اثرها على  السريع، فضال عن  املالي 
يشترك  مختلطة  مــســاهــمــة  شــركــات  وانـــشـــاء 
فــيــهــا الــجــمــهــور ويـــحـــدد راســمــالــهــا وطــبــيــعــة 
عــمــلــهــا، شــــرط ان تـــقـــدم خـــدمـــات ذات كــفــاءة 
 عــالــيــة لــلــمــجــتــمــع وتـــكـــون مــــردوداتــــهــــا املــالــيــة 
الــتــوجــه النشاء  على ضـــرورة  وحــث  مرتفعة. 
مـــشـــاريـــع تـــقـــدم خـــدمـــات ســريــعــة لــلــمــواطــنــني 
االلبسة  وانــتــاج  كاملطاعم  عالية  بكفاءة  ولكن 
والشبابية،  العائلية  الترفية  وامــاكــن  والــجــلــود 
مــن خــالل تشجيع الــشــبــاب على الــدخــول في 
هــكــذا مــشــاريــع عــن طــريــق الــغــاء الــفــوائــد على 
ـــقـــروض ومــســاعــدتــهــم فـــي انـــجـــاج املــشــروع  ال
املقترحة  ادارة االســتــثــمــار  مــن خــالل وحـــدات 
والخدمة  للسلع  العالية  النوعية  اشتراطات  مع 
املـــقـــدمـــة ومــنــافــســتــهــا ملـــا يــمــاثــلــهــا مـــن منتج 

مستورد.

ـــعـــصـــر الـــحـــديـــث  ــــظــــاهــــرة فـــــي ال ـــــخ  هـــــــــذه   ال ـــــاري يــــعــــود ت
ــــى الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة فـــي اوروبـــــــا وحــاجــتــهــا لــلــعــمــالــة،  ال
ـــتـــظـــهـــر نـــظـــريـــة  وتــــفــــاقــــمــــت عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــــــزراعـــــــــة، ل
اداء  تــــــراجــــــع  املــــــعــــــروفــــــة، وهــــــكــــــذا  مـــــالـــــثـــــوس   تــــــومــــــاس 

الريف.
للزراعة  باالنتقال  العلمي  والتطور  الزراعية  الثورة  وبعد   
ـــيـــة الـــحـــديـــثـــة تـــغـــّيـــرت املــــعــــادلــــة فــــي مـــتـــوالـــيـــات  الـــرأســـمـــال
ــــثــــوس اي تـــــم تـــصـــنـــيـــع الــــــريــــــف، وحــــصــــل الـــتـــنـــاغـــم  مــــال
ـــتـــكـــامـــل بــــني طــــرفــــي االقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي بـــزراعـــتـــه   وال

وصناعته.    
ـــم تــحــصــل تــنــمــيــة زراعــــيــــة او  وبـــعـــد 2003 فـــي الــــعــــراق ل
انـــتـــاج حـــيـــوانـــي، اذ تــراجــعــت بــعــض األنــشــطــة فـــي هــذيــن 
الحقلني، مــا نجم عنه مــزيــد مــن اســتــيــراد مــا كــان ينتجه 
ــــك حـــركـــة نـــــزوح مـــن الـــقـــريـــة الــى  بــلــدنــا أصــــــًال، ورافــــــق ذل
 املـــديـــنـــة غــيــر الــصــنــاعــيــة، لــتــتــشــكــل اكـــبـــر احـــزمـــة للفقر 

والعشوائيات.
هناك من له مصلحة من االنفتاح التجاري 
واستمرار استيراد الغذاء بشقيه النباتي 
والــحــيــوانــي، اذ بـــات املــســتــهــلــك الــعــراقــي 
هــدفــا ســهــال لــشــركــات االســتــيــراد، وكــل 
هذا والنشاط النباتي والحيواني يتراجع 
املنظمة دوليا واقليميا  الهجمة  أمام هذه 

بوكالئهم التجار ومن ورائهم.
هــذه املــخــاطــر بــاتــت مسّيسة اذ انــهــا لن 
تـــطـــال مــشــاريــع مــعــيــنــة مــحــمــيــة مكملة 
للشركة األم في الخارج كصناعة االلبان 
لبعضها مصادر  ليس  الــتــي  الــزيــوت  او 
خــــام مــحــلــيــة، ولــــم تـــزدهـــر لــديــنــا زراعــــة 
الشمس  كعباد  الستراتيجية  املحاصيل 
او الزيتون والسمسم، ولم تتحرك الثروة 
 الــحــيــوانــيــة وال مــــزارع قــصــب الــســكــر او 

البنجر.    
بما أن القرض املصرفي مرهون بمصلحة 
الحالة ال يجازف ما  فإّنه في هــذه  البنك 
دامت الفائدة معومة وال رقيب عليها وان 
 وجد فإّنه يفتقر للمتابعة االلكترونية للحسم السريع في اداء 

العمل.  
لـــذلـــك حـــرمـــنـــا الــــريــــف مــــن اي مــــشــــروع عـــصـــري مـــــواده 
ـــري  ـــم يــتــطــور ال ـــخـــام مـــن الــــداخــــل عــــدا الــســمــنــت، كــمــا ل ال
والــــبــــزل او زراعــــــة االبــــــار االرتـــــوازيـــــة بـــل ظـــهـــرت مــلــوحــة 
بــجــيــران يروننا  مـــازال مرتهنا  املــيــاه  وتــصــّحــر، ألّن ملف 
 فــقــط مـــن خـــالل رقـــم صـــادراتـــهـــم الــغــذائــيــة يــعــمــلــون على 

تكريسها. 
فأمننا الغذائي يتوجب ان يكون ركنا حيويا في استقالنا 
وســـيـــادتـــنـــا. وهـــــذا اليـــتـــم إّال بــاالســتــقــاللــيــة االقــتــصــاديــة 
تعود  مرجعيات  من  بها  يرتبط  وبما  املعروفة  ونماذجها 
تــقــويــة مواجهة  فــي  تــســاعــد  الـــى ســلــطــات محلية منتخبة 

املخاطر وبما من شأنه تحقيق االمن الغذائي.

أعلن مكتب التحليل االقتصادي األميركي، 
أّن إجمالي الناتج المحلي للواليات المتحدة 
انــكــمــش بــنــســبــة %4.8 خــالل  األمــيــركــيــة 
الربع األول على أساس سنوي، وان نسبة 
االنـــكـــمـــاش جــــــاءت أســــــوأ مــــن الـــتـــوقـــعـــات. 
فــي الــوقــت الـــذي أبــقــى صــّنــاع الــســيــاســات 
بمجلس بنك "االحتياطي األميركي" أسعار 
الفائدة قريبة من الصفر، وجددوا تعهدهم 
إّن  قائلين  االقــتــصــاد،  لدعم  يلزم  مــا  ببذل 
جــائــحــة كـــورونـــا ســتــثــقــل كــاهــل تــوقــعــات 
الــمــدى الــقــريــب وتــفــرض "مــخــاطــر كبيرة" 

على المدى المتوسط.

تضرر االقتصاد
العالم، خالل  في  األول  االقتصاد  وتضرر 
األســابــيــع األخـــيـــرة مــن شــهــر آذار/مــــــارس 
الماضي بصورة مباشرة، بسبب فيروس 
كورونا المستجد الذي ضرب أطنابه بكل 
مفاصل البالد تقريبا، إذ تم إغالق مجاالت 
عديدة من أوجه االقتصاد للحد من تفشي 
ــــفــــيــــروس. وكـــــــان قــــطــــاع الــمــســتــهــلــكــيــن  ال
 هـــــــو األكـــــــثـــــــر تـــــــضـــــــررا مـــــــن الـــــفـــــيـــــروس 
ـــتـــحـــلـــيـــل  الـــــــــمـــــــــذكـــــــــور.وأشـــــــــار مــــكــــتــــب ال
االقــتــصــادي األمــيــركــي، إلـــى أنـــه لــيــس من 
للتداعيات  الكامل  الــمــدى  حــســاب  الممكن 
 
ً
االقــــتــــصــــاديــــة لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا كـــمـــّيـــا
ـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ـــي ال  فــــي تــــقــــديــــرات إجـــمـــال

الحالي.
وكــــان الــكــونــغــرس (الـــنـــواب والــشــيــوخ) قد 
مـــــرر حـــزمـــة تــحــفــيــز بــقــيــمــة 3 تــريــلــيــون 
دوالر لــلــمــســاعــدة فــي الــحــد مــن تــداعــيــات 
فيروس كورونا، كما خفض بنك االحتياط 
ــــــى قـــرب  ــــفــــائــــدة إل  االتــــــحــــــادي مـــــعـــــدالت ال

الصفر.
الــمــجــاالت فــي استئناف  وقــد بـــدأت بعض 
نـــشـــاطـــهـــا فـــــي أمـــــيـــــركـــــا، ومـــــــن الـــمـــتـــوقـــع 
أن يـــســـتـــأنـــف مــــزيــــد مــــن الـــــواليـــــات عــمــل 
الـــقـــطـــاعـــات الــمــتــوقــفــة فـــي اقــتــصــاديــاتــهــا 
 عـــلـــى مـــــراحـــــل خــــــالل األيـــــــــام واألســــابــــيــــع 

المقبلة.

الفائدة صفر
السياسات بمجلس  أبقى صــّنــاع  ذلــك  الــى 
االحــتــيــاطــي االتــــحــــادي (الـــبـــنـــك الــمــركــزي 
األمــــيــــركــــي) أســــعــــار الــــفــــائــــدة قـــريـــبـــة مــن 
الــصــفــر وجـــــددوا تــعــهــدهــم بــبــذل مـــا يــلــزم 
لدعم االقتصاد، قائلين إن جائحة كورونا 
"ســتــثــقــل كـــاهـــل" تــوقــعــات الـــمـــدى الــقــريــب 
وتــــفــــرض "مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة" عـــلـــى الـــمـــدى 

المتوسط.
وذكـــر بــيــان مــن البنك الــمــركــزي فــي ختام 
اجــتــمــاع اســتــمــر يــومــيــن ُعــقــد عــبــر دائـــرة 
تلفزيونية مغلقة بسبب الفيروس "مجلس 
أدواتـــه  شتى  بتسخير  ملتزم  االحــتــيــاطــي 
لــدعــم االقــتــصــاد األمــيــركــي فــي هــذا الوقت 
الـــعـــصـــيـــب، وبـــمـــا يـــخـــدم تــحــقــيــق أهـــدافـــه 
الــمــتــمــثــلــة فـــي أقــصــى تــوظــيــف واســتــقــرار 

األسعار".
وفــــي غـــضـــون أســـابـــيـــع انــتــقــل االقــتــصــاد 
مسبوقة  غير  متدنية  بطالة  من  األميركي 
إلـــى تــقــديــم أكــثــر مـــن 26 مــلــيــون شخص 
البطالة وسط  إعانة  للحصول على  طلبات 
تهاٍو حاد للنشاط هو األشــد منذ الكساد 
في  الحكومية  السلطات  إغــالق  مع  العظيم 
أنحاء البالد قطاعات واسعة من الصناعة 
والــتــجــارة لكبح انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
 

خسائر فورد وستارباكس
بـــدورهـــا أعــلــنــت شــركــة "فـــــورد مـــوتـــورز"، 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــنــتــج ســــيــــارات فـــي الـــواليـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، عـــن تــســجــيــل خــســائــر قــدرهــا 
من  األول  الـــربـــع  خــــالل  دوالر  مــلــيــار   2.2
تسجيل خسائر   

ً
مــتــوقــعــة الــحــالــي،  الــعــام 

 بــأكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دوالر خـــالل الــربــع 
الثاني.

السيارات  صناعة  شــركــات  مــن  وكغيرها 
الــكــبــرى، كــانــت "فـــورد" قــد أوقــفــت تشغيل 
وأوروبـــا  المتحدة  الــواليــات  فــي  مصانعها 
ــــمــــاضــــي، فـــــي إطـــــار  مـــنـــذ آذار/مـــــــــــــــارس ال
إجــــــراءات وقـــف انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
أّنــهــا  الــمــســتــجــد (كــوفــيــد - 19). وذكـــــرت 
في  مصانعها  تشغيل  اســتــئــنــاف  تــعــتــزم 
 مـــن األســـبـــوع 

ً
 اعـــتـــبـــارا

ً
أوروبـــــــا تـــدريـــجـــيـــا

 

المقبل.
في  فــورد  تكون مصانع  أن  المتوقع  ومــن 
مــديــنــتــي كــولــونــيــا وســـارلـــويـــس بــألــمــانــيــا 
وفالنسيا في إسبانيا وكرايوفا في رومانيا 
الـــتـــي ســـيـــعـــاد تــشــغــيــلــهــا،  الـــمـــصـــانـــع  أول 
في  وبريدجيند  داجينهام  مصنعا   يليها 

بريطانيا.
وأوضــح ستيوارت رولــي، رئيس مجموعة 
لبيئة  االستعداد  "نريد  أوروبـــا  "فـــورد" في 
جديدة بمجرد تجاوز الذروة األولية لتفشي 
أوروبـــا". دون  جائحة فيروس كورونا في 

ابداء مزيد من التفاصيل.

كــمــا أعــلــنــت ســلــســلــة الــمــقــاهــي األمــيــركــيــة 
ســــتــــاربــــاكــــس، تـــــراجـــــع مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا عــلــى 
الــــربــــع األول مــن  الـــعـــالـــم خـــــالل  مـــســـتـــوى 
 ،

ً
بــنــســبــة 10 % ســـنـــويـــا الــــحــــالــــي  الــــعــــام 

 بــــســــبــــب تــــــداعــــــيــــــات جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
كورونا.

وأفادت أن تراجع مبيعاتها خارج الواليات 
الــمــتــحــدة كــــان بــشــكــل أكـــبـــر، إذ تــراجــعــت 
مبيعات فروعها في الصين بنسبة 50% 
الحالي، مقابل  العام  األول من  الربع  خالل 
تــــراجــــع مــبــيــعــات فـــروعـــهـــا فــــي الــــواليــــات 

المتحدة بنسبة 3 % فقط.

وبلغت إيرادات السلسلة خالل الربع األول 
من العام الحالي 6 مليارات دوالر بانخفاض 
، وهـــــو مــــا ربــطــتــه 

ً
نــســبــتــه 5 % ســــنــــويــــا

 السلسلة مباشرة بتراجع المبيعات نتيجة 
كورونا.

ــــس أنــــــهــــــا تـــعـــتـــزم  وذكــــــــــــــرت ســـــتـــــاربـــــاكـ
تعلمتها  الـــتـــي  الـــــــدروس  مـــن  االســـتـــفـــادة 
مــــن الـــتـــجـــربـــة الـــصـــيـــنـــيـــة لــتــطــبــيــقــهــا فــي 
الــــــواليــــــات الــــمــــتــــحــــدة، حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مــن 
"الــــمــــراقــــبــــة والــــتــــكــــيــــف" مـــــع اســـتـــعـــدادهـــا 
 إلعــــادة فــتــح فــروعــهــا فــي عــمــوم الــواليــات 

المتحدة.

 % 4.8
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يالحــــــــظ املراقبون ان عصابــــــــات داعش االرهابية  قد نهضــــــــت أخيرًا من بني 
ركام العــــــــدم ونفذت بعض العمليات اإلرهابيــــــــة غيلة، كبدت بتنفيذها مقاتلني 
في وضع الحراســــــــة والدفاع، بعض الخســــــــائر فــــــــي األرواح. ان النظر الى هذا 
النهوض من املنظار النفســــــــي يتبني ان داعش قد تعرضت الى خسائر كبيرة 
من قبل القوات العراقية في السنني األخيرة، وقد فقد أغلب قادتها من الصف 
األول، بضمنهم خليفتها البغدادي، وخســــــــائر بهذا القدر أصابتها بالصدمة 
النفســــــــية التي أفقدت تنظيمها القدرة على االســــــــتمرار بنفس النهج السابق، 
عمليات إرهابية شــــــــبه مستمرة، وتهديد قوي ألمن العراق، والصدمة منطقيًا 
وتبعًا لشدتها وظروف حصولها لها في الغالب أمد لالستفاقة، ويبدو أن هذا 
األمد قد حل في هذا الوقت، ساعدت على حلوله ظروف الوباء املنتشر لجائحة 
الكورونا، وحال اســــــــتفاقتها استهدفت بعض نقاط للحشد هنا وأخرى هناك 
الى الشــــــــرطة االتحادية، باغتتهــــــــا وتمكنت من الوصول 
اليهــــــــا وتنفيذ عملها االجرامــــــــي، وبصددها يمكن القول 
أن على القيادات العسكرية والحشد أن تتنبه الى حقيقة 
الصدمــــــــة والى إمكانية االســــــــتفاقة منهــــــــا أي أن ال يكون 
أداؤها أو تهاون بعض منتسبيها عامال مساعدًا لتكوين 
ظروف االســــــــتفاقة، بل وعلى العكس من هذا يفترض أن 
يعملوا هم من جانبهم ظروف تشديد تحول دون حصول 
االســــــــتفاقة، إذ أن الصدمة وكلما طال أمدها سيضعف 
 التنظيــــــــم حــــــــد العجــــــــز عــــــــن التنفيــــــــذ الفاعــــــــل للعمليات

اإلرهابية.
أما النظر الى النهوض من املنظار العسكري، فهو األكثر 
 إذ أن الخســــــــارة 

