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الخارجي  االمتحان  بطلبة  يتعلق  مهم  قــرار  اصـــدار  التربية  وزارة  تعتزُم 
خالل اليومني املقبلني، بينما اجرت تنسيقا مع وزارتي الصحة واالتصاالت 

للتهيئة اللوجستية الجراء امتحانات السادس االعدادي . 
وقال معاون مدير عام التقويم واالمتحانات بالوزارة نعمة حربي لـ»الصباح»: 
الــرأي قــرارا  الدائمة لالمتحانات وهيئة  اللجنة  الـــوزارة تبحث من خــالل  إن 
مهما يتعلق بطلبة االمتحانات الخارجية والذي سيكون منصفا لهم أسوة 
الـــوزارة مع وزارتــي الصحة  بأقرانهم الطلبة .  وكشف حربي عن تنسيق 
امتحانات  الجـــراء  االمــنــيــة  والــجــهــات  الشعبي  الحشد  وهيئة  واالتــصــاالت 

السادس االعدادي بمواعيدها املحددة والعمل على تعفير املراكز االمتحانية 
، فضال عن توفير فــرق طبية من  امتحان  بــدء االمتحانات وبعد كل  قبل 
املستوصفات الصحية القريبة من كل مركز امتحاني لغرض فحص الطلبة 
للقاعات االمتحانية من خالل قياس درجــة حرارة  والهيئات قبل دخولهم 
الجسم، اضافة الى نشر التعليمات الصحية لتثقيفهم ورفدهم باملعلومات 
الوافية عن فايروس كورونا والتأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات اثناء 
دخولهم للمركز االمتحاني. ولفت الى ان التنسيق تم مع وزارة االتصاالت 
االمتحانية  االسئلة  الرســـال  السعات  عالية  انترنت  خــدمــة  توفير  لــغــرض 
للمدارس العراقية في الخارج من اجل وصولها في الوقت ذاته الذي توزع به 

االسئلة داخل البالد تالفيا لتسريبها.

َد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رفضه ألي 
ّ
أك

باتخاذ  متوعدًا  الصحية،  املــالكــات  يطول  اعــتــداء 
اجراءات مشددة بحق من يتجاوز او يعتدي على 
الــى ان  االطباء واملــالكــات الصحية، وبينما اشــار 
املــواطــن،  معاناة  مــن  فاقم  التحتية  البنى  ضعف 
تــعــهــد بــتــصــحــيــح املــــســــارات الـــخـــاطـــئـــة، وإيـــجـــاد 

الــحــلــول الــنــاجــعــة للنهوض بــالــواقــع الــصــحــي في 
البالد. وتزامنت تعهدات رئيس الوزراء، بمالحقة 
املعتدين على املالكات الطبية، مع توجيه اصدره 
مجلس القضاء األعلى ملحاكم التحقيق املختصة 
باتخاذ  التشّدد  بضرورة  العام  االدعــاء  ومكاتب 
املالكات  املعتدين على  القانونية بحق  اإلجــراءات 
الصحة، حسن  وزيــر  ناقش  ذلــك،  الطبية. وســط 
للخبراء  العليا  اللجنة  اجــتــمــاع  خـــالل  الــتــمــيــمــي، 
الخاصة بمواجهة الجائحة، اتخاذ اجراءات عاجلة 

الــوزارة  في توفير (االوكسجني الطبي) مبينا ان 
العالم  فــي  عــالج جديد  او  لقاح  أي  مــع  متواصلة 
النائب  افصح  فــي حــني  للعراق،  لضمان وصــولــه 
الفني ملحافظة بغداد، علي العيثاوي، في تصريح 
”الــصــبــاح“، عــن تنفيذ محافظة بغداد  بــه  خــص 
خـــالل االيـــــام املــقــبــلــة، 10 مــســتــشــفــيــات سريعة 
الصحي  للحجر  مخصصة  والــرصــافــة  بــالــكــرخ 
ملـــرضـــى فـــايـــروس كــــورونــــا. وذكـــــر بـــيـــان ملكتب 
”الكاظمي  ان  ”الــصــبــاح“  تلقته  ـــــوزراء،  ال رئــيــس 

الطبية في  استقبل وفدًا يمثل عددًا من املالكات 
محافظة ذي قـــار، مــّمــن تــعــّرضــوا الــى اعــتــداءات، 
وأكــد رفضه ألي اعــتــداء على املــالكــات الصحية، 
مــبــيــنــا أن مـــجـــلـــس األمـــــــن الـــوطـــنـــي قــــد أصــــدر 
جميع  فــي  الصحية  املــالكــات  بحماية  توجيهات 
إجــراءات  وستتخذ  الــعــراق،  بعموم  املستشفيات 
مشددة بحق من يتجاوز أو يعتدي على األطباء 

واملالكات العاملة في املؤسسات الصحية.
 

ّ
ــــفــــت كـــل

ّ
وأوضـــــــح الـــكـــاظـــمـــي، أن الـــحـــكـــومـــة وظ

أنه  مــؤكــدا  كــورونــا،  جائحة  ملواجهة  إمكانياتها 
ــر الحد األدنـــى مــن البنى التحتية 

ّ
لــو كــان قــد تــوف

ـــى مـــا نــتــعــّرض  لــلــقــطــاع الــصــحــي ملـــا تــعــّرضــنــا ال
اليه اآلن، فضعف البنى التحتية فاقم من معاناة 
االهتمام،  مــن  الكثير  منا  الــذي يستحق  املــواطــن 
وإيــجــاد  الــخــاطــئــة،  املـــســـارات  بتصحيح  ونتعهد 
الــحــلــول الــنــاجــعــة للنهوض بــالــواقــع الــصــحــي في 

البالد، وهو أبسط الحقوق للمواطن العراقي. 
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السفير  يــرافــقــه  األحـــد،  أمــس  الحلبوسي،  الــنــواب محمد  رئــيــس مجلس  زاَر 
الــعــراقــي فـــي عـــمـــان، حــيــدر الــــعــــذاري، أســــرة الــكــابــنت الـــراحـــل أحــمــد راضـــي، 
ملواساتها في مصابها األليم وتفقد أوضاعها، راجيًا لألسرة الكريمة الصبر 

والسلوان. 
واستذكر الحلبوسي، املسيرة الرياضية املتميزة للراحل والحافلة باأللقاب 
واإلنجازات الكروية، التي رفع بها اسم العراق عاليا، مشيرا إلى أنه برحيل 
أسطورة الكرة العراقية؛ فقدت البالد هامة رياضية، فقد كان الراحل مثاًال في 

التميز خلقًا وأداًء.

تــقــتــرُب الــحــكــومــة مـــن ارســـــال مـــشـــروع قــانــون 
ـــبـــرملـــان مــــن اجـــل  االصـــــــالح االقــــتــــصــــادي الـــــى ال
لجنة  اكـــدت  بينما  عــلــيــه،  والــتــصــويــت  مناقشته 
ــنــيــابــيــة ان الــقــانــون  االقـــتـــصـــاد واالســـتـــثـــمـــار ال
ســـيـــؤســـس مـــجـــلـــس اصـــــــالح اتــــحــــاديــــا يــرتــبــط 

بمجلس الوزراء.

دورًا  الــخــاص  القطاع  منح  على  الــقــانــون  ويعمل 
ــتــطــويــر والــتــنــمــيــة ورفـــــع كــفــاءة  اســـاســـيـــًا فـــي ال
املـــشـــروعـــات االقـــتـــصـــاديـــة، مـــع تــوفــيــر شــبــكــات 
ـــتـــأمـــني  الــــحــــمــــايــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة وصـــــنـــــاديـــــق ال
االجتماعي، واطالق القروض للمشاريع وتطوير 

النظام املصرفي.
املالية  الــــوزراء، وزيــر  وكــان نائب رئيس مجلس 
عــلــي عــبــد االمـــيـــر عـــــالوي أكــــد أمــــس االول، أن 
برنامج كامل ومتكامل  تكوين  الحكومة بصدد 

الصالح االقتصاد والنهوض به.
عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، نهرو 
لـ“الصباح“:  راونـــدزي، قال في تصريح  محمود 
ان ”القانون يسعى الى تحويل االقتصاد العراقي 
ــقــطــاع الــخــاص  إلــــى اقــتــصــاد الـــســـوق واعـــطـــاء ال
التطوير والتنمية ورفــع كفاءة  دورًا اساسيًا في 
املشروعات االقتصادية وزيادة انتاجها وقدرتها 
ان ”الهدف من ذلــك هو  الــى  التنافسية“، مشيرا 
في  الكفاءة  وتحسني  االقتصادية  املــوارد  تنويع 

إدارة املوارد الطبيعية وفقًا ملبادئ املنافسة العادلة 
واملشروعة، وتنويع مصادر تمويل املوازنة العامة 
االتــحــاديــة“.  واضـــاف ان «هـــذا الــقــانــون سيرفع 
مــن عــائــدات الــشــركــات، ويــســّهــل عملية الــدخــول 
واالنتقال  والــخــاص،  العام  القطاع  بني  بشراكات 
اإلدارة  الـــــى  لـــالقـــتـــصـــاد  املـــركـــزيـــة  اإلدارة  مــــن 
الــالمــركــزيــة مــن خـــالل مــنــح دور اكــبــر لألقاليم 

واملحافظات غير املنتظمة في إقليم.  

{ } { } 
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حددْت لجنة االقاليم واملحافظات 
غير املنتظمة بإقليم البرملانية أربعة 
شروط إلجراء االنتخابات املبكرة، 

تتمثل باستكمال قانون االنتخابات 
وحسم مسألة الدوائر االنتخابية 
وإمكانية القضاء على «كورونا» 

وكذلك توفير الحكومة للسيولة املالية 
الالزمة إلجرائها، في حني ترى اللجنة 

القانونية النيابية، ان «مشكلة الواقع 
الجغرافي في تطبيق الدوائر املتعددة 
ما زالت قائمة في قانون االنتخابات».

 وقال عضو لجنة االقاليم النيابية، 
أحمد حيدر لـ ”الصباح“: إن ”إجراء 
انتخابات مبكرة - والتي طالبت بها 
الكتل السياسية- بحاجة الى تهيئة 

أجواء مناسبة، والتي تتطلب استكمال 
قانون االنتخابات، الذي جرت مناقشته 

باستفاضة، وحسم مسألة الدوائر 
االنتخابية واالسراع باالتفاق عليها 
في املحافظات وكيف يتم تحديدها، 

والوضع الصحي في العراق وإمكانية 
القضاء على فايروس كورونا“، مشيرًا 

الى أنه ”بعد استكمال هذه اإلجراءات؛ 
تكون الكرة في ملعب الحكومة 

لتوفير الغطاء املالي في ظل الظرف 
االقتصادي الصعب الذي يعيشه البلد 

وتحديد تاريخ إلجرائها“. 
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أمس  االتــصــاالت،  وزارة  كشفْت 
األحد، عن نتائج عملية الصدمة 
التي انطلقت في محافظة ديالى.

وقـــــــال مــــديــــر عــــــام االتـــــصـــــاالت 
واملــعــلــومــاتــيــة فــي الـــــوزارة باسم 
العراقية  األنــبــاء  لوكالة  االســـدي، 
األولـــيـــة  ـــتـــقـــديـــرات  «ال إن  (واع): 
للعملية تفيد بأنها منعت بحدود 
10 لندا من التهريب والتي يقدر 
ديــنــار  مــلــيــارات   4 بنحو  ثمنها 

شهريًا».
تــمــت  الـــعـــمـــلـــيـــة   » أن  وأضــــــــــاف 
بـــــإســـــنـــــاد مــــــن هــــيــــئــــة اإلعــــــــالم 

املخابرات  واالتصاالت وجهازي 
وقــــــوات وزارة  الـــوطـــنـــي  واألمــــــن 
 ( السريع  الـــرد  قـــوات   ) الداخلية 
الحشد  لقوات  الهندسي  والجهد 
الشعبي في قاطع ديالى لضبط 
الدولية  السعات  تهريب  عمليات 
فــي ثــالثــة أهـــداف منتخبة وكــان 
أهــــم األهـــــــداف فـــي جــبــل مــــروار 

التابع ل قضاء كفري».
قــد  االتـــــصـــــاالت  وزارة  وكــــانــــت 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق انــطــالق 
عــمــلــيــات الــصــدمــة بــتــوجــيــه من 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء لكشف 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة تـــــهـــــريـــــب ســــعــــات 
االنــتــرنــت فــي الــعــراق وهــي أكبر 

عمليات تخصصية مشتركة.

2 التفاصيل�

4 التفاصيل�

3 التفاصيل�
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وأفــــــــاد بيانان ملكتــــــــب رئيس الــــــــوزراء اإلعالمي، 
تلقتهما ”الصباح“ بــــــــأنَّ الكاظمي ناقش، خالل 
اجتماعــــــــه مع وزير الكهرباء واملــــــــالكات املتقّدمة 
 من وزارتــــــــي الكهربــــــــاء واملاليــــــــة «واقع 

ّ
فــــــــي كل

املنظومة الكهربائية في الوقت الراهن، واملعوقات 
التــــــــي تواجــــــــه وزارة الكهرباء، والعمــــــــل على رفع 
القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية، خالل موسم 

الصيف الحالي“.
وأضــــــــاف البيــــــــان أنَّ ”املدراء العامــــــــني في  وزارة 
 عــــــــن إجراءات 

ً
الكهربــــــــاء قدموا شــــــــرحًا مفصال

الصيانــــــــة والنقــــــــل والتوزيــــــــع، وأســــــــباب التلكــــــــؤ 
الحاصــــــــل، ومعوقــــــــات اإلنتــــــــاج والتوزيــــــــع، وأهم 
االنقطاعــــــــات  مشــــــــكلة  لتجــــــــاوز  املعالجــــــــات 

املتواصلة».
وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان اهمية ”وضع 
خطــــــــة آنيــــــــة وســــــــريعة ملعالجة وضــــــــع الكهرباء 
الحالــــــــي، وخطط مســــــــتقبلية لتطويــــــــر املنظومة 

الكهربائية ومعالجة أخطاء املاضي، وبما يحقق 
االكتفاء الذاتي“، مشــــــــيرًا إلى أنَّ ”الظرف الحالي 
يقتضي عدم االكتفاء بتشخيص األخطاء، وإنما 
وضع الحلول السريعة وإنهاء معاناة املواطنني“.
لة بموجب 

ّ
ولدى اجتماعه بأعضاء اللجنة املشك

قــــــــرار مجلس الــــــــوزراء(341)، املعنية بمشــــــــروع 
إنشــــــــاء املدن الجديــــــــدة، ناقش الكاظمــــــــي «آليات 
تنفيذ املشروع لتوفير السكن الالئق للمواطنني، 
والخدمات امللحقــــــــة بهذه املشــــــــاريع، كما ناقش 
ســــــــبل توفير مستلزمات نجاحها»، مشددًا على 
”ضرورة أْن يكون الهدف من املشروع هو إيجاد 
مــــــــدن نموذجية، وأن تتوفر فيهــــــــا البنى التحتية، 
وباقــــــــي الخدمات من مدارس وحدائق بالشــــــــكل 

األمثل“.
وأشار رئيس الوزراء خالل االجتماع الى ”النتائج 
فتها أساليب العمل برّد الفعل، 

ّ
الســــــــلبية التي خل

حكم ووضع ســــــــتراتيجيات 
ُ
 من التخطيط امل

ً
بدال

طويلة األمــــــــد، واتباع الخطط املســــــــتقبلية»، الفتًا 
ر كفيل بوضع 

ّ
إلى أنَّ «التخطيط الصحيح واملبك

مسار التنمية في البالد على املسار الصحيح“.