ً
تعقيدًا وإن كان االختالف بينهما قليال

التي خســــــــرتها داعش في الجبهتني العراقية والسورية، 
لم تنــــــــه التنظيم بشــــــــكل كامل، وقد اســــــــتمر تواجده في 
الصحــــــــراء، واختفى البعض مــــــــن االرهابيني داخل املدن، 
كونــــــــوا خاليا نائمة، وهذا وحــــــــده عامل يفترض أن يدفع 
القيادات العسكرية إلبقاء اليقظة من داعش على اشدها 
مع إدامة زخم الضغط العســــــــكري واالستخباري عليها 
 بغية عدم إعطائها املجال لالستقرار في أي مكان من العراق يسمح لها بإعادة
التنظيم. ويبدو من سير العمليات األخيرة أن هذا لم يحصل بشكل كاف األمر الذي 
 جعل يقظة التنظيم اإلرهابي واقعًا مكنه من تنفيذ بعض العمليات اإلرهابية غيلة. 
ومع هذه اليقظة وعلى الرغم من تنفيذ داعش لعمليات إرهابية مؤسفة، لكنها 
فــــــــي الواقع لم تحقق التأثير الكافي لثلم املعنويــــــــات أو إيجاد الخوف التجنبي 
لدى املقاتلني، والفرصة ما زالت موجودة إلعادة الحســــــــابات وتحقيق قدر من 
اليقظــــــــة والحذر تكفــــــــي لترصني وتقوية الدفاعات مــــــــع وجوب عدم االطمئنان 
 في الدفاعات طويلة األمد، ووجوب قيام الضباط بمتابعة 

ً
ألداء الحراســــــــة ليال

منتســــــــبيهم أثناء تنفيذ الواجبات ومحاسبة املقصرين، الن االسترخاء أكثر 
االمراض انتشــــــــارًا وتأثيرًا على املدافعني في مواضعهم ونقاطهم، وبعكســــــــه 
سيســــــــمحون الى عدوتهم داعش بالتمادي أكثر وأكثــــــــر حتى تهدد مقراتهم 
وتكــــــــون عندها قد اســــــــتعادت املبادأة وهذا ما ال يجــــــــب أن يكون بأي حال من 

األحوال.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

لفترات طويلة ، شكل كل من رأس املال، 
والعمل، واألرض ، العناصر االساسية 
في العملية اإلنتاجية لالقتصاد، ولكن 
دخـــــــول عـــنـــاصـــر جـــــديـــــدة، كـــــاإلبـــــداع، 
التقنية،  واملعرفة  والــذكــاء،  واملعلومات، 
على العملية اإلنتاجية ، ادى الى ظهور 
نــمــط آخــــر مـــن االقـــتـــصـــاد ، يــســمــى " 
اقتصاد املعرفة "، وهو اقتصاد يعتمد 
اساسا على، املعرفة كرأس مال، ويعرف 
بشكل أدق، على انه ذلك االقتصاد، الذي 
يستند الى التقنية املعلوماتية الرقمية، 
ويجعلها   إدارتـــه  في  البيانات  ويوظف 
مــن املــــوارد الــجــديــدة لــلــثــروة ومــصــدرًا 
ـــالبـــتـــكـــار واإلبــــــــــــداع والـــــتـــــطـــــور. قـــوة  ل
املجال، تكمن في عدم   املعرفة في هذا 
خــضــوعــهــا لــالحــتــكــار اوالـــنـــضـــوب او 
التالشي ،وارتباطها بالعوملة، و تكيفها 
 بــمــرونــة عــالــيــة  مـــع حـــاجـــات الـــســـوق .
تعتمد فاعلية املعرفة، على االتصاالت 
ــــدرجــــة تـــجـــعـــل آفـــاقـــهـــا  واملــــعــــلــــومــــات ل
والثقافات.  للحدود  وعــابــرة   ، مفتوحة 

وِفـــي إطـــار اقــتــصــاد املــعــرفــة،  ينتعش 
نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الـــنـــاتـــج اإلجـــمـــالـــّي 
ـــــوطـــــنـــــّي، وتـــتـــشـــكـــل بـــيـــئـــة مـــحـــفـــزة  ال
للمواهب واإلبــداع. وقد تنامى اقتصاد 
ــــســــنــــوات االخـــــيـــــرة،  املــــعــــرفــــة خــــــالل ال
وأصـــــبـــــح مـــســـيـــطـــرا، عـــلـــى 7 % مــن 
العالم، بعد  الناتج اإلجمالّي املحلّي في 
تسجيله ، نمّوًا سنوّيًا مميزا،  يتراوح 

 

مــن  تــــقــــريــــبــــًا   %  50  -  %  10 بــــــني 
الــــنــــاتــــج اإلجــــمــــالــــّي لــــلــــدول األعــــضــــاء 
بــــــــاالتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــــــــــــــــــّي؛ بـــســـبـــب 
اهـــــتـــــمـــــام هــــــــذه الــــــــــــدول بــــاســــتــــخــــدام 
 االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات.
ولــتــوضــيــح مــفــهــوم اقــتــصــاد املــعــرفــة، 
ـــــى شـــركـــة «أبـــــل»  يــمــكــنــنــا اإلشـــــــــارة ال
واكتسحت   ،١٩٧٦ عـــام  تــأســســت  الــتــي 
األسواق العاملية، خالل األعوام االخيرة، 
،أكبر  لتصبح  الذكية  الهواتف  بأجهزة 
شــركــة مــن حــيــث القيمة الــســوقــيــة في 
الــــتــــاريــــخ الـــصـــنـــاعـــي الــــحــــديــــث، بــلــغــت 
مليار   ٢٦٠ نحو،   ،٢٠١٩ لعام  مبيعاتها 
فــورد  ، شركة  بذلك   ، متخطية  دوالر، 
الــعــريــقــة واملــعــروفــة بــإنــتــاج الــســيــارات 
بلغت  مبيعاتها  التي    ،١٩٠٣ عــام  منذ 
. دوالر  مــلــيــار   ١٣٩ نــحــو   ،٢٠١٩  عــــام 
قـــــوة اقـــتـــصـــاد املـــعـــرفـــة ، تــتــجــلــى فــي 
قــيــمــة األربــــــــاح املــتــحــقــقــة مـــقـــارنـــة مــع 
واألرض  املــوادالــخــام،  في  االستثمارات 
ــــك  ،  والــــكــــوادر الــبــشــريــة، كــمــا يــبــني ذل
مـــثـــال، أجـــهـــزة الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة الــتــي 
ـــدوالرات، في الوقت الذي  ال تباع بــآالف 
ال تـــتـــجـــاوز فــيــه ، قــيــمــة املــــــواد الــخــام 
املــخــصــصــة لــصــنــاعــة  تــلــك الــهــواتــف، 
 كــــــالــــــزجــــــاج والـــــبـــــالســـــتـــــيـــــك  بــضــعــة
دوالرات. واستنادا الى ذلك ، فإن القيمة 
املعرفة  فــي  تــكــون   ، للمنتج  الحقيقية 
ــتــي تــشــغــل الــجــهــاز ولــيــس  والــتــقــنــيــة ال

املواد الخام.

اقتصاد املعرفة في
 املنطقة العربية  

ـــــدول الــعــربــيــة ، عن  بــالــنــظــر لــتــخــلــف ال
التقليدية  الصناعات  مجال  في  العالم، 

ــتــقــنــيــات  كـــالـــســـيـــارات والــــطــــائــــرات وال
ـــتـــي تــتــطــلــب املـــــــواد الـــخـــام  االخــــــــرى، ال
فـــان   ، األمـــــــــوال   ورؤوس  والــــخــــبــــرات 
الـــحـــديـــث، املـــرتـــكـــز بشكل  االقـــتـــصـــاد 
أســـاســـي،  عــلــى املــعــرفــة، يــوفــر لــلــدول 
، فـــرصـــا كــبــيــرة فـــي تحقيق  ــنــامــيــة  ال
مــــعــــدالت نـــمـــو حــقــيــقــيــة ومـــتـــســـارعـــة، 
شـــــــرط تـــخـــصـــيـــص ، االســــتــــثــــمــــارات 
 املتناسبة  في مجال البحث والتطوير.
الناتج  إلـــى  وبــنــاء عــلــى نسبة اإلنـــفـــاق، 
املحلي اإلجمالي GDP، فان اكثر الدول 
انفاقا على البحث والتطوير في املنطقة 
التي تصل نسبة  هــي، قطر   ، العربية  
الناتج  من  املئة)  في   2.7) إلــى  إنفاقها 
املــحــلــي اإلجــمــالــي، تليها ،مـــن بــعــيــد  ، 
ال   ، اللتاين  السعودية ومصر  مــن  كــل 
تتجاوز نسب انفاقهما (0.4 في املئة).
وهي أرقــام ، هزيلة، عند مقارنتها مع 
دول اخـــرى فــي الــعــالــم ، كــكــوريــا التي 
بأكثر من  عامليا  األولــى  املرتبة  احتلت 
4 فـــي املـــئـــة، و إســـرائـــيـــل الـــتـــي جـــاءت 

فــنــلــنــدا  ثـــم  املــــئــــة)،  فـــي  بــعــدهــا (3.93 
 3.4) ـــســـويـــد  ال و  املـــــئـــــة)،  فــــي   3.55)
ــيــابــان (3.39 فــي املــئــة).   فــي املـــئـــة)، وال
وِفــــــي مـــجـــال اقـــتـــصـــاد املـــعـــرفـــة، فــقــد 
أنــشــأت ، اســرائــيــل عــلــى سبيل املــثــال  
، ثـــانـــي اكـــبـــر مــجــمــع فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
، للتقنيات  مجمع سانت فرانسيسكو 
السيليكون)  وادي  يسمى   ) الحديثة 
وهـــــــو ، يـــحـــتـــضـــن، شـــــركـــــات مـــهـــمـــة، 
لإلتصاالت   ECI Telecom كشركة  
Elron Electronic Indus- و Tadiran
البحث  مخابر   ، يحتضن  كما   ،  tries
الخاصة بشركات موتوروال  والتطوير 
ـــتـــل.  وكـــــوكـــــل ومــــايــــكــــروســــوفــــت و إن
عـــراقـــيـــا، وعـــنـــد الـــحـــديـــث عـــن االنـــفـــاق 
فــــي مــــجــــال اقـــتـــصـــاد املـــعـــرفـــة ، فـــان 
اول مــا يــتــبــادر الــى الــذهــن ، هــو ، سلم 
يبدا، بعدم وجــود رؤية  الــذي  املعوقات 
التعليم ووقــوع هذا  للدولة فيما يخص 
للمحاصصة،  ضحية  كــغــيــره  الــقــطــاع 
ويـــــتـــــدرج لــيــشــمــل ،واقــــــــع الــــفــــســــاد  ، 
 وضعف االمن وسيطرة قوى الالدولة. 
لم تبذل الحكومات املتتالية، اي جهد في 
مجاالت االقتصاد التقليدي،  وأقتصاد 
املعرفة ، ولم تجتهد في ، دراسة اسباب 
الــفــشــل وتــحــلــيــلــهــا وتــوصــيــفــهــا كما 
مواطن  ملعرفة  الدولية  املعايير  تتطلبه 
النقص  هــذا  وبسبب  ومدياتها.  الخلل 
الــــفــــادح فــــي الـــبـــيـــانـــات ، ظـــهـــر مــؤشــر 
تـــعـــده منظمة  الـــــذي  ـــعـــاملـــي،  ال املـــعـــرفـــة 
االمـــم املــتــحــدة للعام املــاضــي واألعـــوام 
 الـــســـابـــقـــة ، خـــالـــيـــًا مــــن اســـــم الــــعــــراق.
اقـــتـــصـــاد  بـــمـــنـــظـــومـــة  االهـــــتـــــمـــــام  ان 
املــعــرفــة، ال يتم ، اال مــن خـــالل  ايجاد 
كافة  فــي  وتفعيلها  مــنــاســبــة،  ارضــيــة 
(القطاع  العراق  في  العاملة  املؤسسات 
الــعــام والــخــاص) وانــشــاء بيئة تسمح، 
بــــتــــدفــــق املــــعــــرفــــة واالســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، 
يساعد  بما  االعــمــال  انشطة  وتشجيع 
ــــــــادة  عــــلــــى الـــتـــنـــمـــيـــة والــــــتــــــدريــــــب، وزي
برامج لتطوير  الــالزمــة   التخصيصات 

البحث العلمي

 

وألســــــــباب ال حاجــــــــة العــــــــادة كتابتها 
عن ســــــــبب اختيــــــــار الســــــــاحة العراقية 
وتحقيــــــــق انتصارات في بعض املناطق 
، بســــــــبب التنافــــــــر الوطنــــــــي ، والتفــــــــكك 
السياســــــــي ، والتبارز الطائفي ، ليكون 
 اإلنســــــــان العراقي هو الضحية حاكما

أو محكوما .
عانــــــــت املناطق التي عاثت بها تنظيمات 
داعش فســــــــادا وفجــــــــورا وانتهاكا طيلة 
الفترة التي تســــــــلطت فيهــــــــا على رقاب 
أهلها ، وفي الوقت نفســــــــه تشــــــــجع كل 
بهائم العــــــــرب ومرضى التطرف الديني 
لاللتحــــــــاق بتنظيم داعش فــــــــي العراق ، 
وقامــــــــت دول نعرفهــــــــا جميعا أن تكون 
محطــــــــات للتجمع ، وســــــــاحات للتدريب 
، وتســــــــهيل للعبــــــــور نحو حــــــــدود مدن 
العــــــــراق ، وشــــــــكل تنظيــــــــم داعــــــــش في 
حينه أكبر تجمــــــــع إرهابي دولي يرعب 
املنطقــــــــة والعالــــــــم ، وبجهود الســــــــواعد 
العراقية في قواتنا املســــــــلحة وعناصر 
الحشد الشعبي التي تشكلت بناء على 
نداء املرجعية الدينية ، وبهمة عشــــــــائر 
عراقية لــــــــم تخذل الوطن ، وبمســــــــاعدة 
مــــــــن قــــــــوات التحالــــــــف الدولــــــــي  تمــــــــت 
املنازلة في كل الســــــــاحات التي دنستها 
عناصر داعــــــــش ، وبدأت مرحلة الكنس 
والتنظيف والتعقيم من رجس عناصر 
التنظيم ، وتمت اســــــــتعادة حرية الناس 

ومدنهــــــــم بعد ان خربها اإلرهاب  وترك 
خلفه صفحة مروعة من صفحات الدم 
والرعب والتخلف واالنتهاك اإلنســــــــاني 
 املــــــــروع في صــــــــور لم يســــــــجلها تأريخ

الرعب سابقا . 
وعوضــــــــا عن حســــــــم األمــــــــر والبت في 
مصيــــــــر العناصــــــــر اإلرهابيــــــــة التي تم 
القبض عليها بالجرم املشــــــــهود ، وبدال 
من اإلسراع في أن يكون مصير هؤالء 
واألرض  العــــــــرض  اســــــــتباحوا  الذيــــــــن 
واملــــــــال شــــــــاهدا ملن تبقى منهــــــــم ، تمت 
املماطلــــــــة فــــــــي بقائهــــــــم في الســــــــجون ، 
وترحيــــــــل قســــــــم منهــــــــم الــــــــى بلدانهم ، 
ورعاية مــــــــن قبض عليها من النســــــــاء 
فــــــــي مخيمــــــــات ، واإلنفــــــــاق عليهم من 
املال العــــــــام ، والتحفظ علــــــــى العناصر 
 املجرمة التي تــــــــم الحكم عليها باإلعدام

من دون تنفيذ .
الحــــــــدود يتــــــــم تحــــــــت  االنتقــــــــال عبــــــــر 
أنظــــــــار األقمــــــــار الصناعية وشــــــــبكات 
  ، الدوليــــــــة  واالســــــــتخبارات  املراقبــــــــة 
والتواجــــــــد فــــــــي مناطــــــــق غيــــــــر مأهولة 
القفــــــــار والصحــــــــارى  فــــــــي  بالســــــــكان 
مرصــــــــودة مــــــــن قبــــــــل املراقبــــــــة الدولية 
أيضــــــــا ، والتكنولوجيــــــــا الحديثة توفر 
 الرؤيــــــــة والرصد واملراقبــــــــة ليال ونهارا. 
احتفلنــــــــا بالقضاء علــــــــى تنظيم داعش 
اإلرهابــــــــي وتخليــــــــص مدننــــــــا ووطننا 

منه ، وقدم العراق تضحيات جســــــــيمة 
بديال عن كل العالم ، ودرءا للخطر الذي 
يشكله التنظيم اإلرهابي ، وبقيت فلول 
مــــــــن تلك العناصر تعيــــــــش مثل البهائم 
الســــــــائبة في مناطق ال يسكنها البشر 
،  املحزن انه لــــــــم تتم معالجة وجودها ، 
وبقيت تلك العناصر تتجمع وتتواصل 
لتعيــــــــد تنظيــــــــم حالها مســــــــتغلة األزمة 
واالقتصادية  والصحيــــــــة  السياســــــــية  
والعناصــــــــر  الحــــــــكام  انتبــــــــاه  وعــــــــدم 
املســــــــؤولة عن خطورة هــــــــذه العناصر 
، وضمــــــــن تجميع لعناصــــــــر داعش في 
مناطق صالح الديــــــــن وكركوك وديالى 
وقعــــــــت جريمة مكيشــــــــيفة يــــــــوم 2 / 5 
التي راح ضحيتها في شــــــــهر رمضان 
ورود عراقيــــــــة لــــــــم تزل يافعــــــــة  ،وعلينا 
اليوم ان نعيد قراءة ما يقع على األرض 
العراقية ، والهدف األســــــــاس الذي قامت 
عليــــــــه التنظيمات اإلرهابيــــــــة فوق تراب 
األرض العراقيــــــــة تحديــــــــدا ، وأن نحمي 
بشــــــــكل جــــــــاد وحاســــــــم حيــــــــاة الناس 
وأمنهم وأراضيهم في كل املناطق التي 
يمكن التســــــــلل اليها ، وأن نعيد تنظيف 
كل تراب جبل حمرين وقضاء مخمور 
ومناطــــــــق وادي العظيم ،وأطراف صالح 
الدين ،وان يكون جهدنا األســــــــتخباري 
بحجــــــــم الخطورة التــــــــي يمثلها التنظيم 
اإلرهابــــــــي الــــــــذي كتــــــــب عليــــــــه أن يكون 
خنجرا فــــــــي خاصرة العــــــــراق من دون 
سواه ، وأن جميع أهل العراق يستهدفهم 
التنظيــــــــم ، ويعمل علــــــــى تخريب أمنهم 
واقتصادهــــــــم وقتل أوالدهــــــــم من دون 
 ان يتقيــــــــد بمنطقــــــــة معينة أو بســــــــاحة