”ظاهــــــــرة  أنَّ  الــــــــوزراء  مجلــــــــس  رئيــــــــس  وبــــــــّني 
العشــــــــوائيات كانــــــــت نتيجــــــــة مباشــــــــرة للتوزيع 
غير املــــــــدروس لألراضي واملشــــــــاريع، وهذا أمر 

ل 
ّ
مرفــــــــوض، وقــــــــد أدى الــــــــى نتائج ما زالــــــــت تمث

 عقبة أمام مشــــــــاريع التنمية واإلســــــــكان املخطط 
لها“.

ويعمل القانون على منح القطاع الخاص دورًا 
أساســــــــيًا في التطوير والتنميــــــــة ورفع كفاءة 
املشــــــــروعات االقتصادية، مع توفير شبكات 
التأمــــــــني  الحمايــــــــة االجتماعيــــــــة وصناديــــــــق 
للمشــــــــاريع  القروض  واطــــــــالق  االجتماعــــــــي، 

وتطوير النظام املصرفي.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية 
علــــــــي عبــــــــد االمير عــــــــالوي أكــــــــد أنَّ الحكومة 
بصــــــــدد تكويــــــــن برنامــــــــج كامــــــــل ومتكامــــــــل 
الصالح االقتصاد والنهوض به، وقال عالوي 
لوكالة االنباء العراقية (واع): إن «هذا البرنامج 
ســــــــيقدم الى مجلــــــــس النواب خالل االشــــــــهر 
الثالثة املقبلة وســــــــيكون شامال»، الفتًا الى أن 
«الخطط املوجودة في البرنامج ستتطرق الى 
كل قطاعــــــــات االقتصاد والقطاعات االنتاجية 

والخدمية».
وأضاف أن «البرنامج يتضمن تعزيز ايرادات 
الدولــــــــة مــــــــن مصادر أخــــــــرى مثــــــــل الجمارك 
والضرائــــــــب ووقف الهدر وأيضــــــــا بعملية فك 
الخنق عن االقتصاد»، مؤكــــــــدًا أنَّ « الحكومة 
ز وتقّوي نشــــــــاط القطاع الخاص، ألن  ســــــــتعزِّ
نمــــــــوه ســــــــيوفر فــــــــرص العمل وســــــــيزيد من 

االنتاج املحلي».

تفعيل القطاع الخاص
عضــــــــو لجنة االقتصاد واالســــــــتثمار النيابية 
نهرو محمــــــــود راونــــــــدزي قال فــــــــي تصريح 
لـ»الصبــــــــاح»: إنَّ «القانون يســــــــعى الى تحويل 
االقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق واعطاء 
القطــــــــاع الخاص دورًا اساســــــــيًا فــــــــي التطوير 
والتنمية ورفع كفاءة املشروعات االقتصادية 
التنافســــــــية»،  وقدرتهــــــــا  انتاجهــــــــا  وزيــــــــادة 

مشــــــــيرا الى ان «الهدف من ذلك تنويع املوارد 
االقتصاديــــــــة وتحســــــــني الكفــــــــاءة فــــــــي إدارة 
املوارد الطبيعية وفقًا ملبادئ املنافسة العادلة 
واملشــــــــروعة، وتنويع مصادر تمويل املوازنة 

العامة االتحادية». 
واضاف ان «هذا القانون ســــــــيرفع من عائدات 
الشركات، ويســــــــهل عملية الدخول بشراكات 
بني القطــــــــاع العــــــــام والخــــــــاص، واالنتقال من 
اإلدارة  الــــــــى  لالقتصــــــــاد  املركزيــــــــة  اإلدارة 
الالمركزيــــــــة من خالل منح دور اكبر لألقاليم 
واملحافظــــــــات غيــــــــر املنتظمة فــــــــي إقليم، كما 
ز الالمركزية املالية لضمان القــدرة املالية 

ّ
يحف

بغية تمويل احتياجــــــــات التنمية االقتصادية 
املحلية، لرفع مستوى املعيشة ألفراد املجتمع 

وزيادة فرص العمل».
ولفــــــــت الــــــــى أنَّ «ذلك ســــــــيضمن تهيئــــــــة مناخ 
اســــــــتثماري لتشجيع املســــــــتثمرين املحليني 
واألجانب الدارة ملكية الوحدات االقتصادية، 
وتطوير وتوسيع نشاطات أسواق املال ودعم 
املشــــــــاركة الواســــــــعة للجمهــــــــور فــــــــي التعامل 
باألسهم والســــــــندات واألوراق املالية املختلفة، 
وتحقيق العدالة في توزيع عوائد النشــــــــاطات 

االقتصادية». 
واوضــــــــح راونــــــــدزي أنَّ «تحقيق أهــــــــداف هذا 
القانــــــــون ياتــــــــي من خــــــــالل اقتراح سياســــــــة 
اقتصاديــــــــة تتضمن تقديم الخدمــــــــات العامة 
والضرائــــــــب والعمالة، مع ضمان االنســــــــجام 
بني السياســــــــات املالية والنقديــــــــة والضريبية 
والتجاريــــــــة والتنمويــــــــة وسياســــــــات العمــــــــل، 
االقتصــــــــادي  االصــــــــالح  برنامــــــــج  وتنفيــــــــذ 
عليهــــــــا  املنصــــــــوص  والقواعــــــــد   واملبــــــــادئ 

في هذا القانون».

اعتماد الحوكمة
ولفــــــــت النائب إلــــــــى أنَّ «هذا القانون ســــــــيعّزز 
اعتماد الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات 
ــــــــة وفــــــــق املبــــــــادئ واملمارســــــــات الدولية  العامَّ
والفصــــــــل بني امللكيــــــــة واإلدارة وتعزيز كفاءة 
االدارة واملنافسة بني الشركات العامة وتنظيم 
العالقــــــــات بني ملكية وادارة املــــــــوارد الطبيعية 
وتسهيل خصخصة الشركات العامة، والعمل 
على تحقيق الشــــــــفافية واملساواة في املعاملة 
بــــــــني اصحــــــــاب املصالح من القطــــــــاع الخاص، 
وتشــــــــجيع الحوار بني القطاع العام والشركاء 
االجتماعيــــــــني، مــــــــع توفير شــــــــبكات الحماية 

االجتماعيــــــــة ونزاهتهــــــــا وصناديــــــــق التأمني 
االجتماعــــــــي مثل صناديــــــــق التقاعد والتأمني 
ضد البطالة وتنظيم سوق العمل والتعليمات 
املنظمة لسوق العمل، وتسهيل انشاء وتطوير 
وتحفيز  واملتوســــــــطة،  الصغيــــــــرة  املشــــــــاريع 
توفير القروض امليســــــــرة لها من خالل انشاء 
صناديــــــــق االقــــــــراض او التمويــــــــل مــــــــن خالل 

الشراكة بني القطاعني العام والخاص».
كما أكد عضو لجنة االقتصاد واالســــــــتثمار 
النيابية أنَّ «القانون ســــــــيخلق بيئــــــــة قانونية 
مؤاتية للشــــــــراكة بني الشــــــــركات واملؤسسات 
الخاصــــــــة والعامــــــــة بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك حقــــــــوق 
االمتيازات وعقود املشــــــــاركة وادارة املشاريع 
وتعزيز دور القطاع الخاص لضمان املساواة 
واملنافســــــــة العادلة في الســــــــوق، والعمل على 
ازالة العوائــــــــق القانونية التي تؤثر ســــــــلبًا في 
القطاع الخاص، وتشــــــــجيع االستثمار  تنمية 
في قطاع الزراعة وتوفير املدخالت االساسية 
والكافية واصالح التشريعات واالجراءات ذات 

الصلة باالراضي وطرق استخدامها». 

إصالح الجهاز املصرفي
وأفــــــــاد راوندزي بــــــــأنَّ «القانون ســــــــيعمل على 
اصــــــــالح واعــــــــادة هيكلــــــــة الجهــــــــاز املصرفــــــــي 
وتوســــــــيع العمليات التجارية املصرفية لتوفير 
التمويــــــــل املطلــــــــوب لالســــــــتثمار، وتوفير آليات 
فعالــــــــة للحد مــــــــن املخاطــــــــر، وزيــــــــادة االئتمان 
والعمــــــــل على تحويل املصــــــــارف الحكومية الى 
شركات مساهمة، وضمان التوسع في القطاع 
املصرفي تحت اشراف البنك املركزي، وادخال 
اآلليــــــــات الحديثــــــــة والتكنولوجيــــــــا املصرفيــــــــة 
لتســــــــهيل الحصــــــــول على التمويــــــــل والخدمات 

االفضل». واشار النائب الى ان «قانون االصالح 
م ويطّور االســــــــواق املالية من 

ّ
االقتصــــــــادي ينظ

خــــــــالل تقييــــــــم رؤوس االمــــــــوال وفقــــــــًا ملعايير 
املحاسبة الدولية، وتحفيز ادخال التكنولوجيا 
الحديثــــــــة والصديقــــــــة للبيئة، واعتمــــــــاد مبادئ 
التنميــــــــة الحضرية والتخطيــــــــط لضمان توفر 
االراضي واملرافــــــــق العامة لتحفيــــــــز القطاعات 
املختلفة، واتخاذ التدابيــــــــر الالزمة والتدريجية 
لتنظيم القيــــــــود التي تحكم السياســــــــات املالية 
والنقديــــــــة، وتحديد مناطق التنمية املســــــــتدامة 
فــــــــي املواقــــــــع الجغرافية التــــــــي تعاني من نقص 
القدرات االقتصادية واختالل التوازن التنموي، 
ومنح هــــــــذه املناطق حوافــــــــز اقتصادية لجذب 
املستثمرين وتشجيع الشركات املحلية واقامة 
 املشاريع، والعمل على اصالح النظام الضريبي

 واملالي».
واملح راوندزي إلى اّنه «وفق القانون سيؤّسس 
مجلس اإلصالح االقتصــــــــادي االتحادي الذي  
يرتبط بمجلس الوزراء، ويتمتع بالشــــــــخصية 
املعنويــــــــة ويمثله رئيس املجلــــــــس او من يخوله، 
ويتكــــــــون مــــــــن دائــــــــرة االصــــــــالح االقتصادي 
والتخطيط  الدراســــــــات  ودائــــــــرة  والتشــــــــريعي، 
الســــــــتراتيجي والعالقات الدولية، ودائرة تنظيم 
اســــــــتغالل االرض، ودائرة الشــــــــؤون القانونية 
واالداريــــــــة، ودائــــــــرة تنمية املشــــــــاريع الصغيرة 
واملتوســــــــطة، وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي»، 
مؤكدًا «استحداث قسم لإلصالح االقتصادي 
فــــــــي كل وزارة معنيــــــــة بذلــــــــك لتنفيــــــــذ مهــــــــام 
اإلصالح بــــــــكل قطاع تابع للوزارة املعنية يديره 
موظــــــــف بعنوان مديــــــــر حاصل على شــــــــهادة 
 جامعيــــــــة أوليــــــــة في األقــــــــل ومــــــــن ذوي الخبرة 

واالختصاص».

بدأْت مديرية صحة نينوى بحملة إعمار جميع املراكز الصحية املدمرة 
في عموم سهل نينوى. 

 وقــــــــال مدير عــــــــام صحة نينــــــــوى الدكتور فــــــــالح الطائي فــــــــي تصريح 
لـ «الصباح»: إنَّ الفرق الهندسية في املديرية وبالتعاون مع شركة الروعة 
الهندسية احدى شــــــــركات وزارة االعمار بدأت امس بحملة اعمار»15» 
مركزًا صحيًا موزعًا في ناحية برطلة، قضاء الحمدانية، بلدة كرمليس، 
القوش، قرقوش وبعشيقة بعد خروج اغلب املراكز الصحية في مناطق 

سهل نينوى عن الخدمة.
واضــــــــاف ان حملة االعمار جاءت بعد رفع االنقــــــــاض بالكامل من هذه 
املراكــــــــز املدمرة بالتعــــــــاون مع مديرية بلديات نينوى اســــــــتعدادا لعملية 
االعمــــــــار فيها، الفتا الى أنَّ مديريته حــــــــددت مدة عام كامل العادة هذه 
املراكــــــــز الــــــــى الخدمة وتجهيزها باملــــــــواد واملــــــــالكات الصحية النتعاش 

الحركة الصحية في عموم سهل نينوى .

تمكنــــــــْت قواتنا االمنية مــــــــن قتل قيادي خطير 
بعصابــــــــات داعــــــــش االرهابيــــــــة قــــــــرب خانقني 
في محافظــــــــة ديالى، بينما القت اســــــــتخبارات 
الداخلية القبض علــــــــى 14 إرهابيًا مطلوبًا في 

كركوك و صالح الدين.
وقالــــــــت وكالة االســــــــتخبارات في بيــــــــان تلقت 
”الصبــــــــاح“ نســــــــخة منــــــــه: إنَّ «قــــــــوة تابعة لها 
تمكنــــــــت مــــــــن إلقــــــــاء القبض علــــــــى 9 إرهابيني 
بمناطق متفرقة من قضاء ســــــــامراء بمحافظة 
صــــــــالح الدين مطلوبــــــــني وفق أحــــــــكام املادة 4 
إرهاب النتمائهــــــــم لعصابات داعش اإلرهابية، 
أسماؤهم مؤشــــــــرة في قاعدة بيانات العاملني 

مع تلك العصابات اإلجرامية.

وأضافــــــــت الوكالة خالل البيــــــــان أنَّ «قوة أخرى 
تابعة لها تمكنت من القبض على مجموعة من 
املتهمني بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، 
خمســــــــة منهم مطلوبون وفقا ألحكام املادة 4 
إرهاب النتمائهــــــــم لعصابات داعش اإلرهابية، 
واثنــــــــان آخــــــــران مطلوبان وفقا ألحــــــــكام املادة 

.«240
وفي ديالى قال القيادي في الحشد العشائري 
احمد العزاوي في تصريــــــــح صحفي: إنَّ «قوة 
امنية مشــــــــتركة نجحت بعملية نوعية في قتل 
قيادي خطير في عصابــــــــات داعش االرهابية 
قرب منطقــــــــة مردان في اطراف قضاء خانقني 

(100كم شمال شرق بعقوبه)».
واضــــــــاف العــــــــزاوي ان «العمليــــــــة جــــــــرت وفق 

معلومات استخبارية دقيقة».

14
تــتــقــدم أســــرة (الـــصـــبـــاح) بخالص 
الـــعـــزاء واملـــواســـاة لــلــزمــيــل إحــســان 
املــــــرســــــومــــــي املــــــحــــــرر فــــــي الـــقـــســـم 
الـــريـــاضـــي لـــوفـــاة شــقــيــقــتــه، داعـــني 
الباري عزَّ وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
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نحُن في طريق بناء دولة األمة وليس بناء أمة الدولة ، بهذه 
العبارة انهيت الحديث السابق وكنت ازمع ترك الحديث في 
ثقيلة على عمود  واالمــة النها موضوعات  الدولة  موضوعة 
اســبــوعــي  ، لــكــن الشهية املــفــتــوحــة لــلــســادة الــقــراء فرضت  
العراقيني  الــى موضوع دولــة االمــة باعتبار ان  العودة  واجــب 
البطيء مع هذا  التجريب والتعلم والتأقلم  زالــوا في طور  ما 

االستحقاق الكبير .
نحن على اعتاب مئوية الدولة العراقية  التي تأسست بعد ثورة 
شعبية اسهمت فيها اغلب اطراف الجماعة الوطنية العراقية 
الــثــورة تأسست دولة  ،اعني بها ثــورة عــام 1920 ،بعد هــذه 
العراق الحديث بتتويج امللك فيصل االول (1883- 1933) في 
اب 1921،لتكتمل اركان الدولة من امة واقليم جغرافي وحدود 
شبه مكتملة وسلطة سياسية عليا وهياكل ادارة بيروقراطية 
، بعد احد عشر عاما  من ذلك التاريخ اشتكى فيصل االول 
بمرارة من عدم وجود امة عراقية مندمجة املشاعر والهوية 
والـــروابـــط الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة ،مطالبا 
بتشكل هـــذه االمـــة وبــتــوحــيــد اهــدافــهــا الــكــبــرى ، كــأنــه كــان 
يرهن ازدهار األمة بتنامي قدرة الدولة على القيام بوظائفها 
وركز على تقوية الجيش باعتباره العمود الفقري كما أسماه 
ملــمــارســة الــدولــة لوظيفة االمـــن  ،وهـــذه الــوظــائــف االساسية 
مــشــروطــة هــي االخــــرى بــوحــدة االمــــة الــســيــاســيــة وتخليها 
بـــارادة حرة  عــن  جــزء مــن حقوقها لصالح سلطة منتخبة 
يعيشون ضمن  بــشــريــًا فحسب  تجمعًا  الــعــراقــيــون  كـــان   .
ثورتهم  بعيد  تطلعوا  وعندما   ، الــجــغــرافــي   اقليمهم  نــطــاق 
لدولة وسلطة يختارونها ،تطلب االمر منهم الخضوع لسلطة 
ملِزمة لهم جميعا ،هــذه السلطة ما كان لها ان تكون قادرة 
وفعالة من دون سيادة ،فالسيادة هي الركن االهم الذي تقوم 
،بمعنى  ما  لسلطة  املطلقة  الخاصية  فهي   ، الدولة  وبــه  عليه 
الذي  الفضاء  في  بوظائفها  القيام  تستطيع  بالسيادة  انها 
داخلية  ،ســيــادة  وجــهــان  ،ولــلــســيــادة  عليه  وتسيطر  تحكمه 
وسيادة خارجية ،ففي االولى تكون الدولة ممثلة بالسلطات 
قادرة على فرض ارادتها فوق كل ارادات مجتمعها (امتها) 
والــثــانــيــة مقتضاها   ، للعنف  واحــتــكــارا  وتــنــفــيــذا  تــشــريــعــا 
تتعامل  فهي  خــارجــيــة  والتبعية الي سلطة  الــخــضــوع  عــدم 
وحقوقها  مصالحها  بمنطق 
.استهلك  املستقلة  وارادتـــهـــا 
عمر  مــن  عــام  مئة  العراقيون 
يتنازعون على  اجيالهم وهم 
الدولة  وشكل  السلطة  طبيعة 
وفــلــســفــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
كان  بينما    ، يحكمهم  الـــذي 
ـــــأســـــره يـــتـــجـــه الــــى  ــــم ب ــــعــــال ال
مـــــــا يــــســــمــــيــــه الــــفــــيــــلــــســــوف 
االجــتــمــاعــي االملـــانـــي يــورغــن 
الـــى   (  1929-  ) هـــابـــرمـــاس 
مــرحــلــة جـــديـــدة هـــي مــرحــلــة  
مــا بــعــد االمــــة- الــدولــة،بــســبــب 

العوملة ونتائجها 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
والثقافية ،والذي بموجبه تآكل 
مــفــهــوم الـــســـيـــادة وتــقــلــصــت 
مساحة الحرية امام الدول ولم 
السيادة  يعد ممكنا ممارسة 
ـــخـــارجـــي وحــتــى  بــوجــهــهــا ال
القديم  بمفهومها  الــداخــلــي   
، ومثلما بدأت املفاهيم تتغير 
وفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات املــعــاصــرة 
،كــــــان نــصــيــب مـــفـــهـــوم االمــــة 
مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــر كـــبـــيـــرا ايـــضـــا 
املــفــهــوم مقتصرا  يــعــد  ،فــلــم 
الــذي عنى  القديم  على معناه 
او  اللغوية  او  العرقية  الــوحــدة 
،بل  لجماعة سكانية  الثقافية 
جماعة  ارادة  تــعــنــي  صــــارت 
بشرية على العيش املشترك وفقا ملصالح مشتركة واهداف 
التاريخية  العرقية واالستمرارية  يعد لالصول  لم   ، متوافقة 
واالنتماء لجغرافيا محددة اي تأثير حاسم في تعريف االمة 
املعاصرة ،  بل الشعور النفسي باالنتماء ،ووحــدة املصالح 
  ، وواجباتها  وحقوقها  املواطنة  ممارسة  وفعلية  واالرادات 
وحمل جنسية الدولة والتمتع باستحقاقاتها ، مع الخضوع 
وفــق  والــعــمــل  واالعـــتـــراف بسيادتها  الــدولــة  لسلطة  الــكــامــل 
الدولة  منازعة سلطات  فاليمكن   ، السيادة  هــذه  مقتضيات 
ديمقراطيا  منتخبة  انــهــا  طــاملــا  عليها  اجــنــدات  فـــرض  ،وال 

وتتمتع بشرعية دستورية ولو في حدها األدنى .
ــة فــي الــعــراق ،تــعــســفــان ،الــتــعــســف االول  مــا اعـــاق بــنــاء الــدول
كــان فــي صــيــرورة الــدولــة ضــد االمــة عندما اصبحت الدولة 
االمــة  وحــريــة  الرادة  وقــاهــرة  وشمولية  ومتسلطة  مستبدة 
وحقوقها الطبيعية والسياسية والثقافية   ، والتعسف الثاني 
كان في استشراء روح التمرد على السلطات ذات الشرعية 
الدستورية ، فصارت الطوائف والعشائر واالحزاب والتيارات 
والـــفـــصـــائـــل تــشــكــل مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة وتــــنــــازع الـــدولـــة 
سلطاتها وسياساتها ومواقفها ،اي ان الدولة لم تعد قادرة 
على احتكار العنف املشروع وال قادرة على بسط سلطاتها 
،  وغير متمكنة من ممارسة سيادتها الداخلية والخارجية 
وقانونها  وهيبتها  اجهزتها  على  وبـــاال  كله  ذلــك  فــصــار   ،
وافتقدت القدرة على ممارسة وظائفها االمنية واالقتصادية 
ان  بذلك  فاستحقت   ، )والرمزية  والتوزيعية  (االستخراجية 
تكون دولــة الالدولة او دولــة فاشلة او دولــة هشة ، بما جعل 
املواطن العادي  خائفا يترقب ،يتمنى حضورا فاعال لسيادة 
الدولة ،ويرجو قدرة  على ممارسة هذه السيادة بال منافسة 
من احد وبال تحد من جماعة او فصيل في الداخل ،  او دول 

في الخارج .
امته على بناء دولتها لتنهض  العراق يعاني من عــدم قــدرة 
االمــة  هـــذه  ادراك  عـــدم  مــن  ،ويــعــانــي  الــكــبــيــرة  بمسؤولياتها 
وخصوصا الفاعلني السياسيني فيها   لخطورة االستمرار 
في  الجدل السياسي وصراع االرادات والتوجهات واملصالح ، 
فذلك ما يرسخ القناعة بأن ثمة قوى محلية واخرى خارجية 
ال تريد للعراق ان يعود دولة ذات سيادة .انهم مستفيدون من 

فوضى السالح وانفتاح الحدود وهشاشة السلطات .

بإقليم  املنتظمة  غير  واملــحــافــظــات  االقــالــيــم  لجنة  حـــددت 
البرملانية أربعة شروط إلجراء االنتخابات املبكرة، تتمثل 
بــاســتــكــمــال قــانــون االنــتــخــابــات وحــســم مــســألــة الــدوائــر 
االنتخابية وإمكانية القضاء على «كورونا» وكذلك توفير 
ترى  في حني  الالزمة إلجرائها،  املالية  للسيولة  الحكومة 
الجغرافي  الــواقــع  «مشكلة  ان  النيابية،  القانونية  اللجنة 
فــي تطبيق الـــدوائـــر املــتــعــددة مــا زالــــت قــائــمــة فــي قــانــون 

االنتخابات».
 وقـــــال عــضــو لــجــنــة االقـــالـــيـــم الــنــيــابــيــة، أحـــمـــد حـــيـــدر لـ 
طالبت  والــتــي   - مبكرة  انتخابات  «إجــــراء  إن  «الــصــبــاح»: 
الى تهيئة أجــواء مناسبة،  السياسية - بحاجة  الكتل  بها 
والـــذي جرت  االنتخابات  قــانــون  استكمال  تتطلب  والــتــي 
االنتخابية  الدوائر  مسألة  وحسم  باستفاضة،  مناقشته 
واالســـــــراع بـــاالتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي املــحــافــظــات وكــيــف يتم 
تحديدها، والوضع الصحي في العراق وإمكانية القضاء 
على فايروس كورونا»، مشيرًا الى أنه «بعد استكمال هذه 
اإلجــراءات؛ تكون الكرة في ملعب الحكومة لتوفير الغطاء 
املــالــي فــي ظــل الــظــرف االقــتــصــادي الصعب الــذي يعيشه 
املفوضية  مــع  بالتشاور  تــاريــخ إلجــرائــهــا  وتــحــديــد  البلد 

العليا املستقلة لالنتخابات والبرملان».
بــأســرع وقت  بــإجــراء االنتخابات  أمله  وأعـــرب حيدر عــن 
الحكومة  ألزم رئيس  التي  الوعود  ممكن، «باعتبارها من 
النواب»،  الــذي صــوت عليه مجلس  املنهاج  بها نفسه في 
مؤكدًا ان «إجراء االنتخابات بأسرع وقت ممكن سيكون 
السياسية  العملية  الشعب، كون  وأبناء  العراق  في صالح 

شهدت الكثير من التشنجات».
وأملح الى أن «تحسن الوضع االقتصادي والتصويت على 
إجــراء  الــى  بنا  الحالية، سيذهبان  املرحلة  خــالل  القانون 
االنتخابات خالل سنة من اآلن، أما بقاء الوضع على ما 

هو عليه فقد يؤخرها أكثر».

الدوائر املتعددة
مــن جــانــبــهــا، قــالــت عــضــو الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة فــي مجلس 
الـــنـــواب املــــاس فــاضــل لــــ «الـــصـــبـــاح»: إن «مــشــكــلــة الــواقــع 
زالــت قائمة في  املتعددة ما  الدوائر  الجغرافي في تطبيق 

قانون االنتخابات».
ــــألعــــوام  ل الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  «بـــــيـــــانـــــات  ان  وأضـــــــافـــــــت، 
واليــمــكــن  اآلخـــــر،  عـــن  احــدهــمــا  يــخــتــلــف  2010 و2018 
اعـــتـــمـــاد احــــدهــــمــــا، مــــا تــســبــب بـــحـــصـــول مـــشـــكـــالت لــم 
لــنــحــو 80 مــنــطــقــة ومـــنـــهـــا مــنــاطــق  تــحــســم حـــتـــى اآلن 
الجنوبية  املــنــاطــق  فــي  أو  كــردســتــان  فــي  عليها   مختلف 

والوسطى».
وتابعت فاضل: ان «سبب جميع هذه املشكالت هو عدم 
إجــــراء تــعــداد ســكــانــي يمكن اعــتــمــاد بــيــانــاتــه فــي جميع 
الــخــطــط الـــتـــي تــعــتــزم الــحــكــومــة تــنــفــيــذهــا ومــنــهــا اجــــراء 
 ان «واحدة من أبرز املشكالت هي عدد 

ً
االنتخابات»، مبينة

أعضاء مجلس النواب الذي هو أقل من تمثيل أبناء الشعب 
العراقي، إال أن الدستور هو من حدد ذلك ويجب االلتزام 

بما جاء به».