محددة .
يبقــــــــى الــــــــدم العراقــــــــي مســــــــتباحا من 
عناصر باعت نفســــــــها لتكــــــــون بهائم 
بشــــــــرية تقتل كل شــــــــيء فــــــــي العراق ، 

ويقينــــــــا أن انتصار العراقيني بتكاتفهم 
ووقفتهم دفاعا عن اإلنسان ومستقبله 
 علــــــــى تلك العناصر التي تتحني الفرص

للغدر بأهلنا . 
علينــــــــا ان نجعــــــــل من تمــــــــت محاكمته 
وإدانتــــــــه عبرة لغيــــــــره مــــــــن اإلرهابيني 
، وبقــــــــاء مثــــــــل هــــــــذه العناصــــــــر طليقة 
ومتمكنــــــــة خطــــــــرا ليــــــــس علــــــــى العراق 
فحســــــــب بــــــــل علــــــــى كل البشــــــــر ، فهل 
نحــــــــن ســــــــنفتح عقولنــــــــا وعيوننــــــــا ملا 
يســــــــتوجب عليه األمر منا في مالحقة 
بقايا التنظيــــــــم وتطهير األرض وصون 
العــــــــرض وحماية حياة النــــــــاس بعد ما 

توضحت لنا الصورة ؟

بال شك ان رمضان هو شهر املنافسة االعالمية بني القنوات الفضائية، 
فــتــعــمــد وســـائـــل االعــــــالم بـــالـــدفـــع بــافــضــل بــرامــجــهــا ومــســلــســالتــهــا 
استمالة  وتــحــاول  مــيــزانــيــات ضخمة  وتــرصــد  الفضيل  الشهر  خــالل 
بعضها  يلجأ  وقد  قنواتها،  في  للظهور  وفنانني مشهورين  اعالميني 
الـــى اعــتــمــاد اســالــيــب الــكــومــيــديــا الــهــابــطــة والــرخــيــصــة الــتــي تــخــلــو من 
على  تعتمد  هابطة  حـــوارات  على  واحــتــوائــهــا  واالخــالقــيــة  الفنية  القيم 
على  او  واخالقياته  املجتمع  وذائــقــة  اليتوافق  بما  والتهريج  االســفــاف 
االرتفاع  ابسط مطالبها  التي تستوجب في  املهنة  اخالقيات  االقــل مع 
على  تحتم  املسؤولية  وهــذه  االعـــالم مسؤولية  الن  املتلقي،  ذائــقــة  مــن 
الــقــائــمــني عــلــيــه مــراجــعــة وتــقــيــيــم االعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة قــبــل عــرضــهــا، 
وحسنا فعلت نقابة االعالميني في مصر باصدارها قرارا بمنع ظهور 
املجلس  فــي اي وسيلة اعالمية داخــل مصر، تبعه تقديم  رامــز جــالل 
االعــالم  لتنظيم  االعــلــى  املجلس  الــى  فــي مصر شكوى  للمرأة  القومي 
ضد برنامجي (رامز مجنون رسمي) و(خلي بالك من فيفي) بسبب 
الضيفات  الــى  بــصــورة فجة واالســـاءة  والتنمر عليهم  الضيوف  اهــانــة 
والــتــقــلــيــل مـــن شــأنــهــن والــســخــريــة مـــن مــرضــى الـــصـــرع واالســتــهــزاء 
ـــســـمـــراء بـــمـــا يــتــنــافــى وقـــيـــم حـــقـــوق االنــــســــان.  بـــاصـــحـــاب الـــبـــشـــرة ال
اما االعالم العراقي فاغلب اعماله الفنية وبخاصة البرامج واملسلسالت 
الكوميدية فانها تحمل بني طياتها مضامني سياسية وتسقيط بحكم 
اجـــنـــدات خاصة  لــهــم  والــقــائــمــني عليها  مــمــولــيــهــا  ان 
بهم وهــي تعمل على هــذا املــنــوال والنهج نفسه طيلة 
السنوات السابقة من خالل تقديمها اعمال كوميدية 
ذات مضامني هابطة ومفردات نابية يرددها االطفال 
بـــســـذاجـــة النـــهـــا تـــعـــرض فــــي اوقـــــــات يـــكـــون جــمــيــع  
االســــــرة  مــتــســمــريــن امــــام الــشــاشــة خــصــوصــا وان 
الذي  التجوال  فــرض حظر  مع  تزامن  شهر رمضان 
يزيد نسبة مشاهدة التلفزيون وهنا تكمن الخطورة 
هذه  تقدمه  مــا   ، لهم  يعرض  ملــا  القسرية  باملشاهدة 
الفضائيات يتسم بالجودة الفنية من ناحية االخراج 
واستقطاب  الــحــديــثــة  التقنيات  واســتــخــدام  واالنـــتـــاج 
الــفــنــانــني والـــريـــاضـــيـــني واملـــشـــاهـــيـــر الـــذيـــن يــنــجــذب 
 لــظــهــورهــم املــتــلــقــني وهـــو امـــر مـــعـــروف وبــديــهــي في
املهنية  العراقية  لم تستطع وسائل االعــالم  كل املجتمعات. مع االســف 
انتاج برامج ومسلسالت كوميدية رصينة الستمالة  واملوضوعية من 
املشاهدين خاصة وان االقبال على البرامج يرتبط بالحالة النفسية الن 
املتلقي في اوقات الحروب واالزمات يلجأ الى الكوميديا والفكاهة للترويح 
عــن نفسه، فما الــذي يمنع مــن انــتــاج اعــمــال كوميدية هــادفــة التخدش 
الــحــاالت  تنتقد بعض  قــد  راقــيــة  فنية وحــــوارات  بثيمة وحبكة  الــحــيــاء 
واملمارسات االجتماعية والسياسية الخاطئة وتعرضها باسلوب فني 
ترفع من ذائقة املشاهد وتدفعه ملتابعتها والتفاعل معها ليتحقق هدف 
الــوقــت نفسه، ان غــيــاب اعــمــال رصينة كــهــذه دفع  املتعة والــفــائــدة فــي 
اعمال  نترحم على   هابطة، واصبحنا 

ً
اعماال يتابع  ان  املشاهد مرغما 

كوميدية محفورة في الذاكرة مثل مسلسل (تحت موسى الحالق) رغم 
بساطة االنتاج وضعف االمكانات الفنية لكن ثيمة العمل االساسية في 
حينها هو التشجيع على االلتحاق بصفوف محو االمية واحتوائه على 
حوارات بسيطة ومكتنزة اداها ببراعة وتلقائية فنانون كبار وما زلنا 
نتفاعل معها.ان فرض حظر اعالمي على اعالميني غير مهنيني وبرامج 
سيئة اليتنافى مع حرية االعالم بل ينسجم مع املسؤولية االجتماعية 
الــتــي تــســتــوجــب حــمــايــة املــجــتــمــع والــطــفــل واملـــــرأة وذوي االحــتــيــاجــات 
اليهم واحــتــرام جميع االســــاءة  او  مــن شأنهم  التقليل   الــخــاصــة وعـــدم 

 املكونات واالقليات .

 % 7

 

 





w w w . a l s a b a a h . i q Tue. 5 . May. 2020 Issue No. 4814 2020 5

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



A L S A B A H  N E W S P A P E R Tue. 5 . May. 2020 Issue No. 4814 2020 510

جاد حداد

أول لقاء لي مع املوسيقي جاد حداد كان في 
حسبته  «عــراقــيــات»،  مهرجان  ضمن  لبنان 
اول االمر لبنانيا، وعندما استمعت الى عزفه، 
أنت عراقي؟ فأجابني بنعم، قلت  سألته هل 
له: مظهرك يوحي بأّنك لبناني، لكن روحيتك 
عــراقــيــة.. ولــغــرض تسليط الــضــوء على هذه 

املوهبة العراقية كان لنا معه هذا الحوار:
عن بدايته تحدث حّداد قائال: «بدأت مشواري 
ــــعــــام 2013،  ال مـــنـــذ  مـــحـــتـــرف  كـــمـــوســـيـــقـــي 
تلتها، كانت  التي  الفترة واالعـــوام  وفــي هــذه 
الفنية خصبة فاشتركت بالعديد  النشاطات 
مــــن املــــهــــرجــــانــــات، واخـــــــذت اطــــــرح افـــكـــاري 
املوسيقية، فأنا لست عازفا وحسب، وال اريد 

أن اكون صدى ملا سبقني، انما أميل الى نشر 
االفكار املوسيقية بأسلوبي الخاص. 

أعــزف منفردا  ويواصل حــداد حديثه.. كنت 
وأشـــكـــل فــرقــًا احـــيـــانـــا، اغــلــب االعـــمـــال الــتــي 
قدمتها انذاك كانت وطنية، تهدف الى بث الروح 
الوطنية، الننا كنا نعيش بتحدٍّ مع عصابات 
داعش. بعد ذلك تحولت الى املوضوع الجمالي 
والتراث العراقي، وتجولت في تلك الفترة مع 
عـــودي فــي الــعــديــد مــن املــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
والــجــامــعــات واملـــهـــرجـــانـــات.. وانــــا جـــدا اعتز 
الــبــدايــة، وهــي تعني لــي الــشــيء الكثير،  بهذه 
كوني كنت في مرحلة عمرية صغيرة. ومن 

ثّم انتقل للعمل في لبنان.

جاد  موسيقى  اللبناني  الجمهور  استقبل 
حــــّداد بــتــرحــاب وعـــن ذلـــك يــقــول: «الجمهور 
خــــصــــوصــــا  وصــــــعــــــب  ذواق  الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي 
بـــعـــد شــــيــــوع «الــــســــوشــــل مـــيـــديـــا» فــــاخــــذوا 
العراقيني  تــجــارب  على  ويطلعون  ينفتحون 
 املـــبـــدعـــني وعـــلـــى الـــــتـــــراث الــــعــــراقــــي الـــزاخـــر

باالبداع».
مــــــن مــــواجــــهــــة  يــــخــــفــــي حــــــــــداد خـــــوفـــــه  وال 
أكــون  لبنان  «فــي  فيقول:  اللبناني  الجمهور 
حـــذرا فــي تقديم االعــمــال، واحــــاول ان اظهر 
ــــعــــزف والـــتـــقـــاســـيـــم  ـــعـــراقـــيـــة فــــي ال ــــــــروح ال ال
 والـــــــتـــــــوزيـــــــع املـــــوســـــيـــــقـــــي، وهـــــــــم يــــــقــــــدرون

الفن العراقي“.  
ف حّداد مجموعة من القطع املوسيقية منها 

ّ
أل

: «رحــلــة حـــب»، «الــطــريــق الــى ســنــجــار»، «من 
روحـــي لــكــم»، «عـــود الــحــضــارات»، «بــال أمــل» 
وهــذا العمل أهــداه الــى أرواح شهداء الــكــرادة، 

و ”فراق».
طموح الفنان حّداد ليس له سقف محدد، ويقول 
أنني  أشعر  الــى مرحلة معينة،  كلما وصلت 
بدأت من جديد، أفكر في هذه الفترة أن اقدم 
 عمال عراقيا بحت باالشتراك مع فرق عاملية

مختلفة. 
بالعزف  الــعــراقــيــة  املــدرســة  الـــى  ينتمي جـــاد 
انه  ويشيرالى  املقامية،  البغدادية  وباالخص 

الــكــرديــة واالطــــوار  تــأثــر مــؤخــرا باملوسيقى 
متأثر  هو  كذلك  الــعــراق،  في جنوب  الغنائية 

بموسيقى الجبسي (الغجر) كثيرا.
جـــاد حـــداد مــن مــوالــيــد 1996 خــريــج معهد 
دراسات موسيقية، تأثر بالكثير من األساتذة 
البعض منهم بعيد عن ساحة الشهرة، بهذا 
الــصــدد يــقــول: «تــســحــرنــي روح وجــمــالــيــات 
جميل بشير. وعبقرية الشريف محي الدين 
حيدر ومنير بشير. ومهارة علي االمــام في 
العود الشرقي وتلميذه الراحل امللحن فارس 

حسن».
آخر عمل قدمه قبل ايام كان موسيقى ”احبك 
انـــســـاك“ بــمــنــاســبــة رحــيــل امللحن  وال اريــــد 
الــعــراقــي الــكــبــيــر نــاظــم نــعــيــم، ويــنــوي تقديم 
اغنية من الحانه اختار النص من احد شهداء 
املناسب الوقت  متمنيا  العراقية،   االنتفاضة 

لطرحها. 
للموسيقي جاد حــداد فرقة موسيقية يقدم 
مـــن خــاللــهــا اعـــمـــالـــه الــغــنــائــيــة واملــوســيــقــيــة 
ــفــرقــة مــتــغــيــرة االســمــاء  ــبــنــان، وهــــذه ال فـــي ل
والـــــوجـــــوه، لــكــن فـــي اغـــلـــب حــفــالتــه تــرافــقــه 
عــــازفــــة الــــــرق املـــبـــدعـــة قـــمـــر عــــمــــري، كــونــهــا 
الراحلة  الفنانة  مــع  العراقي  الفن  على  تربت 
العراقية مثل االيــقــاعــات   سحر طــه. وتــعــزف 

الجورجينا والچوبي.

انــتــهــى املــطــرب عــمــر عــلــي مــن تسجيل قصيدة 
جديدة بعنوان «االميرة» من كلمات الشاعر احمد 
عــبــد الــحــمــيــد فـــرج وألـــحـــان عــمــر عــلــي والــتــوزيــع 
أن  املؤمل  إيهاب فخري حكمت، ومن  املوسيقي 
تصدر هذه االغنية مع حلول عيد الفطر املبارك.

األغــنــيــة تــتــنــاول مــضــمــونــا انــســانــيــا ملـــا يعانيه 
املـــبـــعـــدون قــســرا عـــن اهــلــهــم واحــبــتــهــم بصيغة 

غزلية.
يذكر أّن الفنان عمر علي هو ابن اخ الفنان كاظم 
الــســاهــر، وهـــو يــســيــر عــلــى خــطــى عــمــه الــســاهــر 
االغنية  هي  وهــذه  الغنائية،  القصيدة  تقديم  في 
الثانية التي يطرحها، وهو خريج معهد الدراسات 

املوسيقية.

برنامج  ضــمــن  هاتفية  مــداخــلــة  عــبــر  اللبنانية اليسا  الــفــنــانــة  أطــلــت 
اإلبــراشــي، متحدثة عن يومياتها في  «التاسعة» مع اإلعــالمــي وائــل 
الحجر املنزلي ورأيها بما يحصل حول العالم بسبب فيروس كورونا.
وبرأيها  املــؤامــرة  بنظرية  دائــمــا  تــؤمــن  إنــهــا  اللبنانية  النجمة  قــالــت 
الشخصي أن أزمــة كــورونــا وراءهـــا هــدف سياسي، معقبة: ”عــالج 

الفيروس موجود وسيظهر قريًبا».
وقالت إليسا، إنها قامت بإطالق أغنية ”هنغني كمان وكمان“ خالل 
العزل املنزلي ضمن ألبوم لها لكي تبث البهجة والطاقة اإليجابية بني 
الناس، وألنها رأت أن كلمات األغنية معبرة للغاية عن ظروف العالم 
 في التعامل مع كورونا، داعية جمهورها إلى التأقلم مع الوضع الحالي.
الــذي لم تكن  وأكــدت إليسا أن كــورونــا أجبرتها على دخــول املطبخ 
تدخله سابقا، وأنها حضرت بعض األطباق بنفسها ألول مرة مثل 
السباغيتي والكنوا مع البندورة معلقة: ”صرت أطبخ، وأقوم باألعمال 

املنزلية وصرت اعرف شوفي ببيتي».
وعـــن يــومــيــاتــهــا خـــالل الــحــجــر، قــالــت إلــيــســا إنــهــا تستيقظ مبكرا 
وتتحدث إلى أصدقائها ومن ثم تباشر ممارسة رياضتها والحقا 
تأخذ كلبتها بنزهة صغيرة، وفي بعض األوقات تذهب لزيارة والدتها 

لالطمئنان عليها لكن بحذر ومن بعيد.
الحرب  ظــروف  تعودت على  لبنانية  أنها كمواطنة  إليسا  وأوضحت 
لذلك فترة الحظر املنزلي تعد عادية بالنسبة لها، مطالبة جمهورها 

بتفادي االكتئاب ألن فترة كورونا تعد مؤقتة يمر بها العالم كله.
وعن ظهور هيفاء وهبي معها خالل أغنيتها الجديدة، قالت إنها من 
اختارتها باألخص لطبيعة شخصيتها املحبوبة للجمهور، وحددت 
االلــتــزام  على  الجمهور  لتشجيع  املــنــزل  بمالبس  الــظــهــور  يــكــون  أن 
بالعزل املنزلي. وأشارت إليسا إلى أن عالقتها مؤخرا بهيفاء جيدة 
مــن دون  باألغنية  الظهور معها  فــورا على  وافــقــت  جــدا، وأن هيفاء 
التدقيق بالتفاصيل. وقالت الفنانة اللبنانية إن كورونا والعزل املنزلي 
الذي جاء على إثر انتشار الفيروس، استطاع إخراج الجيد والسيئ 
من األشخاص، مؤكدة أن كثيرين أخرجوا السيء من شخصياتهم 

خالل هذه الفترة الصعبة.

 تتلمذ على يديه خيرة عازفي العود 
املاضي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  فــي 
امثال: ماجد عبد الرزاق، املوسيقار 
نصير شمه، والفنان احسان االمام، 
والفنانة انيتا بنيامني، واستاذة العود 

 سعاد علي، والفنان سامي نسيم .