مقترح انتخابي
أمـــا عــضــو مــركــز الــجــســر لــلــتــدريــب والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، 
أعد مقترحًا يخص  االنتخابي دريد توفيق، فقد  الخبير 

ملحق قانون االنتخابات الجديد.
الجديد  االنتخابي  «القانون  إن  «الصباح»:  لـ  توفيق  وقــال 
اعتمد على تقسيم املحافظة الى دوائــر انتخابية متعددة 
انتخابية واحـــدة، ورسم  دائــرة  املحافظة  اعتماد   من 

ً
بــدال

هـــذه الـــدوائـــر يــحــتــاج الـــى لــجــان فــي كــل محافظة تتكون 
مـــن مــمــثــلــني عـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة مـــن أعـــضـــاء مجلس 
ــذيــن يــمــثــلــون املــحــافــظــة، عــضــو اســتــشــاري من  الـــنـــواب ال
املشورة  لتقديم  للمحافظة  االنتخابات  مفوضية  مكتب 
ألي  والتنبيه  للمفوضية  الفنية  االمكانيات  حــول  الفنية 
من  اســتــشــاري  وعــضــو  لــالنــتــخــابــات،  تنظيمية  مشكلة 
مــجــلــس املــحــافــظــة لــتــقــديــم املـــشـــورة الــفــنــيــة مـــن خــرائــط 

«العضوين  ان  مبينًا  املحافظة وغيرها»،  وترسيم حــدود 
تقل  ال  أن  التصويت،على  حــق  لهما  ليس  االســتــشــاريــني 
الدائرة الواحدة عن مقعدين تطبيقا للمادة (15 أوال) من 
 القانون التي تنص على أن املحافظة دوائر متعددة وليست 

دوائر فردية».
االنتخابية  الدوائر  بتقسيم  يقضي  «املقترح  ان  وأضــاف 
عــلــى أســــاس عــــدد الــنــاخــبــني بــحــيــث تــكــون قــيــمــة املــقــعــد 
عـــلـــى أســــــاس (عــــــدد الـــنـــاخـــبـــني = عـــــدد الـــنـــاخـــبـــني/ عـــدد 
الــحــســاب مقاعد  الــكــلــي)، عــلــى أن يستثنى مــن   املــقــاعــد 

كوتا األقليات».
تكون  النسوية  الكوتا  احتساب  «عملية  ان  توفيق:  وتابع 
نسبة التمثيل بما ال يقل عن (25 باملئة) من عدد أعضاء 
الــــنــــواب، وأن ال يــقــل عـــن (25 بــاملــئــة) مـــن عــدد  مــجــلــس 
أن تحدد  كــل محافظة، على  فــي  الــنــواب  أعــضــاء مجلس 
النسوية  الكوتا  استنفدت  إذا  محافظة  لكل  النساء  كوتا 
هناك  تكون  فلن  املحافظات  في  االنتخابات  لنتائج  وفقا 
إي عملية استبدال، ويتم توزيع الكوتا النسوية في حالة 
عـــدم تحققها مــن خـــالل إضــافــة مقعد واحـــد افــتــراضــي 
الـــى عـــدد الــنــســاء الــفــائــزات لــكــل دائـــــرة، أو تقسيم الــعــدد 
الــعــدد االجــمــالــي  الــســابــقــة عــلــى  العملية  الــحــاصــل نتيجة 
املئوية  النسبة  لتحديد  االنتخابية  املخصصة  للمقاعد 
أو إضافة مقعد واحد  الزيادة،  النساء في حالة  للفائزات 
 من مقاعد النساء للدائرة االنتخابية التي حصلت على أقل 

نسبة مئوية».
وأكد الخبير االنتخابي، أنه «إذا حصلت اثنتان أو أكثر من 
الدوائر االنتخابية على النسب املئوية نفسها؛ فتتم إضافة 
مقعد الــى الــدائــرة االنتخابية الحاصلة على أقــل عــدد من 
الى  للنساء  االجمالي  التساوي  إذا حصل  أمــا  االصـــوات، 
العدد املخصص للمجلس في عدد االصــوات الصحيحة، 
فيتم اللجوء الى القرعة لتحديد أي من الدوائر االنتخابية 
الــتــي يــجــب إضـــافـــة مــقــعــد لــهــا، فـــي حـــني إذا كـــان املقعد 
الشاغر يخص امرأة فال يشترط أن تحل محلها امراة إال 

إذا كان ذلك مؤثرًا في نسبة تمثيل النساء».  

 املــــصــــدر فــــي تـــصـــريـــح صــحــفــي: 
َ

وقـــــــال
ــــــــوزراء ســيــوجــه ضــربــات  إن «رئـــيـــس ال
القليلة  إصــالحــيــة جـــديـــدة خـــالل األيـــــام 
 صالحياته غير الحزبية 

ً
املقبلة، مستغال

وغير امللزمة باملحاصصة، وإن الكاظمي 
أجـــــرى اجــتــمــاعــًا مــصــغــرًا مـــع عــــدد من 
القادة املقربني له وأبلغهم بأنه لن يرضخ 

أو يستسلم إلرادة األحزاب».

املناصب العليا
عضو مجلس النواب علي سعدون الالمي، 
قال لـ «الصباح»: «إذا ما أراد رئيس الوزراء 
تــغــيــيــر أســـمـــاء املــنــاصــب الــعــلــيــا؛ فعليه 
اآللية  بآلية جــديــدة تختلف عــن  يــأتــي  أن 
السابقة التي أتت فيها هذه األسماء لهذه 
شخصيات  يختار  أن  وعليه  املــنــاصــب، 
مهنية ومن املؤسسة نفسها وعلى دراية 
بـــهـــا، كــمــا يــجــب أن تـــكـــون شــخــصــيــات 
نزيهة وكفوءة، وعليه االبتعاد عن ضغط 
األحزاب التي تحاول تثبيت أسماء معينة 
إلدارة هذه املناصب»، منوهًا بأن «سبب 
الشخصيات  هو  املؤسسات  أغلب  فشل 
وتــفــرضــهــا على  األحـــــزاب  تجلبها   الــتــي 

رئيس الوزراء».
اختيار  بعد  الكاظمي  ان «على  وأضــاف، 
لكي  البرملان  الــى  إرسالها  الشخصيات، 

ال تــبــقــى املـــنـــاصـــب بـــالـــوكـــالـــة ونــاقــصــة 
الصالحية، وبالتالي ال تتمكن من تنفيذ 
مــا هــو فــي صــالــح املــؤســســة»، مبينًا انــه 
 6000 تغيير  ــــوزراء  ال لرئيس  يمكن  «ال 
درجـــــة وظــيــفــيــة فـــي نــفــس الــــوقــــت، لكن 
استبدالها  يمكن  مهمة  مــنــاصــب  هــنــاك 
ـــبـــرملـــان أن يـــجـــري جــلــســة  ويــســتــطــيــع ال
للتصويت عليها حتى وإن كانت الجلسة 

إلكترونية».
النواب رياض  بــدوره، بني عضو مجلس 
املـــســـعـــودي، ان «الــتــغــيــيــر فـــي الـــدرجـــات 
الـــــخـــــاصـــــة يــــعــــد مــــــســــــارًا تــصــحــيــحــيــًا 
عليه،  الــــــوزراء  رئــيــس  ونــشــجــع  حقيقيًا 
بـــأشـــخـــاص  ــــي  ــــأت ي أن  ــــد  ــــري ن ال  ــــكــــن  ول
مــقــربــني مــنــه وال عـــن طـــريـــق األحــــــزاب؛ 
معايير  وفـــق  مهنية  شــخــصــيــات   وإنــمــا 

محددة».
وقال املسعودي لـ «الصباح»: إن «املسؤول 
الخاصة هو مجلس  الدرجات  عن تعيني 
الوزراء، ودور مجلس النواب هو املصادقة 
ــيــعــلــم الـــجـــمـــيـــع أن  مــــن عـــدمـــهـــا، ولـــكـــن ل
من  عليها  مستحوذ  الخاصة  الــدرجــات 
فــإن 90 باملئة منها  لــذلــك  قبل األحــــزاب، 
لــيــس تــحــت ســلــطــة رئــيــس الـــــــوزراء، وإن 
أنــه سيجري  ـــوزراء ذكــر سابقًا  ال رئيس 
تغييرات في الدرجات الخاصة والتي قد 
تواجه بالرفض من قبل األحزاب»، مشددًا 
على «ضرورة الفصل بني العمل الحزبي 

واملؤسساتي».

دعم تشريعي
الى ذلك، دعا عضو مجلس النواب ملحان 
املــــكــــوطــــر، رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــــى تــطــبــيــق 
برنامجه الذي جاء به، وستكون السلطة 

التشريعية معه في مساره.
«األسماء  إن  «الصباح»:  لـ  املكوطر  وقــال 
الــتــي تــطــرح فــي تغيير بــعــض املــنــاصــب 
املـــهـــمـــة ال تـــــــزال مــــجــــرد حــــديــــث إعـــــالم، 
أن  يــــجــــب  صـــحـــيـــحـــة  كـــــانـــــت  مــــــا  وإذا 
تــــكــــون بــــاتــــفــــاق الـــكـــتـــل ورؤســـــائـــــهـــــا، و 
 مـــن حـــق الــكــاظــمــي أن يـــأتـــي بــمــن يـــراه 

مناسبا».
الــنــائــب املستقل أســعــد املـــرشـــدي، قـــال لـ 
«الصباح»: إن «املجلس ينتظر من رئيس 
الـــــوزراء تــقــديــم ورقـــة االصـــالحـــات، وألن 
الـــوضـــع فـــي الــبــلــد حـــــرج، فــعــلــى رئــيــس 
الــــوزراء أن يتخذ خــطــوات جــريــئــة، منها 

والبحث  الحدودية  املنافذ  على  السيطرة 
عن موارد بديلة للنفط».

وأضــاف، ان «الخطوات اإلجمالية لرئيس 
الوزراء اإلصالحية تبدأ من االعتماد على 
ضرائب  وفــرض  وحمايته  املحلي  املنتج 

على السلع املستوردة».
يـــبـــدأ  الـــســـيـــاســـي  ــــــني ان «االصـــــــــــالح  وب
بــالــقــضــاء عــلــى الــفــســاد، ألنـــه بـــدون هــذه 
الخطوة لن تكون هناك قيمة لإلصالحات 
تراجع  أســاس  فالفساد هو  االقتصادية، 
الــــبــــالد»، مــبــيــنــًا ان «الـــفـــســـاد اســتــشــرى 
أكثر في فترة حكومة تصريف األعمال، 
وعـــلـــيـــه يـــجـــب أن تـــبـــدأ خـــطـــط اإلصـــــالح 
االقتصادي  االصــالح  لتوازي   السياسي 

وتدعمه».
ـــــوزراء  ولــفــت الــــى أن «خـــطـــوات رئــيــس ال
املستقلني  والــنــواب  إيجابية،  االصالحية 
في مجلس النواب داعمون لهذه الخطوات، 
وفـــــي كــــل االتــــجــــاهــــات اإلصـــالحـــيـــة فــي 

الجهاز اإلداري والرقابي».

خطوات إصالحية
الجماعة  النائب عن كتلة  من جانبه، بني 
الكردستانية سليم همزة في  االسالمية 
الــنــواب  ان «مجلس  «الــصــبــاح»،  لـــ  حديثه 
الــوزراء االصالحية  يبارك جهود رئيس 

والتي تسهم بالقضاء على الفساد».
ولفت الى أن «االصالحات نوعان سياسية 
باتجاه واحد متواٍز،  واقتصادية وتسير 
ألن االصالحات االقتصادية لن تنجح إذا 
لم تتوفر لها اصالحات سياسية تدعمها 
فـــي الــــقــــرارات والــتــشــريــعــات»، مــبــيــنــًا ان 
«على رئيس الوزراء أن يالحق املفسدين 
الـــخـــارج، ويــســتــرد األمـــــوال املنهوبة  فــي 
واملحولة الى خارج العراق، وهذه خطوات 
ينتظرها الشارع العراقي ألنها تعيد هيبة 

الدولة».
ويــــــرى الـــنـــائـــب املــســتــقــل مــحــمــد شــيــاع 
الــســودانــي فــي حــديــث لـــ «الـــصـــبـــاح»، أنــه 
ــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــبــلــد،  «فــــي ظـــل ال
أمـــام الحكومة جملة مــن االجــــراءات  فــإن 
والــذي  النفطي  الرصيد  لتعزيز  العاجلة 
بالتزاماتها  االيــفــاء  مــن  الحكومة  ُيمكن 
وخــــصــــوصــــا املــــوظــــفــــني واملـــتـــقـــاعـــديـــن 
البطاقة  ومعالجة  االجتماعية  والــرعــايــة 
الــتــمــويــنــيــة واســتــحــقــاقــات خــلــيــة االزمــــة 
 فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــواجــــهــــة فـــــايـــــروس 

كورونا».
ونوه «بعدم رفع سعر املشتقات النفطية 
والــنــفــط الــخــام املــســتــخــرج والــــذي يعطى 
لـــشـــركـــات الــــتــــوزيــــع واملــــصــــافــــي انــتــهــاء 
أمواال  يوفر  ما  النفطية، وهو  باملشتقات 
الــنــفــط  الـــــى وزارة  تـــذهـــب  كـــانـــت  طـــائـــلـــة 
ســــواء كــانــت عــلــى شــكــل تــوزيــع االربــــاح 
عــلــى املــوظــفــني أو الــقــيــام بــمــشــاريــع ذات 
املالية  الــظــروف  ظــل  وفــي  اجتماعي،  نفع 
االمــــوال  هـــذه  أن تستثمر  يــجــب  الــحــالــيــة 
ديــنــار وذلــك  الــى 8 ترليونات  التي تصل 
في حالة السيطرة على االيرادات النفطية 
مـــن خــــالل وضــــع نــســبــة 10 بــاملــئــة من 
للتصفية  دوالرات  و8  االســتــخــراج  كلف 
وبــــحــــدود 5 بــاملــئــة لــلــتــوزيــع مـــع إعــطــاء 
الــحــوافــز، فـــإن هــنــاك 8 تــرلــيــونــات ديــنــار 
املشتقات  إيـــــرادات  مــن  تــوفــيــرهــا  ممكن 
النفطية من دون أن نرفع سعر املنتجات 
الــنــفــطــيــة عـــلـــى املـــــواطـــــن، وهـــــي ايـــــــرادات 
مــتــاحــة ولـــم تــكــن مــوجــهــة لــلــمــواطــن ومــن 
إيـــرادات سريعة، إضافة  أن توفر  املمكن 
الـــــى خـــفـــض رواتـــــــب الــــرئــــاســــات الـــثـــالث 
خـــاصـــة  ودرجــــــــــات  ونـــــــــواب  وزراء  مـــــن 
وإيــقــاف صـــرف املــخــصــصــات املمنوحة 
 خــــــارج الــــقــــوانــــني، وهــــــذه كــلــهــا تــخــفــض 

من االنفاق»
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اعــــلــــنــــت دائــــــرتــــــا زراعــــــــــة صــــالح 
الــديــن واالنـــبـــار عــن مــنــاقــالت في 
ســـايـــلـــوات املــحــافــظــة واســـتـــمـــرار 
ــــيــــات اســـــــتـــــــالم مـــحـــصـــول  عــــمــــل
الــحــنــطــة مـــن الـــفـــالحـــني.  واوضـــح 
النائب االول ملحافظ صالح الدين 
ورئيس اللجنة الزراعية اسماعيل 
خــضــيــر الــهــلــوب لــــ»الـــصـــبـــاح»، ان 
الحنطة  محاصيل  استالم  عملية 
اجــراء  مــع  الفالحني مستمرة  مــن 
الــعــديــد مــن املــنــاقــالت على جميع 
ســايــلــوات املــحــافــظــة فـــي تــكــريــت، 
ــــــدور لـــزيـــادة  الــعــلــم، الـــشـــرقـــاط وال
الــفــالحــني  مــن  املستلمة  الــكــمــيــات 
الــى كامل طاقتها  ان وصلت  بعد 
االســتــيــعــابــيــة ولــتــخــفــيــف الــزخــم 
الــحــاصــل عــلــى مــنــافــذ االســـتـــالم، 
الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة  مــبــيــنــا ان 
الـــف  هـــــي 100  ـــــــــدور  ال لـــســـايـــلـــو 
طــن والــعــلــم 80 الـــف طــن و جــرت 
عــمــلــيــات مــنــاقــلــة فــــي كـــالهـــمـــا و 
الواحدة  للنقلة  الــف طن  بواقع 15 
بينما  ـــتـــجـــارة،  ال وزارة  قــبــل  مـــن 
لسايلو  االستيعابية  الطاقة  تبلغ 

تكريت 50 الــف طــن وجــرت عليه 
مــنــاقــالت عــديــدة لــيــصــل مجموع 
ما تم تسويقه 584،135 الف طن 
. من جانبه اشــار مسؤول زراعة 
تـــكـــريـــت املــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد عــلــي 
ـــ»الــصــبــاح» الـــى انـــه يتم  مــحــمــود ل
تحديد أمــاكــن املــنــاقــالت مــن قبل 
الصوامع  وحسب  التجارة  وزارة 
املـــركـــزيـــة ســـــواء إلــــى مــحــافــظــتــي 
بـــغـــداد أو نــيــنــوى، عـــــالوة عـــن ان 
مــــراكــــز االســـــتـــــالم مـــنـــتـــشـــرة فــي 
عموم املحافظة و بعدد 7 مراكز، اذ 
واجهت هذه املراكز مشكلة ظهور 
مادة البيقيا وهي احدى الشوائب 
في محصول الحنطة وتم تشكيل 
لـــجـــنـــة مــكــلــفــة مــــن قـــبـــل الــــــــوزارة 
لــغــرض حــلــهــا وتـــم اعــتــبــارهــا من 
احدى الشوائب و تم استالم جميع 
املحاصيل من الفالحني مع تقدير 
الــفــالح، موضحا ان  الــضــرر على 
الــكــمــيــات الــتــي تـــم اســتــالمــهــا من 
 77.031 بلغت   الــشــرقــاط  سايلو 
الــف   43.581 الـــطـــوز  و  طـــن  الــــف 
الــف طن  وبيجي 101.098   ، طــن 
الف   125.960 ســامــراء  سايلو  و 
طــن و هــي فــقــط كــمــيــات صالحة 
الكميات  اما  البشري،  لالستهالك 

غير الصالحة للغذاء البشري، فتم 
رفضها و بلغ مجمل ما تم رفضه 
الحنطة   اســتــالم  عملية  بـــدء  مــنــذ 
ا  الى صرف 

ً
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ـــــــى مــــن مــســتــحــقــات  الـــدفـــعـــة االول
التجارة،  وزارة  قبل  من  الفالحني 
ـــلـــفـــالح  ل إعـــــــطـــــــاء صـــــــك  يـــــتـــــم  اذ 
بــاملــبــلــغ الـــواجـــب اســتــالمــه و يتم 
االســتــالم حسب  دفــعــات  تقسيم 
األولـــــويـــــة فــــي تــســلــيــم مــحــصــول 
متوقعا  االســتــالم،  ملراكز  الحنطة 
انــتــهــاء املــوســم الــتــســويــقــي خــالل 

األسبوعني املقبلني . 
وعــلــى الــصــعــيــد نــفــســه بــني مدير 
زراعـــــــة االنـــــبـــــار املـــهـــنـــدس مــثــنــى 
لـــــ»الــــصــــبــــاح»، ان عــمــلــيــة  ســبــتــي 
تــــســــويــــق مــــحــــصــــولــــي الـــحـــنـــطـــة 
والــشــعــيــر مــســتــمــرة وان جــهــود 
مــــالكــــات املـــديـــريـــة مــســتــمــرة فــي 
ــتــســويــق الــتــي  مــتــابــعــة حـــمـــالت ال
تــشــهــدهــا املـــحـــافـــظـــة ملــحــصــولــي 
الحنطة والشعير، اذ بلغت الكميات 
املسوقة حتى السادس والعشرين 
الى سايلوات  الحالي  من حزيران 
الــف طــن  من  وزارة التجارة 235 
محصول الحنطة، متوقعا ان تزيد 

في املحافظة عن 420 الف طن.
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وقال النائب الفني ملحافظة بغداد علي العيثاوي 
فــي تصريح خــص بــه «الــصــبــاح»: إن املحافظة 
وضمن اجراءاتها ملواجهة جائحة كورونا في 
مستشفيات  انــشــاء  مــشــاريــع  تنفذ  العاصمة 
ســـريـــعـــة بــالــتــنــســيــق مــــع عـــــدة جــــهــــات، مــبــيــنــا 
انــهــا تعمل بــهــذا املــجــال عــلــى اتــجــاهــني، االول 
الصحي للحجر  أراٍض ومواقع مالئمة   تحديد 

لــتــغــطــيــة الـــحـــاجـــة املـــاســـة لــهــا بــالــتــنــســيــق مع 
الكرخ والرصافة، واالخر  دائرتي صحة بغداد 
هــو االتـــفـــاق مــع جــهــات مختلفة لــتــمــويــل هــذه 
املـــشـــاريـــع وبــــإشــــراف املــحــافــظــة، مــنــوهــا بــأنــه 
جــرى االتــفــاق مــع دوائـــر الصحة على اختيار 
النشاء  والرصافة،  بالكرخ  مختلفة  مواقع   10
مستشفيات سريعة للحجر الصحي، اذ ستتم 
الــى ان  املباشرة بها خــالل االيــام املقبلة، الفتا 
املــحــافــظــة بــصــدد االتـــفـــاق مــع الــشــركــة الــعــامــة 
النفط  لــوزارة  التابعة  النفطية  املنتجات  لتوزيع 
مــن اجـــل تنفيذ جـــزء مــن هـــذه املـــواقـــع وكــذلــك 
اللتان  املقدسة  والعباسية  الحسينية  العتبتان 
ابدتا االستعداد لتنفيذ مواقع ببغداد تخصص 
لــلــحــجــر، الـــى جــانــب وجــــود مــنــظــمــات وجــهــات 
مانحة، اذ تعكف املحافظة على التنسيق معها 

بهذا املجال.
وافـــــاد بــــأن لــــدى املــحــافــظــة مــشــروعــا لــتــأهــيــل 
وتـــوســـيـــع مــســتــشــفــى الـــشـــهـــيـــد ضـــــــاري فــي 
الحسينية من اجل تخصيص جزء من االرض 
توفير  مــع  الصحي  للحجر  كموقع  لــه  التابعة 
مواد صحية وطبية الزمة للتعامل مع مرضى 
الــحــجــر، فــضــال عــن االتـــفـــاق مــع غــرفــة تــجــارة 

بــغــداد النــشــاء مستشفى اخـــر بــحــي الــوحــدة 
ملكيته  تعود  مبنى  ارض  على  بغداد  بأطراف 
للمحافظة، منوها بأن مستشفى البياع املكون 
من 130 سريرا هو قيد االنجاز بالتنسيق مع 
انشاء  الــى  اضافة  العراقي،  االقتصاد  مجلس 
ارض  على  1000 سرير  تضم  للحجر  مواقع 
ان هناك  عــلــى  الـــدولـــي، منبها  بــغــداد  مــعــرض 
املجال  بهذا  املحافظة  تواجه مشاريع  اشكالية 
وهــي ازمــة املــالكــات الطبية وقلتها، االمــر الذي 
البـــد مــن ايــجــاد الــحــلــول الــالزمــة لـــه  كــونــه من 
ان  اهم عوامل مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا 
املــحــافــظــة ســخــرت جميع امــكــانــاتــهــا مــن اجــل 
الوقوف الى جانب وزارة الصحة لغرض تجاوز 

االزمة.

تٔاميـن حاجـة املستشفيـات من سائل 
أالوكسجيـن

 وبـــــــدوره كــشــف مـــديـــر عــــام الـــشـــركـــة الــعــامــة 
لــلــصــنــاعــات الــكــهــربــائــيــة وااللــكــتــرونــيــة إحـــدى 
املــهــنــدس   الــصــنــاعــة واملـــعـــادن  شـــركـــات وزارة 
ن املالكات الهندسية 

ٔ
سفيـان فـوزي الجبـوري، ا

والــفــنــيــة فــي مــعــمــل إنـــتـــاج االوكــســجــني الطبي 
تـــواصـــل بــــذل الــجــهــود املــكــثــفــة واالســتــثــنــائــيــة 
مــــني حــــاجــــة املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 

ٔ
ــــتــــا ل

وكــســجــني الطبي 
ٔ
هــلــيــة مــن غــاز وســائــل اال

ٔ
واال

 

ن الكميات املجهزة 
ٔ
وبشكل يومي، مشيرا إلى ا

الطبي  وكسجني 
ٔ
اال غاز  سطوانة 

ٔ
ا  1039 بلغت 

الــطــبــي  وكـــســـجـــني 
ٔ
ــتــر مـــن ســـائـــل اال ل و8400 

بشكل يومي وبنقاوة  99.6 باملئة  ، الفتا الى 

إنتاج  العمل مستمر ليال ونهارا وبمعدالت  ن 
ٔ
ا

جــل 
ٔ
ا مــن  للمعمل  التصميمية  الــطــاقــة  تخطت 

للمستشفيات  التجهيز  طــلــبــات  جميع  تلبية 
واملــواطــنــني وإســهــامــا مــن الــشــركــة فــي تعزيز 
الدعم،  وتقديم  الصحية  املٔوسسات  إمكانيات 

واالٕسناد الالزم لها ملواجهة وباء كورونا .
من جانبه اكد مدير عام الشركة العامة للحديد 
والــصــلــب عــبـــــاس حــيـــــال، اســتــنــفــار إمــكــانــيــات 
وكسجني 

ٔ
اال بمحطة  العاملة  املالكات  وجهود  

للشركة  التابع  الحديدية  نــابــيــب 
ٔ
اال مصنع  فــي 

البصرة  بمحافظة  ام قصر  ناحية  في  والواقع 

وكــســجــني 
ٔ
لـــرفـــد مــســتــشــفــيــات املــحــافــظــة بــاال

لحاجتها  قصر  ام  استشفى  وتجهيز  الطبي، 
وكسجني الطبي ، الفتا الى تشغيل جميع 

ٔ
من اال

وكسجني التابعة 
ٔ
الطاقات املتاحة في محطة اال

إلى قسم االٕسناد الهندسي الواقع في محافظة 
بـــغـــداد لـــرفـــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
واالٕسهام في دعم املٔوسسات الطبية للتصدي 
الــشــأن نفسه استجاب  لــوبــاء كــورونـــــا . وفـــي 
الخباز  عــزيــز  منهل  واملــعــادن  الصناعة  وزيـــر 
ملـــنـــاشـــدات اهـــالـــي ذي قــــار بــــإرســــال صــهــريــج 
إلى محافظة ذي قار،  الطبي  لنقل االوكسجني 

زمة نقص االوكسجني في املحافظة.
ٔ
وتجاوز ا

 تحويل مدينة الحسن «ع» الى مركز 
صحي

الحسينية  الــعــتــبــة  إدارة  قــــررت  كـــربـــالء  وفـــي 
ـــة تــحـــــويـــــل احـــــــدى مـــدنـــهـــا الـــخـــاصـــة  املـــقـــدســــ
بالزائرين الى مركز للعناية باملصابني بفيروس 
كورونا. واوضح معاون مدير اعالم العتبة والء 
الصفار لـ (الصباح)، ان إدارة العتبة الحسينية 
املقدسة قررت تحويل مدينة اإلمام الحسن (ع) 
النجف  طريق  على  الواقعة  للزائرين  العصرية 
االشرف إلى مركز للعناية باملصابني بفيروس 
تقديم  في  الصحية  املالكات  ملساعدة  كورونا 
السريرية  السعة  ان  مضيفا  الخدمات،  افضل 
لــلــمــديــنــة تــصــل الـــى 400 ســـريـــر، اضـــافـــة الــى 
توفير مكان ملبيت املالكات الطبية، منوها بأن 
الصحة  وزارة  تصرف  تحت  ستوضع  املدينة 

وان هذا االمر جاء بعد تزايد أعداد املصابني .