 ولد في بغداد العام 1953 راغبة خاتون.
الـــــــــدراســـــــــات  مـــــعـــــهـــــد  فــــــــي  درس 
املوسيقية العام 1972 وتخرج العام 
يـــدرس  كــــان  ـــوقـــت  ال 1978 وبــــــذات 
الـــى جــانــب املــوســيــقــى الــريــاضــيــات 
فــي كلية الــعــلــوم.  اســتــاذه عــلــى آلــة 
ـــعـــود املـــوســـيـــقـــار الــــراحــــل روحـــي  ال
ــــفــــنــــان عـــلـــي االمــــــــام.  الــــخــــمــــاش وال
ــــــعــــــود بــعــد  ــــــــة ال عــــــــّني مـــــــدّرســـــــا آلل
تــــخــــرجــــه مـــــن املــــعــــهــــد نــــفــــســــه، ثــم 
أصـــــبـــــح رئـــــيـــــس قــــســــم الــــشــــرقــــي 
 فــــي مــــدرســــة املـــوســـيـــقـــى والـــبـــالـــيـــه.
اليه وهو  االنــظــار  يلفت  ان  استطاع 
ــم يـــزل طــالــبــا فــي املــعــهــد باملرحلة  ل
ـــــرابـــــعـــــة فــــــي مـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات  ال
العود  كونشرتوا  ليقدم  املوسيقية، 
ثالث  مــن  الوطنية  السيمفونية  مــع 
حــركــات لــلــمــوســيــقــار مــنــذر جميل 
حــافــظ، وهــي سابقة فــي املوسيقى 

العراقية ان ترافق الفرقة السيمفونية 
عازف عود شاب، كان هذا في العام 
«تــنــويــعــات على  قـــدم  1980. كــذلــك 
لحن شعبي» من تأليف املايستروا 
العمل  الــعــزاوي، سجل  الـــرزاق  عبد 
العراق وبشكل  لتلفزيون  في حينه 
حي. لم تظل موهبته حبيسة حدود 
الــوطــن، انما ســافــرت بــه الــى العديد 
ليظهر  واالجنبية  العربية  دول  مــن 
والتأليف..  الــعــزف  فــي  طاقته  للمأل 

قـــدم كــونــســريــتــات عــلــى الـــعـــود في 
تـــركـــيـــا واملـــــغـــــرب وســـلـــطـــنـــة عــمــان 
واالمــارات  وماليزيا  ومصر  ولبنان 
الــعــربــيــة ولــنــدن والــبــحــريــن واملــانــيــا 
واليابان وغيرها.. ومازال متواصال 
بمشروعه االبــداعــي.  أهــم املحطات 
أّنــه عمل مديرا  الفنية،  في مسيرته 
ملــعــهــد الــــدراســــات املــوســيــقــيــة الــعــام 
مــؤلــفــًا  كـــونـــه  عـــن  وفـــضـــال   ،1985
اوركستراليًا، فقد قدم براءة اختراع 
فــــي الــــتــــدويــــن املـــوســـيـــقـــي وكـــتـــابـــة 
ــنــوتــة وقـــراءتـــهـــا لــفــاقــدي الــبــصــر،  ال
الــعــام 1992 أســس اوركسترا  وفــي 
الــعــود فــي بـــغـــداد.  تــأثــر ســالــم عبد 
محي  الشريف  باملوسيقار  الكريم 
الـــديـــن حــيــدر واســـلـــوب املــوســيــقــار 
جميل بــشــيــر.. ومــع كــل االنــجــازات 
الـــتـــي نــفــخــر بـــهـــا كـــعـــراقـــيـــني عــلــى 
والعربية  الــعــراقــيــة  الــســاحــة  صعيد 
والعاملية، اال انه ال يميل الى تسليط 

االضــــــــواء عــلــيــه ولـــــم تـــكـــن شــهــيــتــه 
مفتوحة لالعالم، مثل بقية الفنانني 
بأنه نجم  واملوسيقيني، فهو يشعر 
فـــي ذاتـــــه وعــطــائــه وعـــنـــد جــمــهــوره 
ومستمعيه، أما الكشف عن مناطق 
الـــجـــمـــال فـــي تــجــربــتــه فـــهـــذه مهمة 
التي عادة تتسم  القنوات االعالمية، 
بالسطحية والسذاجة في النفخ في 
بعض الشخصيات املوسيقية على 
حـــســـاب طـــاقـــات كــبــيــرة تــســتــدعــي 

التوقف عندها باحترام وتقدير.
دار  فتحت  الـــذي  الكريم  عبد  ســالــم 
االوبــرا املصرية ابوابها لتكرمه عن 
مــجــمــل انـــجـــازاتـــه املــوســيــقــيــة قبل 
عــامــني بــالــقــاهــرة، لــم تــتــذكــر وزارة 
بــعــد  قـــبـــل أو  الـــعـــراقـــيـــة ال  الـــثـــقـــافـــة 
التغيير هذه الطاقة العراقية الجميلة 
لتحتفي به وتتشرف بمبادرة لقائه 
عليه  وليتعرف  الــعــراقــي  بجمهوره 

ويستمتع بموسيقاه. 

 

على الرغم من إقامة الشاعر الغنائي عدنان هادي في 
 أّنه ظل متواصال 

ّ
أملانيا، وابتعاده مكانيا عن العراق، إال

في نتاجه الغنائي وعن آخر اعماله قال: «كتبت أغنية 
وغناها  لحنها  الــتــي  ساكتني»  كنا  «شــلــون  بعنوان 
الفنان جمعة العربي ومن إخراج رحيم الحلي، يتحدث 
مضمونها عن الظروف التي دفعت العراقيني للغربة 
بــاالســى، حتى  بلغة مشحونة  وناسهم  وطنهم  عــن 
 قال عنها الفنان الكبير املغترب قحطان العطار باّنها 

”صرخة الغرباء“.
ومن جانب اخر فقد كتب الشاعر عدنان هادي أغنية 
جديدة للمطرب الكبير ياس خضر بعنوان ”خلوني 

وحدي“ من الحان الفنان حسن فالح.
يــذكــر ان الــشــاعــر عــنــدنــان هـــادي انــطــلــق فــي كتابة 
املاضي،  القرن  تسعينيات  منذ  الغنائية  النصوص 
انذاك  العاطفية  العديد من االغاني  وكــان وراء نجاح 
بـــاصـــوات الــنــجــوم ”حـــاتـــم الــعــراقــي وهــيــثــم يــوســف 
وحبيب علي وجالل خورشيد وباسم العلي وقاسم 
السلطان واخــريــن.. ولــم يقتصر نشاطه على كتابة 
الــشــعــر، انــمــا قـــدم عـــدة بــرامــج اذاعــيــة نــاجــحــة ولعل 
ابرزها برنامج ”قطار الشوق“ الذي كان يقدم على 

اذاعة دجلة.

املطربة آمال ماهر تنتصر ألحالم املرأة وتحفزها على النجاح، من خالل 
األغنية التي طرحتها مؤخرا والتي حملت عنوان { اللي قادرة }.



  كـــان مـــن أبــــرز الــعــقــلــّيــات الــجــدلــّيــة املــعــتــزلــّيــة، 
 مــــن الـــجـــرجـــانـــّي 

ٌّ
ـــــــّم ظـــهـــر مــــن بـــعـــدهـــمـــا كـــــل

ُ
ث

وغــيــرهــم  ((476هـــــــــــ)،  الـــزمـــخـــشـــرّي  و   (471)
وهــم "معتزلة" أيــضــًا، وقــد حــاول نــقــاٌد آخــرون 
ربــــط تــطــور الــشــعــر الـــعـــربـــّي الــحــديــث والــقــديــم 
بتنامي األحـــداث والــصــراعــات، وظــهــور تيارات 
أرجــع  سياسية، كما فعل شــوقــي ضيف حــني 
بـــروز أغــــراض شــعــرّيــة معينة قــديــمــة وجــديــدة 
الزبيرّي  الحزب  إلــى ظهور  أخــرى  واضمحالل 
 والـــشـــيـــعـــّي والـــــخـــــوارج وغـــيـــرهـــم فــــي الــعــصــر

 األموّي. 
 أقول بأنَّ الربط بني صعود اتجاه دينّي محّدد 
النقد والبالغة،  وبني صنوي األدب، وهما علما 
هو يشبه الربط الــذي يــدور اآلن بني ربط بروز 
ــــروايــــة الــحــديــثــة وبــــني الــتــطــرف  بــعــض أنــــــواع ال
الــذي انتج لنا جنسًا روائيًا استمد  اإلســالمــّي، 
وحيواتهم  وشخصّياته  السردّية  ورؤيتُه  لغتُه 
الــــخــــاصــــة وطـــبـــيـــعـــة عـــالقـــتـــهـــم بــاملــجــتــمــعــات 
ــه مــن الــتــاريــخ الــصــوفــّي لطائفة 

ّ
اســتــمــّد ذلـــَك كــل

ــبــســوا الــخــشــن وتــقــشــفــوا في  مـــن املــســلــمــني ل
اليد لبعضهم مــن مــال وجــاه  العيش مــع بسط 
وســــلــــطــــة، فـــــزهـــــدوا بـــســـقـــط املـــــتـــــاع، وعــــاشــــوا 
مدمنني  فــي شــؤونــهــم،  ف 

ّ
التكل وعــدم  البساطة 

ـــذات اإللــهــّيــة وأصــبــح همهم   فــكــرة الــتــوحــد مــع ال
التسامي. 

"الـــروايـــات"  تلك  نــصــوص  أغــلــب  وإذا تصفحنا 
هذه  كتابة  في  تورطوا  الذين  الروائيني  أن  نجد 
الرواية حاولوا اجترار "أسلوبّية النثر الصوفّي" 
أغــلــب  مـــؤلـــفـــات  فـــي  وردت  وآراء  وديـــبـــاجـــات 

رجاالت الطرق الصوفّية أو املولوّية.  

الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــبــــرز لــــنــــا، هــــل كـــــان لــصــعــود 
التي  املعتدلة   أو  املتشّددة  اإلسالمّية  التيارات 
ـــدول اإلســالمــّيــة من  ظــهــرت ونــمــت فــي بعض ال
العشرين دور فــي ظــهــور أجناس  الــقــرن  بــدايــة 
أفول واضمحالل نجم أجناس  أو   أدبّية معينة، 

أخرى؟.
  قـــد تــكــون اإلجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال صعبة، 
وتـــحـــديـــد نـــــوع الـــجـــنـــس األدبــــــــّي املـــتـــأثـــر بــهــذا 
الصعود واالنتشار أصعب؛ لكن يمكن للمتابع 
اإلشـــارات  مــن  عـــددًا  يلتقط  أن  الثقافي  للشأن 
وتكشف  املنطقّية  اإلجــابــة شبه  على  تدله  التي 
لـــه عـــن رؤى مــخــتــلــفــة رّبـــمـــا عـــن الـــســـائـــد، فلو 
افــتــرضــنــا أّن اإلجـــابـــة ســتــكــون حـــول "الـــروايـــة 
الـــعـــربـــّيـــة" مـــن دون ســـائـــر األجـــنـــاس األخـــــرى، 
وكـــيـــف تــــأثــــرت بـــالـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
فنستطيع  املـــتـــطـــرفـــة،  ـــة  اإلســـالمـــّي الـــجـــمـــاعـــات 
العرفانّية"  بـ"الرواية  مايسمى  ظهور  بأنَّ  القول 
الــتــي أصبحت هــي الــنــوع الــجــديــد الــصــاعــد هي 
فته 

ّ
ــــذي خل ال الــتــطــرف  ثــقــافــّيــة عــلــى  فــعــل  رّدة 

الــتــنــظــيــمــات اإلســـالمـــّيـــة املـــتـــشـــّددة مـــن جماعة 
"اإلخـــوان"و" القاعدة " و"داعــش" و"بوكو حرام" 
 وجماعات إسالموّية أخرى غيرها أكثر أو أقل 

تطرفًا. 
التي كانت  القطيعة  املــشــروع ســيــردم  هــذا  وإنَّ 
رائــــجــــة فــــي لــحــظــة ثـــقـــافـــيـــة مـــعـــيـــنـــة، ويــســعــى 
جــاهــدًا إلعــــادة الــوصــل مــع ذاكــرتــنــا وتاريخنا 
والــفــكــري وتجديد  الثقافي واألدبـــي  ومــوروثــنــا 
آلــيــة التفكير  بــالــحــداثــة، وفــي نفس الــوقــت هي 
ة ألنواع سائدة مثل (الرواية التاريخّية) و  مهددِّ
(الرواية الرومانسّية) و(روايات الخيال العلمّي) 
و(الرواية السياسّية) ورّبما إلى حٍد ما (الرواية 

 

البوليسّية) .
وتــتــكــئ (الــــروايــــة الــعــرفــانــّيــة) عــلــى مــرجــعــّيــات 
ثقافّية متكونة من نصوص قرآنّية واقتباسات 
أحـــاديـــث وحــكــم ألولـــيـــاء صــالــحــني، واســتــعــادة 
حــولــهــم  دارت  ـــة  ـــّي إشـــكـــال شـــخـــصـــّيـــات  ســـيـــر 
ـــة،  عــــدد مـــن الــحــكــايــات الـــخـــرافـــّيـــة واألســـطـــورّي
دخــــلــــوا ضــمــن املـــــــوروث الــشــعــبــّي، وأهــمــهــم 

ُ
وأ

التبريزّي،  الدين  وابن عربي، وشمس  (الحالج، 
 وابــــــن حـــــزم األنــــدلــــســــّي، والـــجـــنـــيـــد الــــبــــغــــدادّي، 

والــغــزالــّي) وغــيــرهــم، وعلى الــرغــم مــن أن هناك 
نــصــوصــًا روائــــّيــــة لــعــدد مـــن الـــروائـــيـــني الــعــرب 
حسب على هــذا املــشــروع، مثل روايــات جمال 

ُ
ت

(التجلّيات) بأجزائها الثالثة،  الغيطانّي املعروفة بـ
ورواية (سابع أيام الخلق) لعبد الخالق الركابّي 
وروايــــة (جــــارات أبــي مــوســى) ألحــمــد التوفيق، 
الــالمــي،  وأيــضــًا روايـــة (مجنون زيــنــب) لجمعة 

ورواية (غونتاموا) ليوسف زيدان، وغيرها من 
النصوص األخرى، أقول بالرغم من وجود هذه 
املشروع  هــذا  صاحب  أّن   

ّ
إال املاتعة  النصوص 

املغربي (عبد  الروائي  األبــرز يبقى هو  الثقافّي 
اإلله بن عرفة)، وهذا عائد إلى سببني: األول، هو 
الروائية، فهو ماٍض  القصدّية في جميع أعماله 
لــيــؤســس لــنــوع جــديــد مــن الــنــصــوص الــســردّيــة 
ســرديــًا،  وتخطيطًا   

ً
وصــيــاغــة توظيفًا  تختلف 

 وذلك من خالل استعادة عدد من الشخصّيات

 املــتــصــوفــة. والـــســـبـــب الـــثـــانـــي، هـــو َجـــْعـــل هــذا 
الروائي جميع أعماله وقفًا على عوالم الصوفّية، 
من خالل استعارة معجمها وأسلوبها الرمزّي 
فقد استطاع "ابــن عــرفــة" مــن خــالل ذلــك إنتاج 
نــصــوص متسلسلة ضمن  عــشــرة  مـــن  أكــثــر 
هــذا املــشــروع اإلبــداعــّي الجديد متوحدة الــرؤى 
وتلتقي بخطوط واحدة، مثل رواية (جبل قاف) 
صـــاد)  و(بـــــالد   .2007 نــــون)  و(بـــحـــر   .2002
2007. و(الحواميم) 2010.و(طواسني الغزالّي) 

2011.و(ابـــــــن الــخــطــيــب فــي روضـــة طـــــه)2012. 
و(ياسني قلب الخالفة) 2013.و(طوق سر املحّبة 
سيرة العشق عند ابن حزم) 2014. و(الُجنيد... 
ـــــنـــــاثـــــة ألــــرالــــرحــــمــــة) 

ُ
ــــــم املـــــعـــــرفـــــة)2016.و(خ  أل

الـــنـــوع  انـــتـــشـــار هـــــذا  يـــكـــون ســـــرُّ  2018. وقـــــد 
بــه، على مستوى  االهــتــمــام  الكتابة وإبــــداء  مــن 
الناقدة ومستوى املقاربات، نابعًا مما   القراءات 
يــأتــي:  األول: وصـــول بعض هــذه الــروايــات إلى 
أّن  يؤكد  مما  العاملّية  الــجــوائــز  تتويج  منصات 
كبيرة  مكانة مستقبلّية  لــه  الــنــوع ستكون  هــذا 
وواعــدة، كما هو الحال في وصول رواية "موت 
صغير" للروائي السعودي محمد حسني علوان 
إلـــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــلــجــائــزة الــعــاملــيــة لــلــروايــة 
الــعــربــيــة "الــبــوكــر" لــعــام 2016 ، وتــتــحــدث هــذه 
الرواية عن حياة ولّي صوفّي هو "محيي الدين 
بن عربي منذ والدته في األندلس في منتصف 
 الــــقــــرن الــــســــادس الـــهـــجـــري وحـــتـــى وفــــاتــــه فــي 

دمشق. 
ـــنـــوع من  ثـــانـــيـــًا: اتـــســـاع مــســاحــة قــــــراءة هــــذا ال
الـــــروايـــــات، مــمــا يـــؤشـــر الــــى أنَّ عــمــلــيــة الــتــلــقــي 
وتيرة،  أحسن  على  تسير  بالقارئ  واالتــصــال 
بعت 

ُ
 قــد ط

ً
وأفــضــل تــســويــق وانــتــشــار، فــمــثــال

روايــة "قواعد العشق األربــعــون" ألليف شفق 6 
من  أكــثــر  إلــى  ترجمتها  تمت  أن  بعد   ، طبعات 
املطبوعة  نسخها  ووصــلــت  الــعــربــّيــة،  منها  لغة 
 إلـــى أكــثــر مــن خمسة مــاليــني نسخة فــقــط في 