واسط : تمديد حظر التجوال الشامل  
 والى واسط اذ قررت خلية االزمة في املحافظة 
تــمــديــد حــظــر الـــتـــجـــوال الــشــامــل واالســـتـــمـــرار 
املٔوسسات  الرسمي في جميع  الــدوام  بتعطيل 
الحكومية واالهلية باستثناء االمنية والصحية، 
وبــــني رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــدكـــتـــور مــحــمــد جميل 
املــيــاحــي لـــ (الــصــبــاح) ، ان خلية االزمـــة قــررت 
للمواطنني  الشامل  التجوال  تمديد حالة فرض 
اسبوعا  الــرســمــي  الــــدوام  وتعطيل  واملــركــبــات 
اخــــرا لجميع املــٔوســســات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 
الـــخـــاص بــاســتــثــنــاء مــنــتــســبــي دوائـــــر الصحة 
يتعلق  مــا  وكــل  الخدمية  و  االمنية  االجــهــزة  و 
ــعــامــلــة فـــي املــحــافــظــة،  بـــاملـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة ال
مــضــيــفــا زيــــــادة مـــعـــدل اكــتــســاب الــشــفــاء بني 
املــصــابــني، اذ ســجــلــت204 حــــاالت شــفــاء تــام 

تقابلها 59 اصابة موجبة .

لجنة رعاية الطفولة في النجف تقدم 
الدعم للمصابني 

وبدورها جهزت لجنة رعاية الطفولة في النجف 
مـــركـــز الــــفــــرات االوســــــط لـــــــالورام الــســرطــانــيــة 
بــمــعــدات وتــجــهــيــزات طــبــيــة ملــواجــهــة فــيــروس 

كورونا .
 وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة حـــيـــدر نـــصـــار ملــراســل 
لـــ (الـــصـــبـــاح): ان هـــذه الــتــجــهــيــزات هــي ضمن 
النجف  لــدائــرة صحة  اللوجستي  الــدعــم  حملة 
ازمــة كــورونــا، مبينا  اللجنة منذ  التي تبنتها   ،
تضمنت  الطبية  والتجهيزات  املستلزمات  ان 
اغطية الراس والكفوف الطبية والقطن الطبي مع 
علب نيدل قياس 18 التي تستخدم في سحب 
وخــلــط الــعــالج لــلــمــصــابــني بــفــايــروس كــورونــا 
الراقدين في مركز الفرات االوسط، مشيرا الى 
لعدة أشهر، متأمال  املركز  أنها ستسد حاجة 
في  نفسها  بالكمية  املــركــز  الــلــجــنــة  تجهز  ان 
بالكحول  املــركــز  تجهيز  مــع  املــقــبــل  األســـبـــوع 

الطبي . 

صالح الدين تفرض الحظر
وفــــي صــــالح الـــديـــن أوضـــحـــت املــحــافــظــة عن 
أســبــاب فـــرض حــظــر الــتــجــوال الــشــامــل ومنها 

زيادة عدد اإلصابات. 
وافـــاد محافظ صــالح الــديــن لـــ (الــصــبــاح) بأن 
فرض حظر التجوال الشامل جاء نتيجة ازدياد 
عـــدد االصـــابـــات فــي املــحــافــظــة و الــتــي حاولنا 
العراق  الوباء في  جاهدين و منذ بداية تفشي 
وبسبب  لكن  و  املحافظة  داخـــل  انــتــشــاره  منع 
التداخل في عمل الوزارات و موقع املحافظة بني  
7 محافظات و دخول وافدين الى املحافظة  ادى 
الجميع  ان على  الــى  ، الفتا  املــرض  انتقال  الــى 
االلتزام به و بالتعليمات املتخذة مع االبقاء على 
الدعم اللوجستي من املحافظة ملشتقات الوقود 
و االغذية و حركة الحاالت الطارئة و بالتنسيق 
مع القوات االمنية، داعيا املواطنني الى االلتزام و 
االقتصادية  التأثيرات  الرغم من  التعاون، على 
الــحــفــاظ على  و االجتماعية ولــكــن و مــن اجــل 
اخر  بديل  وجــود  لعدم  وكذلك  املواطنني  ارواح 
غير الحجر الصحي، مؤكدا سيتحمل رؤساء 
الـــقـــوات االمــنــيــة تطبيق  الــــوحــــدات االداريـــــــة و 

االجراءات وبشكل صارم .

الــنــاطــق بــاســم وزارة الــكــهــربــاء  واوضــــح 
ــــ «الـــصـــبـــاح»، ان خطة  ل الـــعـــبـــادي  احـــمـــد 
الـــــــوزارة الــحــالــيــة تــصــب بــاتــجــاه تــطــويــر 
وتــاهــيــل قــطــاع الـــتـــوزيـــع وذلــــك النــــه يعد 
الـــحـــلـــقـــة االخـــــيـــــرة فــــي عــمــلــيــة صــنــاعــة 
املواطنني  مــع  مباشر  وبتماس  الكهرباء 
وال يلمس اي تحسن في التجهيز ما لم 
يطور هذا القطاع الذي عانى من االهمال 
السابقة  الـــوزارة  وان  لعدة عقود السيما 
بالدرجة  والنقل  االنتاج  بقطاعي  اهتمت 

االساس.
الــتــوزيــع يتطلب وقفة  واضـــاف ان قــطــاع 

ــــوزارة عــازمــة على  جـــادة للنهوض بــه وال
تنفيذ برنامجها الخاص بتاهيل واعمار 
هـــذا الــقــطــاع بــالــتــزامــن مـــع زيـــــادة الطلب 
والنمو السكاني وتجزئة املناطق الزراعية 
قرارات  اتخاذ  يتطلب  والعشوائيات، مما 
وتـــشـــريـــعـــات مــــن قـــبـــل مــجــلــس الـــنـــواب 
الى  بــالــدخــول  لــلــوزارة  بالسماح  تقضي 
هذه املناطق وتنظيم عمليات توزيع الطاقة 
ــهــذه املــنــاطــق مـــن اثــــار سلبية  فــيــهــا ملـــا ل
كــثــيــرة عــلــى واقـــــع املــنــظــومــة مـــن خــالل 
الــتــجــاوز والــتــوزيــع بــشــكــل غــيــر نظامي 
مـــمـــا يــســبــب بـــهـــدر كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الطاقة، منوها بأن الوزارة ممنوعة حاليا 
مــن الــدخــول الـــى املــنــاطــق الــتــي تــم تشيد 
باالساس  وهــي  فيها  السكنية  الــوحــدات 
زراعـــيـــة والــعــشــوائــيــات بــحــســب قــــرارات 
التصميم االساس للمدن وفي واقع الحال 
هذه املناطق تتجاوز على شبكات التوزيع 
االعطاب  الى  وتعرضها  طاقة  وتستهلك 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، اضــــافــــة الـــــى تــضــرر 

املناطق املحيطة بها بسبب تجاوزاتها.
واشــارالــعــبــادي الـــى ان الـــــوزارة وبــالــرغــم 
من هذه املشكالت وشح االطالقات املالية 
الــى  الــرامــيــة  عــلــى تنفيذ خطتها  مــصــرة 
ــتــوزيــع فــي عموم  تــحــســني واقــــع قــطــاع ال
املناطق  بــني  العدالة  مبدأ  واعتماد  الــبــالد 
من جهة وبني املحافظات من جهة اخرى، 
كاشفا عن قيام الــوزارة بربط ما يقارب 
الـ 60 باملئة من شبكات التوزيع بمنظومة 
مراقبة متطورة للحد من عمليات التالعب 
وضمان  املناطق  بــني  التجهيز  بساعات 
العدالة في التوزيع، منبها على ان الوزارة 
املشروع بشكل كامل  انجاز  الى  متجهة 
وبنسبة  مراقبة  التوزيع  منظومة  لتكون 
الــوزارة ناقشت  مئة باملئة . ولفت الى ان 
خـــالل االيــــام القليلة املــاضــيــة مــع احــدى 
الشركات االيرانية  تفاصيل العقد املزمع 
املحوالت  تأهيل  ابرامه معها بخصوص 
الــكــهــربــائــيــة الـــخـــاصـــة بـــقـــطـــاع الـــتـــوزيـــع 
وبــجــمــيــع ســعــاتــهــا، فــضــال عـــن تــطــويــر 
ــــورش الــخــاصــة بــهــا وتـــدريـــب املــالكــات  ال
وبشكل  سيساعد  مما  لــلــوزارة  التابعة 
كــبــيــر عــلــى تــوفــيــر تــلــك املـــحـــوالت وســد 
الــنــقــص الــحــاصــل فـــي مـــخـــازن شــركــات 
االتفاق على  تم  انــه  كافة، مؤكدا  التوزيع 
الخاصة  الفنية  الــورش  الــى  بــزيــارة  البدء 
بصيانة املحوالت التابعة لجميع شركات 
ــــــام الــقــلــيــلــة الــقــادمــة  الـــتـــوزيـــع خــــالل االي
ـــلـــوقـــوف عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن اجـــل  ل
تــطــويــرهــا واكـــمـــال مــســتــلــزمــاتــهــا ، ليتم 
بــعــد ذلـــك الــبــدء بعملية تــأهــيــل املــحــوالت 
ومــعــامــل  ورش  فـــي   400Kv , 250Kv
الشركة العامة لفحص وتأهيل املنظومات 

الكهربائية .
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واوضـــح بــايــدن فــي تصريح خــالل مؤتمر 
لــدول  املــدنــي  املجتمع  منظمات  ممثلي  مــع 
 “PBS» الــالتــيــنــيــة، وبــثــتــه قـــنـــاة أمـــيـــركـــا 
تايمز  نيويورك  نقلته صحيفة  ما  ”اعتبر 
انطلقنا  إذا  مرعبة،  صدمة  املاضية  الليلة 
من أن ما نشرته الصحيفة يعد صحيحا، 
ــــــــذي تـــحـــدثـــت فـــيـــه أن االســـتـــخـــبـــارات  وال
األميركية قد توصلت إلى استنتاج مفاده 
على  عرضت  الروسية  االستخبارات  بــأن 
جماعات متطرفة مكافآت لقتل العسكريني 
األميركيني، وإذا كان ترامب على علم بهذه 
املــعــلــومــات منذ شــهــور؛ فــذلــك ال يمكن أن 
إنها خيانة ألقدس خدمة  العقل،  يتصوره 

يقوم بها جيشنا“.
نقلت  تايمز“  ”نــيــويــورك  وكــانــت صحيفة 
فــي وقــت ســابــق، عــن مــســؤولــني فــي وكالة 
االستخبارات األميركية، لم تذكر أسماءهم، 
أن ”االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
عـــرضـــت مــكــافــآت لــلــمــســلــحــني املــرتــبــطــني 
بطالبان، مقابل تنفيذ هجمات على الجنود 
البيت  ونفى  أفغانستان“،  في  األميركيني 
األبـــيـــض مـــزاعـــم ”نـــيـــويـــورك تــايــمــز“ بــأن 
بــلــغ بتلك 

ُ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب كــان قــد أ

املعلومات االستخبارية.
الــفــرنــســيــة عن  ”أ ف ب“  وكـــالـــة  ونــقــلــت 
املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت األبــــيــــض كــايــلــي 

مــاكــيــنــانــي فــــي بــــيــــان: ”تــتــلــقــى الــــواليــــات 
الــتــقــاريــر االســتــخــبــاراتــيــة  املـــتـــحـــدة آالف 

يوميا، وهي تخضع لتدقيق صارم“.
وأضــافــت مــاكــيــنــانــي: ”يــمــكــن ملــديــر وكــالــة 
املــــخــــابــــرات املــــركــــزيــــة ومـــســـتـــشـــار األمــــن 
القومي، ورئيس األركــان، أن يؤكدوا أنه لم 
يتم إطـــالع الــرئــيــس أو نــائــب الــرئــيــس على 
املــخــابــرات  بخصوص  مــزعــومــة  معلومات 
الــروســيــة“.وكــان جــمــهــوريــون أعــضــاء في 
الــكــونــغــرس األمــيــركــي قــد نــشــروا  تقريرا 
في وقت سابق، اتهموا فيه روسيا بتمويل 
عقوبات  بفرض  وطالبوا  ”طالبان“  حركة 
أشد على موسكو.ونفت السفارة الروسية 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــــرارا صــحــة مـــا تــدعــيــه 
تــقــاريــر عــن مــســاعــدة روســيــا لـــ“طــالــبــان“، 
وشــــــددت عــلــى أن هــــذه الـــتـــقـــاريـــر هــدفــهــا 
تــشــويــه مــوقــف مــوســكــو الــبــنــاء والـــهـــادف 
ـــنـــاء أفـــغـــانـــســـتـــان تــتــمــتــع بــالــســالم  إلـــــى ب
واالســـــتـــــقـــــرار.مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــعــرض 
اليوم  الــدفــاع األميركي مــارك إسبر،  وزيــر 
االثنني، على الرئيس دونالد ترامب سلسلة 
خيارات لسحب قسم من القوات األميركية 
نشرها  إعــادة  بهدف  أملانيا،  في  املنتشرة 
ــــــا.وقــــــال املــتــحــدث  فـــي دول بـــشـــرق أوروب
بــاســم الــبــنــتــاغــون جــونــاثــان هــوفــمــان: إن 
األربعاء  يوم  ترامب  الرئيس  ”التقى  إسبر 

ملــنــاقــشــة وجـــودنـــا فـــي أوروبـــــــا“، وأضـــاف 
ـــدفـــاع ســيــعــرض يــــوم االثــنــني  أن ”وزيـــــر ال
عــلــى الــرئــيــس فــي الــبــيــت األبــيــض خــيــارات 
تــتــنــاول وجـــودنـــا الــعــســكــري فــي أملــانــيــا“.

البنتاغون بأن الخطة  وأفــاد مسؤوالن في 
تتضمن خفض عديد القوات املنتشرة في 
أملانيا إلى 25 ألف جندي، األمــر الــذي كان 
أعلنه تــرامــب فــي 15 حــزيــران الــحــالــي، ما 
عنصر،   9500 نحو  بواقع  تقليصًا  يعني 
إلى  أن بعض هــؤالء سيعودون  وأوضــحــا 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــيــنــمــا ســيــتــم إرســــال 
البعض اآلخر إلى دول أخرى.في ملف آخر، 
نشر الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس 
األحد، مجموعة صور ألشخاص مطلوبني 
ارتكابهم  بتهمة  الجنائي  التحقيق  لوحدة 
أعماال تخريبية خالل احتجاجات شهدتها 
عدة واليات أميركية في األسابيع املاضية.

أعــاد ترامب  التي  وتظهر مجموعة الصور 
التعرف  مطلوب  أشخاص  وجــوه  نشرها، 
عليهم واإلبــالغ عنهم، وبعض تلك الصور 
تضمنت مشاهد ملحاولة أصحابها العبث 
بنصب تــذكــاريــة وتــمــاثــيــل.يــأتــي ذلـــك بعد 
توقيع ترامب أمرا تنفيذيا لحماية النصب 
التخريب،  أعــمــال  مــن  والتماثيل  التذكارية 
ووصف ترامب القرار الذي وقعه بـ“القوي 
للغاية“ لحماية اآلثار والتماثيل األميركية، 

ومكافحة العنف اإلجرامي، وقال: إن السجن 
ــفــتــرات طــويــلــة ســيــكــون عــقــاب املــخــربــني  ل
القانون.في  على  الخارجة  أفعالهم  بسبب 
الــســيــاق نفسه ذكـــرت تــقــاريــر إعــالمــيــة أن 
مجلس النواب بوالية مسيسيبي األميركية 
صوت باملوافقة على املضي في عملية قد 
من  للكونفدرالية  شــعــار  إزالـــة  عــن  تسفر 
علم الوالية، وتعهد حاكمها بإقرار مشروع 
الــــقــــانــــون.وقــــال تــيــت ريـــفـــز، حـــاكـــم واليـــة 
الــجــمــهــوري  لــلــحــزب  املــنــتــمــي  مسيسيبي 
إن  ”تويتر“:  في  على حسابه  تغريدة  في 
”الـــوقـــت حـــان إلنــهــاء الـــخـــالف، وذلــــك بعد 
وصــول املشرعني إلــى طريق مسدود منذ 
عــدة أيــام خــالل بحث مسألة العلم الجديد 
للوالية“، مؤكدا أنه ”سيوقع على مشروع 
التقارير،  إليه“.وأضافت  القانون إذا أرسل 
أن املجلس صوت لصالح اإلجــراء بموافقة 
85 عــضــوا واعــتــراض 4 ، مشيرة إلــى أنه 
ســيــحــتــاج مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قبل 
رفعه إلى حاكم الوالية.ودفعت احتجاجات 
األميركية  املتحدة  الــواليــات  أنــحــاء  بجميع 
الــشــرطــة  الــعــرقــي ووحــشــيــة  التمييز  ضــد 
بعد وفــاة األميركي األســود جــورج فلويد، 
خالل احتجازه، إلى مطالبات بإزالة النصب 
املرتبطة  الرموز  من  وغيرها  الكونفدرالية 

بالعبودية في الواليات املتحدة.

تمُر املنطقة العربية بتطورات سريعة ومهمة، سواء في الشرق االوسط اذ ان 
وايــران  وسوريا  العراق  من  كل  في  واالقتصادية  والسياسية  االمنية  امللفات 
ولبنان واليمن ما زالت مفتوحة على مصراعيها من دون ان تلوح في االفق ما 
يشير الى نهاية لهذه امللفات على ضوء السياسة التي تتخذها االدارة االميركية 
املصالح  تتقاطع  اذ  االفريقي  الساحل  على  وتحديدا  افريقيا  في شمال  أو   ،
ليس على  للسيطرة  ليبيا  األوضـــاع في  تريد استغالل  التي  املنطقة  هــذه  في 
حقول النفط والغاز في هذا البلد الغني ، وانما كما يقول االوروبيون وتحديدا 
االيطاليني والفرنسيني الخبراء بتضاريس هذه املنطقة ، للسيطرة على القارة 
الدولية  للتقاطعات  ساحة  العربية  املنطقة  تكون  ان  له  يؤسف  ما  االفريقية. 
والخالفات االقتصادية والجيوسياسية من دون ان تحرك هذه الدول ساكنا من 
اجل وضع حد لهذا االستغالل الذي تدفع ضريبته التنمية واالوضاع الصحية 
السياسية  االستقطابات  كــانــت  واذا   . العربية  للشعوب  واملعاشية  واالمــنــيــة 
وايــران  الرئيسني تركيا  الالعبني  الشرق االوســط تتمحور حول  واالمنية في 
بما يحقق  ذاك  او  البلد  هــذا  في  املشتعلة عنهما  النار  ابعاد  يــحــاوالن  اللذين 
مصالحهما القومية او على االقل تنفيذ رؤيتهما لالستقرار في هذه املنطقة 
االستقطاب  احتضن  العربي  االفريقي  الساحل  فــان   ، املتحركة  الــرمــال  ذات 
اذ  املناسيب  مرتفعة  بخطورة  املتزايد  الــدولــي 
تتنافس دول اقليمية ودولية واحالف عسكرية 
ليس لترتيب االوضاع واعادة االمن واالستقرار 
، وانما من اجل تقاسم  في الساحل االفريقي 
تمتد  وجيوستراتيجية  جيوسياسية  مغانم 
على طول الساحل االفريقي ، وفي عمق القارة 
الــســوداء على وجــه الــعــمــوم . املــوضــوع االكثر 
اثارة في املوضوع الليبي االنقسام الحاصل في 
حلف الناتو بني اعضاء متصارعني ، مختلفني 
في املصالح والتوجهات ، فهناك فريقان، االول 
يـــدعـــم حــكــومــة الـــســـراج فـــي طــرابــلــس ومــعــهــا 
تــركــيــا وايــطــالــيــا بــيــنــمــا يـــدعـــم الــفــريــق االخـــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر قـــائـــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي 
بقيادة روسيا وفرنسا واليونان ، بينما تضع 
الــواليــات املــتــحــدة االميركية الــتــي هــي االخــرى 
عضو رئيس في حلف الناتو رجال في طرابلس مع تركيا واالخرى مع حفتر 
املعقدة  الطبخة  . هــذه  الشكوك والريبة  الكثير من  في ســرت في موقف يثير 
غير املتجانسة تجعل من املنطقة برميل بارود وان حاولت االطراف املتنازعة 
السيطرة عليه الدارته بما يحقق مصالحها دون ان ينفجر بوجه الجميع . هذا 
االستقطاب شكل تحديات ومصاعب في التموضع السياسي بالنسبة للقوى 
الجزائر من  تنجح  لم  اذ   ، وتونس  والجزائر  االقليمية وبصفة خاصة مصر 
الخالف االميركي  ، بينما يتفاقم  التخلي عن خليفة حفتر  اقناع فرنسا في 
الروسي في املوضوع الليبي ، اما تركيا فانها تسعى لجر حلف الناتو للدخول 
الى جانبها لدعم حكومة طرابلس باعتبارها الحكومة املنتخبة الشرعية التي 
تحظى باعتراف منظمة االمم املتحدة على الرغم من معارضة فرنسا واليونان 
القارة  في  كانتا  انهما  كما  ليبيا  في  موجودتان  وايطاليا  فرنسا   ، .تاريخيا 
قــدم على حساب  الجديد دخــول روســيــا وتركيا اليــجــاد موضع   . االفريقية 
الساحل االفريقي كمصر  العربية في  الــدول  تــرى  الــذي  الوقت  ، في  االخرين 
والــجــزائــر ان مــن يلعب فــي هــذه املنطقة يلعب فــي مجال االمــن الحيوي لهما 
.  وليس من شك ان الفوضى الحاصلة في اوروبــا بعد مرحلة كورونا تدفع 
بوالدة تحالفات جديدة وخارطة سياسية تستند على خالفات كانت نائمة في 
مرحلة ما قبل كورونا استمدت الروح في ما بعده لتؤشر على وضع جديد قد 
اليطول كثيرا - كما يقول متابعون للوضع االوروبي - ابطاله فرنسا وتركيا 
وايطاليا واليونان وايطاليا ولربما اسبانيا في اخر الجدول . هذه الخارطة تشم 
رائحة انسحاب او عدم اهتمام اميركي بحلف شمال االطلسي الناتو في الوقت 
الذي تشم ايضا رغبة فرنسية في صياغة حلف جديد يكون بديال عن الناتو 
فيما لو انسحبت منه الواليات املتحدة . املبعوث االممي الى ليبيا غسان سالمة 
كان ذكيا عندما طلب بشكل مفاجئ لكنه متوقع اعفاءه من مهامه في الثاني 
التدخل  بعدم  االجنبية  القوى  اقناع  في  بعدما فشل  املاضي  اذار  مــارس  من 
في الشأن الليبي الذي يؤثر في مسار السالم بني القوى الليبية املتصارعة . 
ويبدو ان سالمة وهو الخبير بالشأن السياسي والقريب من العقلية الفرنسية 
السياسية انسحب في الوقت الذي اطمأن اال وجود ألمل في املصالحة الداخلية 
على ضوء الصراع االجنبي واالستقطاب الدولي .ربما يكون املشهد االوروبي 
او الدولي طبيعيا في مثل ما تمر به التطورات الدولية ، لكن من غير الطبيعي ان 
تكون الدول العربية مسرحا للتجاذبات الدولية ومنافسات الشركات املتعددة 
الــدول العربية سواء في  الجنسية لالستحواذ على النفط والغاز الذي تمتلكه 
العراق او سوريا او ليبيا او في بقية املناطق في وقت ينام العرب على وسادة 

غير صحية ال تأخذ بنظر االعتبار مخاطر املستقبل . 

U2saleh@gmail.com

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

لجنة التضمني الخاصة بموظفي  مجلس القضاء األعلى 
واملعهد القضائي والحراس القضائيني

 العدد: 10 /3/تضمني /2020
التاريخ: 19 /5 /2020

تبليغ 

إلى الحارس القضائي السابق علي جبار حنون. 
النقطاعك عن العمل وملجهولية محل اقامتك واستنادا الحكام 
املــــــــادة (3/ ثانيــــــــا) مــــــــن التعليمات املرقمــــــــة (2 ) لســــــــنة 2017 ( 
تعليمات تســــــــهيل تنفيذ قانون التضمني رقم 31 لســــــــنة 2015 ) 
تقرر تبليغك بالحضور أمام لجنة التضمني الخاصة بموظفي 
مجلس القضاء األعلى واملعهد القضائي والحراس القضائيني 
في مقر مجلس القضاء األعلى خالل خمسة عشر يوما تبدأ من 
اليوم التالي من تاريخ نشــــــــر التبليــــــــغ لتدوين اقوالك حول عدم 

اعادتك للسالح( مسدس كلوك 9 ملم املرقم 
GFL 251 وملحقاتــــــــه وفي حال عدم حضورك ستســــــــير اللجنة 

باإلجراءات ورفع التوصية بحقك وفقا للقانون.

رئيس   اللجنة
6 – 28 – 3

إعالن 

إلى املتهم الهارب / زمان عطا حلو حسن / الساكن محافظة / بغداد/ حي 
الزهور محلة 225 زقاق 2 دار 6 

 ملــــــــا كنت متهما وفق احــــــــكام املادة (316) من ق . ع رقم 111 لســــــــنة 1969 وبما ان 
محــــــــل اختفائك مجهوال ، لــــــــذا اقتضى تبليغك بهذا االعالن علــــــــى ان تحضر الى 
مديرية شــــــــرطة حســــــــينية املعامل خالل مــــــــدة 30 ثالثني يومًا اعتبــــــــارا من تاريخ 
تعليق االعالن وتجيب على التهمة املســــــــندة إليك وفي حال عدم حضورك سوف 
تجــــــــري محاكمتك غيابيا وتحجز امواك املنقولــــــــة وغير املنقولة ويطلب من كافة 
املوظفــــــــني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتســــــــليمك الى اقرب جهة 

والزام االهليني الذي يعلمون بمحل اختفائك اخبار السلطات بذلك .
رئيس محكمة قوى األمن الداخلي
االولى/ للمنطقة الثالثة

6 – -28-  10 

قيادة قوات الشرطة االتحادية                                                         العدد / ق/ 129
قيادة الفرقة الثالثة ش 1                                                       التاريخ/ 19 / 6/ 2020 

اللواء التاسع/الفوج االول
(القانونية)

املوضوع / نشر اسماء هاربني
ادنــــــــاه اســــــــماء املراتب الهاربني مع تاريخ غيابهم وهروبهم ليتســــــــنى لنا اكمــــــــال املجالس التحقيقية 

املشكلة  بهروبهم.
 االسماء

تاريخ تاريخ الغياباالسم الكاملالرتبةت
املالحظاتالهروب

محمد عباس كاظم شرطي1
2/1/202012/1/2020عبدالله

صائب شوكت شرطي2
٢٠١٩/١١/٢٨٢٠١٩/١٢/٨خليل داود

جالل ابراهيم فضل شرطي3
نشر ٢٠١٧/٦/٢٢٠١٧/٦/١٢كنان

اخطار
الرائد حاكم حازم حمادي
رئيس املجلس التحقيقي

 6  -  24  -  2

 جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديريــــــــة األحــــــــوال املدنيــــــــة والجــــــــوازات 
واالقامة

مديرية أحوال بغداد / الرصافة
قسم شؤون أحوال بغداد / الرصافة

العدد : 2216
التاريخ: 2020/6/24

إعالن
قــــــــدم املواطــــــــن ( عبــــــــد فرحــــــــان مــــــــوزان) 
دعــــــــوى قضائية لتبديــــــــل (لقبه) وجعله 
(الشــــــــمري) بدال مــــــــن (البالوعــــــــي) فمن 
لديــــــــه اعتــــــــراض مراجعة هــــــــذه املديرية 
خالل(15) خمســــــــة عشر يوما من تاريخ 
النشــــــــر وبعكســــــــه ســــــــوف تنظــــــــر هــــــــذه 
املديرية بطلبه استنادا الى احكام املادة 
(22) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) 

لسنة 2016 املعدل ... مع التقدير .
اللواء رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

6-24-4

محافظة بغداد
مديرية بلديات بغداد
مديرية بلدية الزهور

الشعبة/ القانونية
العدد:1570 
التاريخ : 2020/6/24

م / إعالن
قدمــــــــت لدائرتنا معاملــــــــة ترويج اجازة 
بنــــــــاء للقطعــــــــة املرقمــــــــة(10 /255 (م 10 
الحســــــــينية) العائــــــــدة للشــــــــركاء (كاظم 
حســــــــن محمــــــــد) بغيــــــــة ترويــــــــج واكمال 
اجــــــــراءات اجازة البناء مــــــــن قبل مديرية 
بلدية الزهور. عليه فمن لديه االعتراض 
خالل ســــــــبعة ايام يتــــــــم مراجعــــــــة دائرة 

البلدية وبخالفه سيتم منح االجازة.