تركيا.
ثـــالـــثـــًا: الـــتـــوجـــه األكــــاديــــمــــّي لــــدراســــة نــصــوص 
ـــــروايـــــات، ومـــحـــاولـــة بـــنـــاء نــظــريــة أدبـــّيـــة  هــــذه ال
خــــاصــــة بــــهــــذا الـــنـــمـــط الــــجــــديــــد مـــــن الـــكـــتـــابـــة 
الــثــقــافــّيــة للمجتمع  الــبــنــّيــة  الـــــذي يــكــشــف عـــن 
ـــّيـــات الــكــتــابــة   الــــعــــربــــّي، وأيــــضــــًا كـــشـــف جـــمـــال

صالعرفانّية.
املقتبسة من هذه  املقاطع  رابعًا: سريان بعض 
كنصوص  تستعمل  والتي  كاألمثال،  الــروايــات 
التواصل  مــواقــع  فــي  أحــيــانــًا،  بها  لالستشهاد 
االجتماعّي وفي محاور النقاشات، وعلى أغلفة 
الكتب ومتون بعضها التي كانت موضوعاتها 
فــي نفس السياق املــعــرفــي، وبــهــذا هــي تمارس 
دور الوظيفة اإلشهارّية لجهاز العتبات النصّية.
الــعــرفــانــّي" جــاء  الــالفــت أنَّ رواج "الــنــص  ومـــن 
مـــتـــزامـــنـــًا مــــع قـــيـــام بـــعـــض الـــــــدول اإلســـالمـــّيـــة 
بــمــحــاربــة الــتــطــرف وتــجــفــيــف مــنــابــعــه الــفــكــرّيــة 
والثقافّية واالنفتاح على االخر ثقافيًا، بوصف 
هــذه "الــســردّيــات" هي بمثابة مــذكــرات احتجاج 
باإلسالم  لصقه  ومحاولة  العنف  تأصيل  على 

األصيل.
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منذ ابتدأ ت عاصفة كورونا بنهب األرواح وتحطيم 
أشجار طمأنينتها العالية، بدأت آثار تلك العاصفة 
تظهر على العمل الثقافي في كل مكان فقد حطمت 
 أســـــــواَر املـــهـــرجـــانـــات الــكــبــيــرة 

ُ
ريـــاُحـــهـــا  الــهــائــجــة

املؤسسات  وابــتــدأت  والفنية.  الشعرية  واألمسيات 
الثقافية تبتكر بعضًا من الوسائل ملواجهة ركودها 
وصمتها وانغالقها على نفسها، ومنها ما أسسه 
العراق من وسيلة أسماها (األمسيات  أدبــاء  اتحاد 
منجزه  ليقدم  مبدع  مــع  االتــفــاق  يتم  إذ  التفاعلية) 
عبر بث مباشر على االنترنيت من بيته ويضّيُف 
االتحاد ذلك البث عبر مواقعه في وسائل التواصل 
األمسيات جانبًا من  تلك  أحدثت  وقــد  االجتماعي، 
ردود األفعال رصدنا بعضها هنا، ثم حصلنا على 
جــانــٍب آخـــر مــن الـــــردود عــبــر تـــســـاؤالت وجهناها 

لنخبة من مثقفينا عبر هذا االستطالع.  

عودة الی االدب الشفاهي
صفحته  على  نشر  القريشي  املنعم  عبد  الشاعر 
فـــي الــفــيــس بـــوك رأيــــا أشــــار فــيــه الـــى عــــودة االدب 
الشفاهي من خالل تلك األمسيات بقوله: ما ان أطل 
كــورونــا مــن شــرفــة ظلمته، إال وطــغــی فــي الساحة 
"االدب الشفاهي" بقوة، ال عهد لالدب العراقي بها، 
الــعــراق قــد بــدأ حــركــة التجديد في  لــم يكن  وكأنما 
الــشــعــر الــعــربــي، وكــانــت لــه الـــريـــادة، ومــنــه انطلقت 
حركة التجديد وما زالت. وقال ايضا: كورونا الذي 
اجبرنا علی املكوث في بيوتنا، فرض علينا العودة 
الــبــداوة وركــلــنــا بقدميه الــی الــصــحــراء،  الــی عصر 
والسالسل.  بالقيود  املكبل  االدب  فحولة  وعــصــر 
الحديثة،  التكنلوجيا  بــاســتــخــدام  املـــرة  هـــذه  ولــكــن 
فها هــم الــشــعــراء يطلون علينا مــن اتــحــاد االدبـــاء، 
بـــاصـــواتـــهـــم الـــرخـــيـــمـــة، وهــــم يــبــثــون لــنــا -- نحن 
املساكني، محبي االدب -- بثا مباشرا مع تعليقات 
انها  يقال عنها  ما  اقل  املستمعني.   -- للمشاهدين 
ال تمت لالدب بصلة، من مثل(حياك ايها الشاعر) 
و(سمعت نصوص عن االشتياق واالمل هل الكفة 
الــعــمــودي؟؟) و(دام  أم  الــحــر  الشعر  الــی  تميل  اآلن 
تألقكم البهي) وما شابه هذه االسئلة التي ال تخلو 
البث علی  ولم يقتصر  النحوية.  االخطاء  حتی من 
الی  القصيرة  القصة  تحويل  الــی  تعداه  بل  الشعر، 

االعــالن  قـــرأت  امسية،  عــن  اعــلــن  فن(شفاهي)كما 
عنها اليوم. وبفضل هذه التجربة الفريدة سيتحول 
الی(قصخون)معاصر. يقص علينا سيرة  القاص 
الظاهر  وســيــرة  العبسي  وعنترة  الهاللي  زيــد  ابــي 
ــبــنــقــداري.  ثــم وجـــه نـــداء للقائمني على  بــيــبــرس ال
االتحاد بقوله: أيها األدباء املحترمون. ايها القائمون 
عــلــی ادارة االتـــحـــاد املــحــتــرمــون. نــحــن نــعــيــش في 
القرن الحادي والعشرين، وبعد ان تقدمنا خطوتني، 
الــوراء خطوات، فرفقا بنا نحن  الی  اعادنا كورونا 
الذين نتطلع الی كل ماهو جديد في االدب العراقي.

تغيير مرهون بأنساق متعددة
الــشــاعــر الــدكــتــور عــمــار املــســعــودي امـــني الــشــؤون 
الثقافية فــي اتــحــاد ادبــــاء الــعــراق أجـــاب عــلــى نــداء 
الــقــريــشــي عــبــر صــفــحــتــه ذاتـــهـــا بـــقـــولـــه: أســتــاذنــا 
الشعر فال تحدده  أمــا  ثقافي  تواصل  الحبيب هي 
وسيلة التواصل املهم أن نقرأ أو نكتب في رد نوعي 
على الكساد والتجهيل ربما يا حبيبنا أنا معك في 
لعودة  مــبــاشــرة  كنتيجة  الفحولة  عـــودة  مــحــاوالت 
االنساق الذكورية التي تتحكم في مجريات تحريك 
نا  األنساق. لكننا باألقل نحاول تقديم ماعلينا بعدِّ
مؤسسة تراعي ما يكتب أدباؤها أما التغيير الذي 
تنشد حبيبنا فهو مرهون بتغيير أنساق سياسية 

واجتماعية وثقافية وهذا ما قد تحبل به السنون. 

أفق ال يخلو من فائدة
الروائي أحمد الجنديل أجاب على تساؤالتنا مشيرا 
إلى أن األمسيات التفاعلية التي يقيمها االتحاد العام 
لالدباء هي واحد من وجوه نشاط ينبغي القيام به، 
وهي بالتأكيد أمسيات ذات أفق ضّيق ومحدود اال 
أنها ال تخلو من فائدة. ولفت الجنديل بإجابته إلى 
الى  الركود بسبب وباء كورونا تحتاج  أن مواجهة 
فعاليات عديدة تشمل املسابقات عن بعد، وعرض 
السيرة االبداعية لبعض االدباء الكبار،وفتح النوافذ 
للحديث عن ظاهرة ثقافية وهناك كثير من الفعاليات 
التي تستطيع جعل االدبــاء يتحركون ويتواصلون 
وهــم  داخــل بيوتهم على أن تكون جميع العروض 
خفيفة ومشوقة. وأضاف قائال: ان الحالة النفسية 
التي يعاني منها االدبــاء وغيرهم وهم داخل البيت 
الفعاليات  بــعــض  هـــدف  أمـــام تحقيق  تــقــف حــائــال 
اضافة الى أن الجميع يبحث عن كل حديث يجلب 
له االبتسامة ويفضلها على نشاط يجلب الصداع 

لرأسه املصدوع .  نحتاج الى فعاليات من صنوف 
فيها  ادبــيــة  فعاليات  والــلــذيــذة،  الخفيفة  الشكوالته 
مختلفة  أطــبــاق  على  يقدم  الــذي  الجميل  املستملح 

ومتنوعة، وأظن أن اتحادنا قادر على تحقيق ذلك.

فيسبوك مؤسساتي
الـــشـــاعـــر عــــــادل الـــصـــويـــري تـــحـــدث بـــإجـــابـــتـــه عــن 
النوع  هــذا  على  يطلق  أنــه  مبينا  (الــصــبــاح)  اسئلة 
مــــن األنـــشـــطـــة الـــتـــواصـــلـــيـــة، تــســمــيــة (الــفــيــســبــوك 
املؤسساتي)، غير أن املختلف في املوضوع هو أن 
كل  أن  رغــم  معينة،  برعاية مؤسسة  يــدار  النشاط 
هي  ومتابعني  ونشر  ضيف  مــن  النشاط  عناصر 
تجارب  بــأن  الــصــويــري  ويعتقد  بحتة.  الكترونية 
فــي كسر  ونــجــحــت  الــتــوجــه،  هـــذا  مشابهة سبقت 
األفق االنعزالي، هي التي جعلت املؤسسات املختلفة 
- ومنها اتحاد األدباء - تسعى إلى تجربة التناص 
(تحدي  تجربة  نجاح  الحظت  أن  بعد  االلكتروني، 
منازلهم  من  الشعراء قصائدهم  قــرأ  إذ  الشعراء). 
فرصة  املتلقي  منحت  مختلفة،  وأزيـــاء  بوضعيات 
بعيدًا عن  املبدع  التعرف على بعض خصوصيات 
النظرة السياقية له. وأضاف بقوله: بينما عادت تلك 
النظرة مجددًا، في تجربة االتحاد إذ نشاهد املبدع 
وهــو فــي كــامــل أنــاقــتــه، رغــم أنــه يسجل مــن صالة 
منزله. وكان أجمل برأيي لو أن التجربة كانت أكثر 
 عن التكلف الذي سيعود الحقًا بعد 

ً
، وبعيدة

ً
بساطة

عودة الجميع إلى القاعات. أما بخصوص سؤالك إن 
 ثقافيًا، أو انها استسهال لفعل ثقافي، 

ً
كانت بديال

فأقول إن الحالتني يمكن تصورهما، فقد شاهدنا 
العكس  الوقت، شاهدنا  أنشطة قليلة مهمة، وبــذات 
والــعــشــوائــيــة، وهــــذا يــدلــل عــلــى أن املــؤســســة تريد 
يتيح  فمثلما  بأية طريقة،  مــوجــودة)  (أنــا  تقول  أن 
الفيسبوك الجيد والــرديء، أتاحتهما هذه األنشطة 
بـــرعـــايـــة مـــؤســـســـاتـــيـــة. وفـــــي كــــل األحـــــــــوال؛ تــبــقــى 
التجربة مؤقتة، وستزول بزوال مسببها. في بعض 
تأسفت  الــضــيــف؛  تابعتها ألهــمــيــة  الــتــي  األنــشــطــة 
كــثــيــرًا؛ لضعف الــنــت الـــذي أفــســد متعة االنــصــات، 
وتذكرت تذمري من قراءة الكتب بصيغة pdf،إذ أي 
ضغطة غير محسوبة، تنقلك من الصفحة العاشرة 
بــرأيــي بعد أن نعود  إلــى صفحة 70 ! األهـــم  مثال 
إلــى الــقــاعــات، أن نتذكر أنــنــا عــاديــون جــدًا ويمكن 
طاملا  الــتــي  بحقيقتنا  ــرنــا 

ِّ
يــذك أن  صغير  لفيروس 

تعالينا عليها.

فعلت  كما  ومبادئه،  السياسي  للفكر  مزلزل  ســؤال 
الثورة األمريكية (-1775 1783) والفرنسية (-1789 
الــبــالد إلــى حــافــة هــاويــة، وتهديدات  1799)، وجــرتــا 
ـــة خــارجــيــة، وفـــوضـــى داخــلــيــة، لــكــنَّ الــثــورتــني  دولـــيَّ
ــمــع وال 

َ
الــتــوفــيــق بغير ق نجحتا فــي إعــــادة تــرســيــخ 

والعدالة  والشرعية  املتعارضة،  صالح 
َ
امل بني  إرهــاب 

والــحــريــة وســيــادة الــقــانــون والــفــصــل بــني السلطات، 
للبيئة االجــتــمــاعــيــة، والــتــكــتــالت  ودرجــــة مــالءمــتــهــا 
في  ة  املدنيَّ الحياة  ت 

َ
َمَسخ التي  الطارئة  السياسية 

املدن.
 هو صلب وقوي: هل استوعبَت حقيقة 

ِّ
وسؤال لكل

د وتــتــحــول إلـــى أثــيــر؟ هل  أنَّ مــن الــســهــولــة أْن تــتــبــدَّ
كــورونــا كيف نجوت؟ ومــاذا  ستتذكر حني يختفي 
دفــعــَت ثــمــَنــًا لــلــنــجــاة؟ وبــعــدمــا نــجــوت كــيــف ســوف 

د!
ُّ
د خير من التبل

ُّ
تستعيد قوتك؟ والتجل

لإلنسان هل سيتعلم في بضعة أسابيع ما يتعلمه 
بالقليل؟  ويرضى  القناعة  سيتعلم  هل  سنني؟  في 
يتعايش معه، مهما  اإلنسان،  أخــاه  بأال يكرَه  يتعلم 
 
ً
 َواِحَدة

ً
ة مَّ

ُ
اَس أ  النَّ

َ
َجَعل

َ
َك ل ْو َشاَء َربُّ

َ
كان مختلفًا، (َول

ُهْم).
َ
ق

َ
ل
َ
ِلَك خ

َ
َك َوِلذ ِحَم َربُّ  َمن رَّ

َّ
ِلِفني. ِإال

َ
ت

ْ
وَن ُمخ

ُ
 َيَزال

َ
َوال

للدولة هل ستعرف أنَّ قيمتها في قيمة مؤسساتها؟ 
هل ستحترم حقوق الدول األخرى في حياٍة كريمة؟ 
هـــل ســتــتــعــلــم حـــقَّ احـــتـــرام الـــجـــار ال اســتــغــاللــه وال 

ِعبادته؟.
يعتقد  الــذي  الشعب  احــتــرام  هــل ستتعلم  للحكومة 
ها أمله الوحيد في النجاة؟ هل سوف تستغل هذه  بأنَّ
عاِرضة؟ هل ستعرف أنَّ 

ُ
الجائحة بكتم األصــوات امل

؟
ً
انتقادها ليس خيانة

لــلــشــعــب هـــل ســيــتــحــول مـــن ســـوء الــظــن بالحكومة 
بــدون براهني وال   

ً
الظن بها؟ هكذا فجأة إلــى حسن 

خدمات على األرض؟
ِبر، هل 

ْ
ك

َ
اٍظ ُمْست  َجوَّ

ٍّ
ل

ُ
 مسؤول ُعت

ِّ
للوزير للمدير لكل

ُه في النهاية سيموت،  ُه إنسان فاٍن؟ وأنَّ بدأ يتذكر انَّ
مما  أكثر  يأخذ  وملـــاذا  التكبر؟  وملـــاذا  الظلم؟  فلماذا 
أبنائه  مستقبل  يضمن  ــُه  بــأنَّ يعتقد  وملـــاذا  يكفيِه؟ 
العاقني بسرقة أموال اليتامى؟ وملاذا ال يتذكر كورونا 

أو طاعونًا أو حادثة تفتك بهم قبل أْن يهنأوا بها؟ 
للغني  املعمل  لصاحب  للعامل  الصغير.  للموظف 
لـــلـــفـــقـــيـــر، َمــــــــْن ســـيـــنـــجـــو َمــــــــْن ســيــكــتــشــف نــفــســه 
ـــو بكلمة   بــالــصــبــر بــاإليــثــار بــمــســاعــدة اآلخـــريـــن ول

طيبة.
لــــألذكــــى لــيــصــيــَر أكـــثـــر يــقــظــة ومــــرونــــة وســـالســـة 
وبــســاطــة، ولــألكــثــر َحــَمــاقــة، ليستفيق ويــنــتــبــه إلــى 
نــفــســه، إلـــى أيـــَن يــســيــر؟ واألحــمــق ال يستفيق إال 

َزايا َمزايا! بمصيبة كالطاعون وكورونا، وللرَّ
 ِمــحــنــة ُمــْنــَحــة، واخــتــبــار 

ِّ
كـــورونـــا ِمــحــنــة، وفـــي كـــل

َمْن  مــاذا سيكتب؟  وللكاتب  مــاذا سيقرأ؟  للقارئ 
الفراغ  وقــت  َمــْن سيبتكر؟  َمــْن سيبِدع؟  سينجو؟ 
بــمــا ينفعها  نــفــســَك  لــم تشغل  ِنــقــمــة! إذا   أو 

ٌ
ِنــعــمــة

ك. شغلتَك بما يضرُّ
للدولة العظمى ورئيسها األحمق الذي أحصت عليه 
واشنطن بوست أكثر من تسعة آالف تصريح غبي، 
والذي بالتأكيد لم يقرأ حكايات إيسوب الذي عاَش 
في القرن السابع قبل امليالد، وبالتالي سيضطرني 
أفعى  ـــبـــرد: دخــلــت 

ُ
وامل األفــعــى  التنويه بحكاية  إلــى 

دكـــان حــــداد، وجـــدت مــبــردًا، راحـــت تلعقه واملــبــرد 
ــهــا دمـــاء املــبــرد، بــدأت  ـــًا، واألفــعــى تــظــنُّ إنَّ يــنــِزف َدَم
يا  املبرد:  لها  فقال  قوتها،  استنفدت  تعضه حتى 
 ما أقابله من 

َّ
حمقاء! لــديَّ الــقــدرة على أْن أقــَر كــل

الحديد، فماذا تجدي أسنانِك معي؟ هذا األحمق لم 
يلَق ُحّرًا انتصر، وال يعلم أنَّ املرونة أقوى من القوة 
نفسها، وأنَّ القويَّ الصلب ال بدَّ أْن َيصلى َمْن هو 
 وضــراوة! وإن كــاَن ريحًا، فقد يلقى 

ً
أشــدُّ ِمنه قــوة

إعصارًا.
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أحــالم مشروعة ال تــزال تــراود جميع األطفال 
املـــوهـــوبـــني فـــي لــعــبــة كــــرة الـــقـــدم، بــيــد أن تلك 
األمــــانــــي تــبــقــى رهــيــنــة اخـــتـــيـــارات الــكــشــافــني 
ورؤيــتــهــم املــســتــقــبــلــيــة ملـــا يــحــمــلــه الـــالعـــب من 
صفات حسية وعصبية وإمكانات فنية الفتة 
انـــتـــهـــاًء بــطــريــقــة صــقــل خــصــائــصــه املــهــاريــة، 
في  الخامات  اكتشاف  آليات  تبقى  املقابل  في 
اتباع  بسبب  كــان  فــي خبر  الــعــراقــيــة  مالعبنا 
ــيــب الــكــالســيــكــيــة فـــي اخــتــبــار الــطــاقــات  األســال
املميزة مباشرة من دون املرور في مستويات 
تنظيمية وهيكلية تدريجية على غرار مراحل 
وتــطــويــرهــا الحقًا  املــهــارة  واكــتــســاب  التكوين 
للفئات  املنتظمة  الـــدوريـــات  غــيــاب  على  عـــالوة 
العمرية واالعتماد على الالعب الجاهز وبالتالي 
انــعــكــســت تــلــك الــنــواقــص ســلــبــًا عــلــى الــقــاعــدة 
الــكــرويــة الــتــي ال نــعــرف أي شــيء عــن حجمها 
وأعـــدادهـــا ومــكــانــهــا الــجــغــرافــي ، مــا نـــود قوله 
االلكترونية  البيانات  قــواعــد  دون  مــن  أنــه  هنا 
في  ملموس  تغيير  أي  يحدث  لن   DataBases
لو  لجانه حتى  املقبل وعمل  الــكــرة  اتــحــاد  أداء 
االتــحــادات  في  والفنية  اإلداريـــة  الطواقم  جلبنا 
منهم  وطلبنا  واالسبانية  واألملانية  االنكليزية 
الـــعـــمـــل فــــي الــــــعــــــراق!، بــســبــب غـــيـــاب األرقــــــام 
والشواهد اإلحصائية التي يجب أن تكون على 
طاولة املتخصصني ألن التطوير ليس باألسماء 
والعناوين إنما بآليات العمل الحديث املتبع في 

جميع دول العالم.

قاعدة البيانات
فنية  وقــفــات  عبر  مسهب  بشكل  تناولنا  لقد 
في  حاليًا  املتبعة  الحديثة  اآللــيــات  مــن  الــعــديــد 
اكــتــشــاف املــواهــب وقـــد أطلعنا عــن كــثــب على 
في  الكروية  املواهب  إلدارة  التنظيمية  الهياكل 
االتـــحـــادات األوروبـــيـــة ومــا هــي الــواجــبــات التي 
والتشكيالت  الــفــرعــيــة  الــكــيــانــات  بــهــا  تضطلع 
الثانوية الداعمة بشأن الخامات الواعدة وصدقا 
بيانات“  ”قــاعــدة  إلــى  أننا بحاجة ماسة  نقول 

مـــتـــطـــورة إلحــــصــــاء املــــواهــــب املــكــتــشــفــة قــبــل 
املشاهدات  نوعية  لنا  تفسر  عليها كي  الحكم 
العراق،  املوجودة في  الحقيقية  املواهب  وحجم 
ــــى اعـــتـــمـــاد هــيــكــلــيــة جـــديـــدة من  بـــاإلضـــافـــة إل
جميع  مع  ترتبط  األفقية  التنظيمية  الشبكات 
الفرعية لدعم  القطاعات واالتحادات والكيانات 
معينة  ســتــراتــيــجــيــة  وفــــق  األم  االتـــحـــاد  رؤى 
بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة ونــقــصــد بها 
الــبــرامــج املــطــبــقــة فـــي الــتــحــلــيــل وقـــيـــاس جـــودة 
الـــكـــفـــاءة بــعــد مــطــابــقــتــهــا مـــع الــبــيــانــات لحظة 
املوهوب، وبالتالي فقد  الشروع بعملية تطوير 

القارة  في  املــواهــب  واكتشاف  إدارة  أن  وجدنا 
العجوز يتم تقسيمها إلى ثالثة مستويات على 

النحو اآلتي:

املستوى األول
تتعلق  التي  املــواهــب  واكتشاف  البحث  مرحلة 
باختبار جودة البيئة ومحددات البطل وتنشئة 
هنا  والتركيز  االهتمام  ويتم  املــوهــوب  الــالعــب 
ــريــاضــة املـــحـــددة أو االخــتــصــاص  عــلــى نـــوع ال
القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  اللعبة وجهود  في 
وقـــدرتـــه عــلــى االكــتــشــاف والــتــنــقــيــب أي عمل 

( الــكــشــافــون األوائـــــل) وإحـــصـــاء عـــدد مــراكــز 
الرياضية  الثقافة  عــن  فــضــًال  هــنــاك،  الــشــبــاب 
الــعــامــة الــشــائــعــة فــي الــقــضــاء والــنــاحــيــة أو في 
القرية واملــديــنــة مـــرورًا بتأثير وســائــل اإلعــالم 
عــلــى رؤيـــة املــواهــب الــثــقــافــة املكتسبة وأخــيــرًا 

قياس نظام التعليم السائد هناك .

املستوى الثاني
الــخــاص بمرحلة انــتــقــاء املــواهــب ويــركــز على 
نــوعــيــة وعـــــدد الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة لــألنــديــة 
املتخصصة ذات العالقة بفعالية كرة القدم وثم 

النظر إلى دور األسرة في دعم املوهبة وجودة 
األنــشــطــة الــريــاضــيــة فــي املــــدارس هــنــاك ســواء 
كانت تطبق املناهج األكاديمية في التدريب وفق 
رؤية فنية خاصة أم أنها تقام بغرض الهواية .

املستوى الثالث
الـــخـــاص بــمــرحــلــة الــتــطــويــر ونـــظـــرة الــخــبــراء 
وخــطــطــهــم املــســتــقــبــلــيــة لـــالرتـــقـــاء بـــاملـــواهـــب 
املــخــتــارة وتــشــمــل: هــنــا كــفــاءة املـــدربـــني الــذيــن 
يــشــرفــون عــلــى املــوهــبــة املــتــوقــعــة والــشــريــحــة 
الــعــمــريــة املــتــمــيــزة( الــنــخــبــة) الــتــي يــتــوقــع لها 
تحقيق القفزة والوصول الى مرحلة النجومية 
ومـــــن ثـــــم  بــــراعــــة وعــــالقــــة املـــــــــدراء املــشــرفــني 
االرتباط  آليات  وأخيرا  املواهب  املحترفني على 
مـــع األنـــديـــة وتــســويــقــهــا بــمــنــظــور احــتــرافــي و 
 ربحي وفق ما هو مسجل في قواعد البيانات

املتاحة.

خالصة الكالم 
لألسف نقول ان االتحاد العراقي منذ تأسيسه 
حــتــى يــومــنــا هــــذا، لــيــســت لــديــه قــواعــد بــيــانــات 
الــكــتــرونــيــة مــرتــبــطــة بــهــيــكــل تــنــظــيــمــي سلس 
تعتمد خاصية تخزين البيانات املختلفة بطابع 
تـــراكـــمـــي رصـــــني، بــحــيــث يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
بسرعة وبأي وقت ممكن متى ما أردنا الحكم 
لعلها  أو  تحليلها  بعد  املتوفرة  املعطيات  على 
تعني أي بــاحــث اذا مــا رغــب فــي الــوصــول إلى 
تقييمات منطقية بشأن واقعنا الكروي ومعرفة 
عدد املواهب الفاعلني، أو سواء ما كان يتعلق في 
الجوانب الفنية أو سمة األداء وجدولة ومنهجية 
عــمــل املــدربــني وأخــيــرًا الــوقــوف عــلــى مستوى 
اللعبة بصورة عامة، لذا لن نتوقف كثيرًا عند 
التي  االكاديمية  والكفاءات  والخبرات  األسماء 
خالل  بها  االســتــعــانــة  التطبيعية  اللجنة  تــريــد 
(قاعدة  مفردة  البحث عن  بقدر  املقبلة،  الفترة 
البيانات) التي يجب ان تكون الركيزة األساس 
في عمل لجان االتحاد املقبل ألنها هي األساس 
الــحــقــيــقــي فـــي الــتــقــيــيــم وعــلــى ضــوئــهــا يمكن 

التخطيط وبناء الستراتيجيات املقبلة.

 أعلن االتحاد الكويتي لكرة القدم عن نيته استئناف املوسم الحالي 
من الدوري املحلي في أيلول املقبل، على أن يصل إلى محطته األخيرة 
فــي األول مــن تــشــريــن األول ، وذلـــك شـــرط الــحــصــول عــلــى الــضــوء 

األخضر من السلطات الصحية قبل اتخاذ الخطوات العملية.
تفشي  بسبب  املاضي  آذار  منذ  البالد  في  الكروي  النشاط  وتوقف 
فيروس كورونا املستجد، عندما كان الكويت يتصدر ترتيب الدوري 
برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، أمام القادسية الثاني بالرصيد نفسه 

من 14 مباراة، مع بقاء أربع مراحل على ختام املوسم.
وكشف رئيس لجنة املسابقات في االتحاد، فهد الهمالن، عن خطة 
الرسمية  الصفحة  عبر  رســمــي  بــيــان  فــي  وذلـــك  الــنــشــاط  استئناف 
لالتحاد على تويتر، جاء فيه ”بناء على خطاب االتحاد اآلسيوي الذي 
 - الرياضي 2019  املوسم  استئناف  تحديد موعد  يطلب من خالله 
2020، قرر االتحاد الكويتي تحديد 11 أيلول املقبل موعدا الستئناف 

املنافسات“.
إدارة  أيــضــًا منصب عــضــو مجلس  الـــذي يشغل  الــهــمــالن  وأوضــــح 
النشاط سيكون من خالل مباراة مؤجلة بني  االتحاد، أن استئناف 

الكويت والنصر ضمن مسابقة الدوري.
وأضاف ”بعد ذلك، تتبقى 4 جوالت على النهاية، وقد حدد االتحاد 
مواعيدها بالفعل، على أن تقام آخر جولة في األول من تشرين األول.

كــشــفــت صــحــيــفــة ”الـــدايـــلـــي 
رغبة  عــن  اإلنكليزية  مــيــل“ 
الفرنسي تانغي ندومبيلي 
العـــــب خــــط وســـــط فــريــق 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر في 
االســتــمــرار مــع السبيرز 
ـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــلــــى  وال
الـــــفـــــرصـــــة، بـــالـــرغـــم 

اهتمام  مــن 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

برشلونة اإلسباني بضمه.
وانــتــقــل تــانــغــي نــدومــبــيــلــي ابـــن 23 عــامــًا 
لفريق توتنهام هوتسبير الصيف املاضي 
يــــورو، قــادمــًا مــن ليون  بمبلغ 60 مــلــيــون 

الفرنسي.
بـــرشـــلـــونـــة كــــــان يــــرغــــب هـــــو اآلخــــــــر فــي 
التعاقد مع ندومبيلي في الصيف، بيد ان 
السبيرز نجح في خطف الدولي الفرنسي 
ــبــرســا. وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن  مــن ال
ندومبيلي لم يتأقلم بعد مع أجواء توتنهام 
والــــــدوري اإلنــكــلــيــزي، حــيــث لــم يــقــدم هــذا 
في  بمشاركته  منه،  املنتظر  األداء  املوسم 
27 مـــبـــاراة، وتــســجــيــلــه هــدفــني، وصــنــاعــة 
أربعة آخرين. الصحف اإلسبانية تحدثت 
فــي اآلونــــة األخــيــرة عــن إمــكــانــيــة انضمام 

عدم  بعد  برشلونة  فــريــق  إلــى  ندومبيلي 
تأقلم الالعب مع السبيرز.

لـــكـــن الــصــحــيــفــة االنـــكـــلـــيـــزيـــة اكــــــدت بـــأن 
تــــانــــغــــي نــــدومــــبــــيــــلــــي قــــــد أتـــــخـــــذ قــــــــراره 
الــــنــــهــــائــــي بـــــاالســـــتـــــمـــــرار مـــــع تـــوتـــنـــهـــام، 
الفرصة  الحصول على  أجــل  مــن  والــقــتــال 
ـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه   كــــامــــلــــًة مـــــع املـــــــــدرب ال

مورينيو.
وأكــمــلــت الــصــحــيــفــة أن نــدومــبــيــلــي يرغب 
يــثــبــت للجميع حجم  فــي االســتــمــرار كــي 
قدراته وإمكانياته بعد تعرضه للكثير من 

االنتقادات خالل الفترة املاضية.
يـــشـــار الــــــى  أن عـــقـــد تـــانـــغـــي نــدومــبــيــلــي 
مستمر مــع تــوتــنــهــام لــفــتــرة طــويــلــة حتى 

صيف عام 2025.

خضع  مدرب املنتخب الهولندي لكرة 
الــقــدم رونــالــد كــومــان لعملية جراحية 
في  املستشفى  الــى  نقله  بعد  ناجحة 
اثــرتــعــرضــه ألزمــــة قلبية،  أمـــســـتـــردام 
بحسب مــا أكـــدت الــشــركــة الــتــي تدير 
أعـــمـــالـــه ووســــائــــل إعـــــالم مــحــلــيــة، ثم 

االتحاد املحلي للعبة.
تـــلـــغـــراف“  ”دي  صـــحـــيـــفـــة  وأفــــــــــادت 
الــهــولــنــديــة أن ســـيـــارة إســـعـــاف نقلت 
ـــــى مــســتــشــفــى  كــــومــــان مــــن مـــنـــزلـــه ال
فـــي أمـــســـتـــردام األحـــــد املـــاضـــي بعد 
القلب، وخضع  في  تعرضه ملشكالت 
و“حالته  قسطرة  لعملية  الظهر  بعد 
مستقرة بفضل الرعاية السريعة التي 
تلقاها“، بحسب ما نقلت عن زوجته 

بارتينا.
 واشـــــارت الــشــركــة الــتــي تــديــر أعــمــال 
ــبــالــغ مـــن الــعــمــر 57  الــنــجــم الــســابــق ال

لعملية قسطرة  أنه ”خضع  الى  عاما، 
ناجحة“، مضيفة في بيان ”سيحتاج 
رونالد الى الراحة لبضعة أيام، ونأمل 
منكم احترام ذلك“، أي عدم إزعاجه أو 
االسرة. ويشرف كومان على املنتخب 
بعقد   2018 شـــبـــاط  مــنــذ  الــهــولــنــدي 

ألربـــعـــة أعــــــوام ونـــصـــف الــــعــــام، وذلـــك 
خلفا لديك أدفوكات الذي استقال من 
 منصبه بعد فشل التأهل الى مونديال 

روسيا.
ونجح كــومــان فــي قــيــادة املنتخب الى 
نهائيات كأس أوروبا التي أرجئت ملدة 

عام حتى صيف 2021 بسبب تفشي 
قــاده  املستجد، كما  كــورونــا  فــيــروس 
األولـــى مــن دوري  النسخة  الــى نهائي 
األمــــم األوروبـــيـــة حــيــث خــســر شبابه 

أمام البرتغال صفر1-.
القلبية  األزمــة  وفي تعليقه األول على 
ـــهـــا املـــــــــدرب الـــســـابـــق  الــــتــــي تــــعــــرض ل
ألياكس، بنفيكا البرتغالي، إيندهوفن، 
فــــالــــنــــســــيــــا اإلســـــــبـــــــانـــــــي، فـــــيـــــنـــــورد، 
اإلنكليزيني،  وإيفرتون  ساوثامبتون 
الهولندي عن صدمته،  االتحاد  أعــرب 
األمـــور أصبحت  الــحــظ،  لكن ”لحسن 
أفضل قليال. الكثير من القوة وتعافى 
بسرعة أيها املدرب“، بحسب ما كتب 

على تويتر.
ــعــامــلــني فـــي نـــادي  وتــمــنــى ”جــمــيــع ال
إيفرتون الشفاء لعاجل له“ بحسب ما 
غرد النادي اإلنكليزي، على غرار العب 
واملنتخب  اإلنــكــلــيــزي  ليفربول  وســط 

الهولندي جورجينيو فينالدوم.

تبرع العب كرة املضرب األميركي 
عامليا،   24 املصنف  فريتز  تايلور 

أمـــيـــركـــي  دوالر  مــــلــــيــــون  بـــمـــبـــلـــغ 
بــالده، حصل  الجياع في  لألطفال 
عليه جراء فوزه ببطولة افتراضية 

عبر شبكة االنترنت.
وخـــــطـــــف فــــريــــتــــز األضـــــــــــــواء مــن 

ــــيــــامــــس  مـــــواطـــــنـــــتـــــه ســــيــــريــــنــــا ول
والــــــروســــــيــــــة مــــــاريــــــا شـــــارابـــــوفـــــا 
عامليا  األول  املركز  في  املصنفتني 
ســابــقــا، فـــي الــبــطــولــة الــتــي جمعت 
العديد من النجوم واملشاهير تحت 
اســـــم ”ابــــقــــى فــــي املــــنــــزل ســـــالم“، 
ــــى بـــطـــوالت الــغــرانــد   فـــي اشــــــارة إل

سالم.
وتـــــــواجـــــــه الـــــالعـــــبـــــون فــــــي شــكــل 
زوجــــي مــكــون مــن العـــب او العبة 
مـــع شــخــصــيــة مـــن املــشــاهــيــر في 
مـــنـــافـــســـات لـــعـــبـــة كــــــرة املـــضـــرب 
املوصولة  ”نينتندو“  أجــهــزة  عبر 
باالنترنت، في اطار النشاطات التي 
يمارسونها في فترة العزل املنزلي 
الــنــاتــج عـــن تــفــشــي وبـــــاء فــيــروس 

كورونا املستجد.
وتـــغـــلـــب فـــريـــتـــز ونـــجـــمـــة وســـائـــل 
أديسون راي  االجتماعي  التواصل 
الياباني  على  النهائية  املــبــاراة  فــي 
األغــانــي  ومنسق  نيشيكوري  كــي 

األميركي ستيف أوكي.
وقـــــال فـــريـــتـــز، وفـــقـــا ملـــوقـــع رابــطــة 
الـــالعـــبـــني املــحــتــرفــني ”كـــنـــت أكــثــر 
توترا مما عليه عادة في املباريات 
جــدا.  ممتعا  األمـــر  كــان  الحقيقية. 
شــكــرا نــيــشــيــكــوري، ال يــــزال علي 
الــثــأر لهزيمتي امــامــك ثــالث مــرات 
ورومــا  برشلونة   ،2016 (ممفيس 

.“(2019
ـــعـــب الــكــثــيــر من  وتـــابـــع فــريــتــز ”أل
إليها مؤخرا  الفيديو وعــدت  ألعاب 
ألنه كان هناك الكثير من البطوالت 

االفتراضية“.
وراي  فــــريــــتــــز  ــــتــــبــــرع  ي وســــــــــوف 
ــيــة ملــؤســســة ”نــو  بــجــائــزتــهــمــا املــال
كيد هانغري“ (بدون أطفال جياع)، 
التي تكافح موضوع جوع األطفال 
الواليات املتحدة. وتلقى جميع  في 
دوالر  ألـــــف   25 مــبــلــغ  املـــشـــاركـــني 
سيتبرعون به لجمعية خيرية من 

اختيارهم.

التي كانت  العالم للسباحة  أرجــأت بطولة 
الــى أيــار 2022  مقررة في صيف 2021، 
وذلـــك بــعــد قـــرار تــأجــيــل أوملــبــيــاد طوكيو 
لعام حتى صيف 2021، بحسب ما أعلن 

االتحاد الدولي للسباحة (فينا).
وحـــــدد االتــــحــــاد الــــدولــــي املـــوعـــد الــجــديــد 
ملــــونــــديــــال الـــســـبـــاحـــة الــــــذي تــســتــضــيــفــه 
الـــيـــابـــان أيـــضـــا لــكــن فـــي فـــوكـــووكـــا على 
جـــزيـــرة كــيــوشــو جــنــوب الـــبـــالد، بـــني 13 
لــســان  عــلــى  مــوضــحــا  أيــــار 2022،  و29 
رئــيــســه األوروغـــويـــانـــي خــولــيــو ماليوني 
فـــي بــيــانــه ”بـــعـــد الـــتـــواصـــل مـــع املــعــنــيــني 
والـــوقـــوف عــلــى مــالحــظــاتــهــم، لــيــس لدينا 
الــقــرار املتخذ سيوفر أفضل  أن  شك في 
 الظروف املمكنة لجميع املشاركني في هذه

البطولة“.
ــفــتــرة غــيــر املــســبــوقــة  وتـــابـــع ”فــــي هــــذه ال
مــن حــالــة عـــدم الــيــقــني، يــأمــل ”فــيــنــا“ في 
أن يـــؤدي اإلعــــالن عــن هـــذه الــتــواريــخ الــى 
لجميع  بالنسبة  التنظيم  مسألة  وضــوح 

املعنيني“.
التي  البطولة  تقام  أن  املفترض  وكــان من 
تــجــمــع بـــني مــنــافــســات األحـــــــواض، املــيــاه 
وكرة  الفنية  السباحة  الغطس،  املفتوحة، 
املــاء، بني 16 تموز واألول من آب 2021، 
بيد ان هــذه الــتــواريــخ تــضــارب مــع املوعد 
اآلن بني  املــقــرر  الجديد ألوملــبــيــاد طوكيو 

23 تموز والثامن من آب 2021.
وحتى قبل تأجيل أوملبياد طوكيو، وبعد 
الــقــرار الــذي صــدر فــي اواخـــر آذار، أشــار 
االتــحــاد الــدولــي للسباحة الــى أنــه يــدرس 
البطولة  مع شركائه مسألة إعادة برمجة 

األهم لديه على الروزنامة.

T 5 M 20

كــشــفــت صــحــيــفــة ”الـــد
عــن اإلنكليزية  مــيــل“ 
الفرنسي تانغي ندو
العـــــب خــــط وســـــط

تــوتــنــهــام هــوتــســبــي
االســتــمــرار مــع الس
ـــــــــحـــــــــصـــــــــول وال
الـــــفـــــرصـــــة، بـــا

ا مــن 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« } « }
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فــــي حــــني نـــجـــد ان اقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العنف  قــانــونــًا ملناهضة  الــعــراق شــرع 
لحماية   2011 لسنة   8 برقم  االســـري 
القانونية  االجــــــراءات  واتـــخـــاذ  االســــرة 

لسالمتها واستقرارها. 
وبالعودة الى مشروع القانون الذي قدم 
من  العديد  فيه  نجد  العراقي  للبرملان 
البعض  الــى  التطرق  املــالحــظــات وجــب 
مــنــهــا،  إذ ذكـــرت املــــادة االولــــى العنف 
االسري على انه ( كل فعل أو امتناع عن 
فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل 
 االســــرة، يــتــرتــب عليه ضـــرر مـــادي أو 

معنوي).
نــجــد هــنــا ان الــتــعــريــف حــــاول حصر 
ـــنـــطـــاق ضــيــق  االفـــــعـــــال واألضــــــــــــرار ب

فــبــعــض طـــرق الــتــعــنــيــف داخــــل االســـر 
االمتناع  او  بفعل  القيام  الــى  ال تحتاج 
عـــن فــعــل لــكــن يــتــرتــب عــلــيــهــا ضــرر 
ولــو ذكــرت بعض األفــعــال على سبيل 
بها  لكي تسترشد  الحصر   ال  املــثــال 
املحاكم لكان افضل، كما فعل املشرع 
الثانية  املـــادة  بينت  فقد  الكردستاني 
الــعــنــف االســـري  مــن قــانــون مناهضة 
ـــــســـــنـــــة2011 بــعــض  الــــكــــردســــتــــانــــي ل
على سبيل  عنفًا  تعتبر  التي  الحاالت 
املــــثــــال، وحــســنــًا فــعــل املــــشــــرع، إذ ان 
لحماية شريحة ضعيفة  جاء  القانون 
فــي املــجــتــمــع قــد يــكــون وحــــده الكفيل 
اليها   اقــرب االشــخــاص  بحمايتها مــن 
وهـــم افــــراد االســـــرة  فــوجــب ان يكون 
تعريف العنف االسري جامعًا الى حد 
مــا لجميع االفــعــال واألضـــرار التي قد 
تنشأ مــن جـــراء العنف ، ولــقــد ذكــرت 
املــــــادة (11) مـــن لـــه الـــحـــق فـــي تــقــديــم 
الشكوى -بانه (لكل من تعرض للعنف 

االسري، أو من ينوب عنه قانونًا الحق 
فـــي تــقــديــم الـــشـــكـــوى) لــكــن فـــي حــالــة 
كون املعنفني غير قادرين على تقديم 
باإلكراه  عــذر كحبسهم  الشكوى ألي 
 ، فــهــل يــجــوز االخـــبـــار مـــن غير 

ً
مــثــال

 

هؤالء ؟
 لــذا نــرى وجـــوب ان ُيعطى الــحــق لكل 
شاهد على حالة العنف االسري سواء 
كان جارًا او صديقًا  ان يبلغ عن حاالت 
الــعــنــف كــذلــك نــصــت املــــــادة  12(عــلــى 
املـــوظـــف أو املــكــلــف بــخــدمــة عـــامـــة، أو 
كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو 
الحكومية  غير  املنظمات  أو  اجتماعية 
املختصة، في حال يشتبه معها، وقوع 
الــى أي  جريمة عنف أســـري، االخــبــار 
من الجهات املنصوص عليها في املادة 

(11) من هذا القانون.)
لكن لم يعالج القانون في حالة لم يقم 
هــــؤالء بـــاالخـــبـــار ، انــمــا ذكــــرت املــــادة 
(22) احــكــامــًا جــزائــيــة بــالــحــبــس مــدة 

ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على 
لــكــل مـــوظـــف او مكلف  ســنــة واحــــــدة 
بــخــدمــة عـــامـــة، حــــاول اكـــــراه الضحية 
 بــعــدم تــقــديــم الـــشـــكـــوى، او أهــمــل في 

تسجيلها. 
وكـــان االجــــدر ان يــنــص الــقــانــون على 
وجوب اخبار من ذكروا في املادة (12) 
في حالة اشتباههم بوقوع عنف اسري 
ومــعــاقــبــتــهــم اذا مـــا اهــمــلــوا االخـــبـــار، 
امــا عــن مــحــاولــة اكـــراه الضحية بعدم 
 تــقــديــم شــكــوى فتعتبر ظــرفــًا مــشــددًا 

للعقوبة .
وتجدر االشارة الى ان مشروع قانون 
العنف االسري اعطى األولوية للصلح، 
فـــلـــم يـــجـــرم الــــقــــانــــون فـــعـــل الــتــعــنــيــف 
ــــــم يــــحــــدد عـــقـــوبـــة عـــلـــى املــشــتــكــى  ول
املــــادة -19( يحيل  عــلــيــه حــيــث نــصــت 
البحث  إلــى  الشكوى  أطـــراف  القاضي 
االجــتــمــاعــي إلصــــالح ذات الـــبـــني، ولــه 
االســــتــــعــــانــــة بـــمـــحـــكـــمـــني مـــــن طـــرفـــي 
الى  اضافة  املذكور)  للغرض  الشكوى 
ذلك ذكرت املادة (19) ايقاف االجراءات 

عليه  املشتكى  بحق  املتخذة  القانونية 
 إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبني 

الضحية.
ــــصــــلــــح هــو  ــــــتــــــســــــاؤل هــــنــــا هــــــل ال وال
ـــعـــنـــف  الــــــحــــــل لــــلــــحــــد مـــــــن ظـــــــاهـــــــرة ال

االسري؟
ألم يكن االجدر تحديد حاالت على سبيل 
 الــحــصــر تــكــون هــي فــقــط مــن تخضع 

للصلح  ؟ 
فــــإذا كــــان املــشــتــكــى عــلــيــه يــعــرف في 
كــــل االحــــــــوال انـــــه ســـيـــعـــرض لــلــصــلــح 
وقــــــد  يـــتـــعـــرض املــشــتــكــي لــلــضــغــوط 
ــلــقــبــول بـــه فــهــل يعفى  االجــتــمــاعــيــة ل
املشتكى عليه من العقوبة ، كان االولى 
بــالــقــانــون ان يــنــص صـــراحـــة عــلــى أن 
وثبوت  االســري  بالعنف  البالغ  تقديم 
يرتب  عليه  املشتكى  قبل  مــن  وقــوعــه 
عليه املسؤولية القانونية لتكون رادعًا 
له ولغيره ممن تسول له نفسه تعنيف 
افراد اسرته ومثل هذا النص نجده في 
قانون مناهضة العنف االسري رقم 8 
لسنة2011 في إقليم كردستان فنصت 
املادة (7 ) مع عدم االخالل بأية عقوبة 
في  النافذة  القوانني  عليها  تنص   اشــد 

اإلقليم. 
ملــدة ال تقل عــن ستة  بالحبس  يعاقب 
أشـــهـــر وال تـــزيـــد عــلــى ثــــالث ســنــوات 
وبغرامة ال تقل عــن مليون ديــنــار وال 
تـــزيـــد عــلــى خــمــســة مـــاليـــني ديـــنـــار او 
باحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب 

عنفًا اسريًا . 
القانونية  الــثــغــرات  مــن  الكثير  وهــنــاك 
ــتــي ال يــتــســع املـــقـــام  لــذكــرهــا ، وقــد  ال
تـــطـــرقـــت لـــهـــا  بــشــكــل مــفــصــل وهـــي 
منظمة human rights watch    دولية 
غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق 
تعليقها  فـــي  لــهــا  ــــدعــــوة  وال االنــــســــان 
العنف  قــانــون مناهضة  مــشــروع  على 
االسري في العراق املنشور في مارس 
اهــم  فــيــه  ذكـــــرت  الـــــذي  و   2017 /اذار 
مــشــروع  بتعديل  املتعلقة  الــتــوصــيــات 
 ، الدولية  املعايير  إلى  استنادا  القانون 
والحق أن اغلب ما ورد في التقرير اعاله 
االلتفات  و  واالهــتــمــام  بالعناية  جــديــر 
هذا  الغاية من تشريع  لتحقيق    ، اليه 
العنف  مظاهر  من  الحد  بغية  القانون 
األسري والقضاء على أسبابه وحماية 
األســــــــرة وأفـــــــرادهـــــــا  وتـــحـــمـــل الــــدولــــة 
السيما   األســـرة  ووقــايــة  ملسؤولياتها 
املـــرأة مــن األفــعــال الــتــي تشكل العنف 

األسري بأشكاله املختلفة.

وتـــوجـــد صــــور مــخــتــلــفــة لــلــحــجــر الــصــحــي 
تــســتــعــمــل اعــــتــــمــــادًا عـــلـــى نـــمـــط الــــعــــدوى 
والــعــوامــل املــتــضــمــنــة فــي انــتــشــارهــا وذلــك 
بهدف مواجهة التشابه في عملية االنتشار 
عبر الجسيمات الهوائية او القطرات او عبر 
االتـــصـــال عـــن طــريــق الــجــلــد او مـــن خــالل 
االتصال عن طريق سوائل الجسم  ووفقًا 
العراقي  املشرع  فقد نص  العراقي  للقانون 
لسنة   (89) رقــم  العامة  الصحة  قانون  في 
اتباعها في حالة  الواجب  االجـــراءات   1981
املادة  االوبئة حيث نصت  انتشار  مكافحة 
(46) منه بانه يجوز لوزير الصحة او من 
ايـــة مدينة  بــبــيــان يــصــدره  يــخــولــه ان يعلن 
او اي جــــزء مــنــهــا مــنــطــقــة مـــوبـــوءة بــاحــد 
االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية 
و للسلطات الصحية في هذه الحالة اتخاذ 
جــمــيــع االجــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــمــنــع انــتــشــار 

املــرض و لها فــي سبيل ذلــك تقييد حركة 
تــنــقــل املــوطــنــني داخــــل املــنــطــقــة املـــوبـــوءة و 
الدخول اليها او الخروج منها و غلق املحال 
العامة كدور السينما و املقاهي و املالهي و 
الحمامات و اي محل  الفنادق و  املطاعم و 

اخر خاضع لالجازة و الرقابة الصحية.
التعليمية و املعامل و   و كذلك املؤسسات 
املشاريع و دوائر الدولة و منع بيع االغذية 
مــن  او  الـــصـــحـــة  لــــوزيــــر  و  املــــشــــروبــــات  و 
يخوله ان يعلن ببيان يصدره عند انتشار 
احـــد االمــــراض الــخــاضــعــة لــلــوائــح الصحية 
ــيــد عــلــى ايـــة واســـطـــة نقل  الــدولــيــة وضـــع ال
اي شخص  دعــــوة  و  مــبــنــى رســمــي  اي  و 
و  الصحية  املكافحة  حملة  فــي  للمساهمة 
الصحية عند علمها بوجود مرض  للجهة 
انــتــقــالــي او مــتــوطــن او االشــتــبــاه بــوجــوده 
الــســكــن و املــحــال  الـــحـــق فـــي دخـــــول دور 

التفتيش  لغرض  اخــر  مكان  اي  او  العامة   
للتأكد  االشخاص  على  والكشف  الصحي 
من خلوهم من املرض و لها الحق في اخذ 
املالمسني  مــن  املــخــتــبــري  للتحليل  نــمــاذج 
لــلــمــريــض او املــشــتــبــه بــهــم و رش مــبــيــدات 
داخــل  بانواعها  الكيميائية  املـــواد  و  اآلفـــات 
ـــــدور و الــشــقــق و الـــعـــمـــارات الــســكــنــيــة و  ال
اخـــــر و عــنــد  عـــــام  مـــحـــل  اي  خـــارجـــهـــا و 
 ملسبب 

ً
االشتباه باي شخص كونه حامال

مرض او انه في دور حضانة احد االمراض 
االنــتــقــالــيــة بــمــا فــيــهــا االمـــــراض الــخــاضــعــة 
الصحية  فللجهة  الــدولــيــة  الصحية  لــلــوائــح 
الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة ملراقبته او 
من  للتأكد  لغرض فحصه  او حجره  عزله 
معالجته  و  املرضية  امليكروبات  من  خلوه 
 لــهــذه املــيــكــروبــات 

ً
عــنــد ثــبــوت كــونــه حــامــال

وان  منه  لحني سالمته  باملرض  او مصابًا 
الحجر الذي تم فرضه من قبل خلية االزمة 
املشكلة لغرض اتخاذ االجراءات بخصوص 
انتشار فيروس كورونا التي اتخذت جملة 
مـــن االجــــــــراءات ومــنــهــا مــنــع الــتــجــمــعــات و 
فـــرض حــظــر الــتــجــوال و قــد عــاقــب املــشــرع 
رقم  العراقي  العقوبات  قانون  في  العراقي 
مــخــالــفــة  عـــلـــى  املــــعــــدل   1969 لــســنــة   111
االوامر و التعليمات الصادرة من السلطات 
منه   (  240) املـــادة   املختصة حيث نصت 

ان:  
(يــعــاقــب بالحبس مــدة ال  تــزيــد على ستة 
اشــهــر او بــغــرامــة ال  تــزيــد على مئتي الف 
ديـــنـــار كـــل مـــن خـــالـــف االوامـــــــر الـــصـــادرة 
او من  او مكلف بخدمة عــامــة  مــن مــوظــف 
او شبة  او هيئة رســمــيــة  الــبــلــديــة  مــجــالــس 
لم  او  الــقــانــونــيــة  رســمــيــة ضــمــن سلطاتهم 
يمتثل اوامــر اية جهة من الجهات املذكورة 
الصادرة ضمن تلك السلطات و  ذلك دون 
 االخــــــالل بـــايـــة عــقــوبــة اشــــد يــنــص عليها 
الــقــانــونــي لفرض  ــقــانــون) و ان االســــاس  ال
حــظــر الــتــجــوال و الــحــظــر الــصــحــي املنزلي 
هــــــو قــــــانــــــون الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة وقـــــانـــــون 
 الــــدفــــاع عــــن الـــســـالمـــة الـــوطـــنـــيـــة رقـــــم (1) 

لسنة 2004.
حــظــر  و  املـــــــواطـــــــن  حـــــريـــــة  تـــقـــيـــيـــد  وان   
ـــيـــس الـــــهـــــدف مـــنـــه تــقــيــيــد  ــــتــــجــــوال هـــــو ل ال
ــتــنــقــل و انـــمـــا شـــرع  حـــريـــة املــــواطــــن فــــي ال
ـــــغـــــرض حــــمــــايــــة املـــــــواطـــــــن مــــــن انــــتــــقــــال   ل
العدوى  انتقال  و  الفيروس  وتفشي  الــوبــاء 
املـــــــادة (46) مــن  احــــكــــام  يـــخـــالـــف  وهـــــو ال 
والتي   2005 لعام  النافذ  العراقي  الدستور 
نصت على: (ال يكون تقييد ممارسة اي من 
الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور 
او تحديدها  اال بقانون او بناء عليه على ان ال 
يمس ذلك التحديد  والتقييد جوهر الحق او 
الحرية) وان الغاية من تطبيق احكام القانون 
بـــحـــق االشــــخــــاص الــــــذي يــنــتــهــكــون حــظــر 
 التجوال هو حماية صحة املواطن وحقه في 

الحياة.
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الذي  املشــــــــهد  هــــــــذا  ويندرج 
مواقــــــــع  علــــــــى  تداولــــــــه  يتــــــــم 
التواصــــــــل االجتماعي ضمن 
أنشــــــــطة لجــــــــأ اليهــــــــا فنانون 
ها 

ّ
من محافظة البصرة ، لعل

بااللتــــــــزام  املواطنــــــــني  تقنــــــــع 
بتدابيــــــــر للوقايــــــــة مــــــــن وباء 
كوفيــــــــد19- العاملــــــــي، بعد أن 
تبني أن الدعوات والتحذيرات 

الرسمية لم تردع العراقيني.
ويقــــــــول قاســــــــم: "اليــــــــوم نمّر 
كورونــــــــا،  فيــــــــروس  بأزمــــــــة 
وبالتالــــــــي وجهنــــــــا كل عملنا 
إلى الشــــــــق التوعوي، لناحية 
االلتزام بتوجيه وزارة الصحة 
اليدين وغســــــــل  تعقيــــــــم   من 

 وما شابه".
في ســــــــاحة "حــــــــارة الضبع"، 
أبــــــــو  ابــــــــن  يدخــــــــل عصــــــــام، 
عصــــــــام، والذي يلعــــــــب دوره 
املمثل يوســــــــف الحجاج، في 
أبناء  مــــــــع  مشــــــــادة كالميــــــــة 
تجمعهــــــــم  بســــــــبب  حارتــــــــه 
مــــــــن دون أخــــــــذ االحتياطات 

الصحية الالزمة.
ويقــــــــول الحجــــــــاج إن الهدف 
"رفع  القصيرة  التمثيلية  من 
التوعية من خالل  مســــــــتوى 
الكوميديــــــــا للبقاء في املنازل 

والوقاية".
ويضيف قاسم ان جزءًا من 
كانــــــــت مخصصة  األعمــــــــال 
والقوات  الصحيــــــــة  للكــــــــوادر 
األمنيــــــــة التــــــــي تحــــــــاول منع 

التجمعات.
وعلــــــــى أنغــــــــام أغنيــــــــة "بنــــــــت 

التــــــــي  املصريــــــــة  الجيــــــــران" 
العالم  القت رواجًا كبيرًا في 
أنشــــــــد مغنون في  العربــــــــي، 
مشــــــــهد تمثيلي آخر يشارك 
فيــــــــه شــــــــرطي علــــــــى حاجز 
أمني "حظــــــــر التجول من ورا 
كورونــــــــا، والدنيــــــــا مذعــــــــورة 

ومجنونة".
وفي مشــــــــهد آخر، يستقبل 
أخضــــــــر  وابنــــــــه ضيفــــــــًا  أب 
اللون يعّرف عن نفسه باسم 
"كورونــــــــا" ويدعوهمــــــــا إلــــــــى 
توخي الحذر والتزام التعقيم.
لحظر  الجزئي  الرفــــــــع  ورغم 
التجــــــــول، ال تــــــــزال قطاعــــــــات 
اقتصادية أساسية في حالة 
إغالق، إذ لــــــــم تفتح املطارات، 
فيما التنقل بــــــــني املحافظات 
ممنــــــــوع، وال تــــــــزال املــــــــدارس 
والجامعات مغلقة، وصلوات 

الجمعة متوقفة.
واعتبرت الســــــــلطات أن الرفع 
الجزئي قد يشــــــــكل متنفسًا 
للناس خالل شهر رمضان، 
ويســــــــاعد أصحــــــــاب الرواتب 

الصغيــــــــرة علــــــــى تأمني قوت 
يومهم، في أوضاع معقدة.

فــــــــي بغــــــــداد أيضًا، يســــــــعى 
فنانون إلى تقديم املســــــــاعدة 
في مجــــــــال التوعية، ألن "هذه 

مســــــــؤوليتنا"، وفق ما يقول 
مصمــــــــم الديكــــــــور الداخلــــــــي 

عبدالله خالد .
تم  تمثيلي  فيديــــــــو  ويظهــــــــر 
بثــــــــه علــــــــى قنــــــــاة تلفزيونية 

محلية طبيبــــــــة أنهكها العمل 
تتلقــــــــى اتصــــــــال دعــــــــم مــــــــن 
زوجها ليخبرها أن املرضى 
يحتاجونهــــــــا، وليرفــــــــع مــــــــن 
معنوياتها، فتعود مســــــــرعة 
إلى غرفة العمليات بتصميم 

وعزيمة.
وكان الفتــــــــًا دور الطبيبــــــــات 
األزمــــــــة  فــــــــي  العراقيــــــــات 
الحاليــــــــة، مع تطــــــــوع كثيرات 
مــــــــن اختصاصــــــــات مختلفة 
للمساعدة في السيطرة على 

الجائحة.
ويشــــــــير خالد إلى أن "حظر 
التجول مستمر" لذلك "عملنا 
الطاقم  لشــــــــكر  على فيديــــــــو 
الطبــــــــي فــــــــي العــــــــراق والعالم 
كله، وحرصنا على أن يكون 

تعليميًا".
العمــــــــل  مخــــــــرج  ويــــــــرى 
 29) الكرخــــــــي  مصطفــــــــى 
عامــــــــًا) أن "التوعية بالفيديو 
واألدوات  العناصــــــــر  أهم  من 
التــــــــي تجعل النــــــــاس يحمون 

أنفسهم بأنفسهم".

« }

 « }

 على الواقع الحاضر للحياة اإلنســــــــانية من خالل مقولة 
ّ

كنت أوّد أن أطل
لروجيه غــــــــارودي يصف بها هذا الواقع بأنه صار «عالم بال إنســــــــان!» 
بيــــــــد أنني عزفت عن ذلك عند مراجعتي لكتاب الناقد العربي علي حرب: 
«لعبة املعنى: فصول في نقد اإلنســــــــان». تعود عالقتي مع كتابات الناقد 
اللبنانــــــــي القدير علي حرب إلى أول كتابني أصدرهما عام 1985م، األول 
تحت عنوان «مداخالت» وهو مجموعة من الدراسات النقدية املعّمقة في 
أعمال محمد عابد الجابري وحسني مروة وهشام جعيط وعبد السالم 
بنسعيد العالي وسعيد بنسعيد؛ والثاني هو كتاب «التأويل والحقيقة».
 اهتمامي وقتــــــــذاك بالكتاب األول 

ّ
لــــــــم أعبأ بالكتــــــــاب الثاني بل كان جــــــــل

«مداخــــــــالت» نظــــــــرًا ملوضوعه ومنحــــــــاه النقدي الجــــــــاّد، الــــــــذي واجه به 
أطروحات لم يجرؤ على مواجهتها كثيرون، وسط أجواء الترحيب التي 
 كبيرًا على 

ً
ع لعلي حرب مســــــــتقبال

ّ
أحاطــــــــت كتابات الجابري. كنت أتوق

الســــــــاحة الفكرية العربية يحّوله من ناقد إلى مؤّسس في الفكر، خاصة 
أّن نقده نفسه يستبطن الكثير من التأسيس حتى وهو يمارس النقد.ما 
 كفاءة في 

ّ
كان يرّجح كفة علي حرب لتحّوله من ناقد إلى مؤّسس ال يقل

مهّمة التأســــــــيس عن مهّمته كناقد، هما الرصانة والجدية اللتان ظهرت 
بهما أطروحاته النقدية األولى، واألهّم من ذلك هو امتالكه للون من املعرفة 
الفكرية ال يحســــــــنها أغلب من نقد أعمالهم، وال يزال يفتقدها كثير من 
الرموز في الســــــــاحة الفكريــــــــة العربية، 
أعنــــــــي بها معرفتــــــــه الجيدة بالتشــــــــيع 
والتصــــــــّوف أو العرفــــــــان، واغترافه من 
هذين املعينني ماّدة فكرية مهّمة برزت 

واضحة في دراساته النقدية األولى.
لكن علي حــــــــرب لم يمض على الطريق 
ها لنفســــــــه في كتاب 

ّ
ذاتهــــــــا التي اختط

«مداخالت»، وربما كانت الشهرة التي 
حظي بها هي في طليعة أهم األسباب. 
مــــــــع ذلــــــــك بقيُت علــــــــى متابعتــــــــه حتى 
ليمكننــــــــي االدعاء بأننــــــــي اطلعت على 
جميع كتبــــــــه بعد كتاَبــــــــي «مداخالت» 
والحقيقــــــــة» حال صدورها  و«التأويل 
فــــــــي أغلب األحيان، بمــــــــا في ذلك كتابه 
«لعبة املعنى» الــــــــذي ربما مّر عليه في 
مكتبتــــــــي أكثر من ربع قــــــــرن، مكتفيًا 

بتوريقه عن القراءة الدقيقة املتأّملة.
 أن أســــــــّجل أسفي، فالكتاب 

ّ
ال أملك إال

يســــــــتحّق القراءة منذ لحظة صدوره، وما هــــــــو من الكتب التي ُيرمى بها 
ترك للصدف، وال يزال لم يفقد ألقه 

ُ
همل قراءتها وت

ُ
في جانب املكتبة أو ت

ومعنــــــــاه، هذا إن لــــــــم تزد أهميته حوادث كورونا مــــــــن حولنا.كتاب «لعبة 
املعنى» مملوء باألفكار، بل تكاد املعاني تتدافع من كثافتها، وهو عصّي 
على القــــــــراءة الزدحام تأمالته، حتى برغم اللغة الســــــــهلة الواضحة التي 

يكتب بها علي حرب في األغلب.
بعــــــــد أن انتهيت من الكتاب قــــــــّدرت أن مؤلفه ربما دّونــــــــه وهو في خلوة 
تأّمــــــــل وانقطاع، من تلك الخلوات التي يشــــــــتهر بهــــــــا العرفاء والصوفية، 
كما خامرتنــــــــي فكرة أن يكون علي حرب قد انقطع، لتســــــــجيل تأمالته 
التي ســــــــّجلها في هذا الكتاب عن اإلنســــــــان والعالم والوجود، في موسم 
عني أجواؤه على الصفاء الروحي 

ُ
تفّرغ عبادي، كموسم شهر رمضان، ت

ــــــــر من ثّم في دقة الفكــــــــرة واملالحظة، وتتحّول إلــــــــى فرصة للتأّمل 
ّ
وتؤث

ومــــــــا ُيطلق عليه في لغة الثقافة، العودة إلى الذات، ورؤية الغرب والوجود 
 طوباوية.

ّ
والعقل واإلنسان والحضارة والتقّدم بمنظار أكثر واقعية وأقل

لقد اســــــــتغرقت املقّدمات أغلب املساحة، وفي ذلك نفع مرجّو للقارئ كي 
ع هي أكثر صلة بواقع 

ُ
يعود للكتاب بنفســــــــه، وما ينثره قلم املؤلف من مل

اإلنســــــــان هذه اللحظة، منها كمثــــــــال: «فاإلعالن عن موت الله يحمل معه 
موت اإلنسان نفسه»!.

_ #

كانت الغاية االساســــــــية منها كما يقول 
سهيل نجم  احد القائمني على الحملة هي 
"استعادة الق العالقة املجتمعية بني هؤالء 
النزالء وذويهم بعد ان عرفنا ان بعضهم 
لم ير أوالده وبناته منذ ســــــــنتني ؛ ما اثر 
سلبا في صحتهم وأوضاعهم النفسية". 
واضــــــــاف "لقــــــــد واجهنا صعوبــــــــات في 
الوصول الى ذوي النزالء بســــــــبب التقيد 
الــــــــذي تفرضــــــــه توجيهات خليــــــــة االزمة 
ملواجهة وباء كورونا لكن بفضل جهود 
القوى االمنية ونشطاء مدنيني تمكنا من 
االتصال ببعض افراد االســــــــر الذين لبى 
البعض منهم الدعوة بصدر رحب ، بينما 

كان البعض االخر يحتاج الى جهود من 
اجل إقناعه بالحضــــــــور ونحمد الله اننا 
نجحنا في توفير هذه االجواء التي القت 
صدى طيبــــــــا لدى الجميــــــــع". وحول ردة 
الفعــــــــل اإليجابية لهذه املبادرة قال النزيل 
يوســــــــف كاظم: "لقد كانــــــــت لحظة جميلة 
كّنــــــــا نفتقد إليها في الســــــــنوات املاضية، 
إذ تجد نفســــــــك الى جانــــــــب بعض افراد 
اســــــــرتك على مائــــــــدة افطــــــــار رمضانية 
واحدة ومن ثم احتســــــــاء الشاي وتبادل 
أطراف الحديث واســــــــترجاع الذكريات انا 
ســــــــعيد ان ارى أحفــــــــادي يتبادلون معي 

التهاني بذكرى شهر الطاعة والغفران".

 وعبــــــــرت النزيلــــــــة ام فــــــــوزي التي مضى 
على وجودها في دار املسنني قرابة نحو 
خمســــــــة أعوام عن ســــــــعادتها بحضور 
بناتها مأدبة االفطار وقالت: "اشــــــــكر من 
قام بهذه املبادرة الطيبــــــــة التي تعبر عن 
مــــــــدى االهتمــــــــام بالجانب االســــــــري كما 
أثنــــــــى على من تقدم بالوجبــــــــات الغذائية 

والهدايــــــــا التذكاريــــــــة". مــــــــن جهتــــــــه اثنى 
الباحــــــــث االجتماعي حمــــــــزه كاظم على 
مبادرة "رمضــــــــان يجمعنا" وقــــــــال انها 
"واحدة من التجارب االجتماعية املتميزة 
التــــــــي تمنــــــــح الثقــــــــة للفــــــــرد وتعيــــــــده الى 
 اجواء االســــــــرة وتساعده في اتخاذ قرار

 العوده لها".

انضم برج إيفل إلى معالم عاملية أخرى 
لتكريم األشخاص الذين يحاربون على 
جبهة وباء كورونــــــــا في مبادرة أطلقها 
بــــــــرج "إمبايــــــــر ســــــــتايت بيلدينــــــــغ" في 
نيويورك.فعند الســــــــاعة الثامنة مســــــــاء 
بالتوقيت املحلي عندمــــــــا يخرج الناس 
إلى شــــــــرفاتهم ونوافذهم عادة لشــــــــكر 
الطواقــــــــم الصحيــــــــة والطبية أضيء برج 
إيفــــــــل "بأنــــــــوار بيضاء براقــــــــة" تكريمًا 
"لشجاعة العاملني في الرعاية الصحية 
التي ال تتزحزح فــــــــي مواجهة الجائحة" 
الناجمة عن فيروس كورونا املســــــــتجد، 
على ما أعلنت الشركة التي تدير البرج.
وبعد نصف ســــــــاعة على ذلــــــــك، انضم 

بــــــــرج مونبارس الشــــــــاهق في العاصمة 
الفرنســــــــية إلــــــــى املبــــــــادرة متنقــــــــال بني 
األنــــــــوار الحمراء والبيضاء "إلبداء الدعم 

بقوة أكبر مثل قلب نابض".
وقد كانت بدأت مبادرة "هيروز شــــــــاين 
برايــــــــت" في 24 نيســــــــان فــــــــي نيويورك 
مــــــــع اســــــــتخدام لــــــــون مختلــــــــف في كل 
مســــــــاء لتوجيــــــــه تحية إلــــــــى مجموعات 
مختلفة تشمل الطواقم الطبية والشرطة 
والعســــــــكريني.ومن املعالم األخرى التي 
شــــــــاركت في املبادرة، بــــــــرج خليفة في 
اإلمــــــــارات وهــــــــو أعلى مبنى فــــــــي العالم 
وبــــــــرج "ســــــــي أن" فــــــــي تورنتــــــــو وبرج 

"ماكاو" في الصني.