ر. مهندسني أقدم
حيدر كريم علي
مدير بلدية الزهور

6-24-3

فقدان

(هويــــــــة  منــــــــي  فقــــــــدت 
الطالــــــــب الصــــــــادرة من 
كلية االدارة واالقتصاد 
بغــــــــداد)  جامعــــــــة   /
باســــــــم ( عــــــــدي هــــــــادي 
عبــــــــاس فيــــــــاض ) فمن 
يعثر عليها تســــــــليمها 

ملصدرها .

6 – 28 – 9

فقدان

فقــــــــدت مني( هويــــــــة الطالب 
الصــــــــادرة من كليــــــــة االدارة 
واالقتصاد / جامعة بغداد) 
باســــــــم ( عمر صباح حسني 
عبــــــــد الله ) فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها .

6 – 28 – 8

فقدان

فقــــــــدت منــــــــي( بطاقــــــــة الكي 
كارد الصــــــــادرة مــــــــن هيئــــــــة 
الحشــــــــد الشــــــــعبي والتابعة 
 ( الرافديــــــــن  مصــــــــرف  إلــــــــى 
باســــــــم ( رامي عبــــــــد الرزاق 
لطيــــــــف ) فمن يعثــــــــر عليها 

تسليمها ملصدرها .
6 – 28 – 7

فقدان

فقدت مني (هوية الدائرة /
هوية تعريفية ، أمانة بغداد 
/ دائــــــــرة بلديــــــــة الكاظميــــــــة 
املقدسة)  باسم ( حسن عبد 
الهــــــــادي قاســــــــم ) فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها .

6 – 28 – 11
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1
نتساءل عن الدولة بقدر تساؤلنا عن الرمز املجتمعّي الضابط 
ــٍة.  املــجــتــمــعــّي، بــخــاصَّ ــٍة، ولــلــفــعــل  بــعــامَّ ــة،  املــجــتــمــعــيَّ للفعالية 
الفعل،  مفهوم  عن  نتساءل  حينما  فقط  الــدولــة  عن  نتساءل 
ساؤل عن الدولة بوصفها مفهومًا 

َّ
بوصفه كذلك. كما أن الت

ساؤل عن مفهوم 
َّ
الت بنيويٍّ مع   في تواشج 

ٌ
ما هو تساؤل إنَّ

ــســاؤل، 
َّ
ــت الـــرمـــز. وحــيــنــمــا نــشــيــر إلـــى ذلـــك نــكــون بــواســطــة ال

ة.  ِتِه، داخل مفهوم اآليديولوجيا املجتمعيَّ وماهيَّ
2

الدولة من  أن نمسك بجذر مفهوم  ــة معاٍن يمكن  أيَّ لكن، في 
ة؟  جهة كونه جملة أفكار؟ وصيغ فعل؟ وتحديدات مجتمعيَّ
ر ذلك فقط حينما نضع الدولة بوصفها آيديولوجيا عند 

َّ
يتوف

ل في 
َّ
ساؤل عنها. املستوى األول يتمث

َّ
مستويات أربعة من الت

د واِالخــتــالف  التعدُّ التوافق على معنى ضــروب  ــهــا ضــرُب  أنَّ
تحديُد  ــهــا  أنَّ فــي  ل 

َّ
يتمث اني 

َّ
الث املستوى  ة.  املجتمعيَّ والتنوع 

الث 
َّ
ة. املستوى الث د والتنوع املجتمعيَّ ضروب اِالختالف والتعدُّ

د والتنوع واِالختالف  ها تنظيم ضروب التعدُّ ُن معنى أنَّ يتضمَّ
ممارسته  املشروع،  العنف  ِاحتكار  معادلة  ة ضمن  املجتمعيَّ
املستوى  فيبر.  مــاكــس  يذكرنا  كما  بممارسته،  التهديد  أو 
ل في تجاوز فوضى األفكار إلى مستوى تنظيمها 

َّ
ابع يتمث الرَّ

ضمن التواشج البنيوي بينها وبني التاريخ املجتمعّي. 
3

ــات الــتــي مـــن شـــأن مفهوم  إذن، كــيــف يــمــكــن تــلــقــي الــنــظــريَّ
الواقع  تساؤل  ه  إنَّ وِاختالفها؟  وتنوعها،  دها،  تعدُّ في  الدولة، 
املجتمعّي. ال تتناسب نظرية واحدة للدولة، والحال هذي، لكل 
زمان ومكان. ملاذا؟ ألنَّ الدولة تنتج عن حكم املجتمع لذاته. أي 
الحركة  ًا. أي ضمن  التاريخ حينما يقول ذاتــه مجتمعيَّ حكم 

إلى  أشير  إنني حينما  التي من شأنه.  املجتمعّي،  الواقع  في 
ساؤل عن الدولة إلى مستوى التاريخ. وفي ذلك، 

َّ
ذلك أرفع الت

 ضرب من ضروب تحريك الفهم داخل مفهوم الدولة. 
َ
ة مَّ

َ
ث

4
ة،  يَّ

َ
العامل إزاء  بالنقص  الــوعــي  ـــه  إنَّ الفهم؟  هــذا  ُن  يتضمَّ مـــاذا 

ه الوعي بأن نظرية  ة. إنَّ يَّ
َ
وفكرة اإلنتاج، وفكرة الولوج إلى العامل

الدولة التي تسبق ممارستها التاريَخ لهي ضرب من ضروب 
ِم 

ْ
غ الوهم النظرّي- اإلجرائي من حيُث أنَّ الدولة واقٌع، على الرَّ

ِمْن كونها رمزًا، أو ال تكون. 
5 

 بجملة عقبات، 
ً
ة، مباشرة وفي هذا املستوى تصطدم النظريَّ

ة، هي على أقل تقدير أربع:  هي في مجملها مجتمعيَّ
العقبة امليتافيزيقية: ترتبط ِارتباطًا مباشرًا بذلك الضرب من 
أو ضربًا من  دينيًا  أو  إْن كان فلسفيًا  للميتافيزيقا،  فهمنا 
أمام   

ً
املــاضــي. وهــكــذا، نصبح مباشرة التوقف عند  ضــروب 

فكير التي تنتمي إلى 
َّ
مفهوم الدولة التي تقوم على ضروب الت

خارج الواقع املجتمعّي. 
 باملصدر الروحي- الديني 

ً
العقبة امليثولوجية: تتعالق مباشرة

ُيختزل  ـــه  أنَّ وبــمــا  الــفــوضــى.  تــجــاوز  أي  والتنظيم،  للتحديد- 
الديني،  الروحي-  باملصدر  ة  النظريَّ عليه  بنى 

ُ
ت الــذي  املصدر 

 أمام مفهوم الدولة الدينية. 
ً
نصبح مباشرة

الفهم املجتمعّي ملفهوم  ة: تتواشج عميقًا مع  التاريخيَّ العقبة 
ته.  راث عن فعاليَّ

ُّ
راث. وما الذي ُيعد تراثًا، وأين يتوقف الت

ُّ
الت

 نكون أمام الدولة التي تقوم على ضرب بعينه من 
ً
ومباشرة

راث- 
ُّ
الت التي تقوم على (ِاختزال-  الدولة  راث. 

ُّ
الت ضروب فهم 
في- جزء- منه).

ـــٍة: تــنــفــتــح هـــذي الــعــقــبــة عــلــى الــِبــنــى  ــة بـــعـــامَّ الــعــقــبــة املــجــتــمــعــيَّ

يصطدم  الثقافة  ِبــنــَيــة  ضمن  ــة.  األســاســيَّ الــثــالث  ة  املجتمعيَّ
ة-  السياسة تصطدم مشروعيَّ ِبنَية  الواقع بالنظرية، وضمن 
يصطدم  اِالقتصاد  ِبنَية  وضمن  بالنظرية،  الــواقــع  وشرعية 

ضاف، أي بإنتاج الواقع.
ُ
الواقع بالواقع امل

6
التحديد،  آيديولوجيا  مــوقــع  فــي  الــدولــة  نضع  حينما  ولــكــن، 
ه تساؤل التاريخ.   إلى تحديد اآليديولوجيا. إنَّ

ً
نشير مباشرة

ــتــاريــَخ، مــن جــهــة كــونــه واقــعــًا قد  وفـــي عــبــارة صــارمــة: إنَّ ال
، هو تراث مجتمعي، ال ينفك عن أن يحضر. الحضور 

َ
ِزل

ُ
ِاخت

هــنــا، ليس كشفًا بــقــدر مــا هــو ضــرب مــن ضـــروب الحجب. 
ساؤل: ما 

َّ
ــُه إذا قــام الت أنَّ َبْيَد   ُيقال. 

َّ
حجب ذلــك الــذي يجب أال

بــه، بــل فيه، فــي نظرية  ر 
َّ
 ُيتفك

َّ
ُيــقــال، وأال  

َّ
الــذي يجب أال هــذا 

ه اآليديولوجيا  الدولة؟ نكون أمام إجابة صارمة هي هذي: إنَّ
الــتــي حــجــبــت، وتــحــجــب، وســــوف تــحــجــب مــفــهــوم الــتــحــديــد، 

وممارسته، وأساليب ممارسته، داخل مفهوم الدولة.
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َ

بل
َ
ق الحجب  لهذا  ة  املعرفيَّ املــصــادر  نستجلي  أن  علينا  ــه  إنَّ

تندرج  عنه.  الكشف  محاوالت  عن  ساؤل 
َّ
الت عند  نتوقف  أن 

التحديد  أي حجب  هــذه،  الحجب  لعمليات  ة  املعرفيَّ املــصــادر 
ــات اآلتــيــة : -I تقع  ضمن القضايا- واإلشــكــاالت- واإلشــكــالــيَّ
ة  الدولة، ويقع مفهوم الدولة ضمن سياقات تاريخية - واقعيَّ
آيديولوجيا   II- الفهِم بها.  بناء  الفهم بها، وصيرورة  إلنتاج 
م، وال يمكن أن تكون غير قوام دولة  قوِّ

ُ
الدولة ال تستطيع أن ت

الثالث،  ة  ة األساسيَّ الِبنى املجتمعيَّ اآليديولوجيا. -III ضمن 
 في وحدة العالقات بني الِبنى 

ً
دة تكون آيديولوجيا الدولة مجسَّ

 بوصفها آيديولوجيا تحديد العالقة، 
ّ

ة، وال تظهر إال املجتمعيَّ
ة لذلك.. ِانطالقًا من املصادر املجتمعيَّ

ال تختلف معاناة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عمن ســــــــبقه من رؤساء 
الوزارات العراقية خصوصا بعد العام2003 . كل ما قاله لنا حني التقينا به األسبوع 
املاضي (مجموعة من اإلعالميني واملحللني السياســــــــيني) نعرفه جيدا ألننا سبق أن 
سمعناه بطريقة أو بأخرى من أسالفه باستثناء شيء واحد أسقطه الكاظمي وهي 
نظرية املؤامرة. نظرية املؤامرة كانت على مدار السنوات الـ 17 املاضية تأكل وتشرب 
معنا سواء ارتفع النفط الى عنان السماء متخطيا عتبة الـ 120 دوالرا للبرميل الواحد 

أو هبط الى ما دون العشرين دوالرا مثلما حصل قبل أسابيع. 
على مدار ســــــــنوات النظرية كنا النســــــــتطيع عمل شيء. نريد أن نبلط طريقا ترفض 
إســــــــرائيل ذلك. نريد أن نبني مســــــــتوصفا صحيا في قرية الحــــــــاج دغموش يحرك 
حلــــــــف الناتو قواته مــــــــن أقاصي املحيطات ضد هذه الخطوة العمالقة. نريد نســــــــوي 
جســــــــر طابق ونص التنام كوندليزا رايس الليل قبل أن تلغى خطط الجســــــــر وتأمر 
بتصدير مواد البناء الى كازاخستان عبر رأس الرجاء الصالح (قناة السويس كانت 
تحــــــــت التصليحات في وقتها). إذن األمر لم يكن بيد الحكومات الســــــــابقة والبرملان 
في دوراته السابقة والكتل السياسية في كل دوراتها السابقة 
والالحقــــــــة ألنها اليطالها التغيير شــــــــاء من شــــــــاء وأبى من .. 

صخم وجهه.
نعود الى جلستنا مع الكاظمي باعتبار نحن وهو زمالء مثلما 
قــــــــال لنا الرجل بكل ود. تكلمنا في شــــــــؤون شــــــــتى وبعضنا 
تحــــــــدث بصراحة وقوة (طبعا مو آنــــــــي). وكان االنطباع الذي 
عبر عنه زميلنا دولة الرئيس من خالل ما أعلنه زميلنا أيضا 
أحمد مال طالل الناطق الرســــــــمي باسم الزميل رئيس الوزراء 
مريحــــــــا. جاء ذلك من منطلق أن املطلوب هو أن يكون الحديث 
صريحــــــــا وواقعيا وشــــــــفافا طبعــــــــا وهو ما عبــــــــر عنه أيضا 

الزميل نقيب الصحفيني مؤيد الالمي.
الجلســــــــة كلها كانت بني زمــــــــالء يطمحون الى بناء دولة كانت 
على مدى الســــــــنوات املاضية "على باب الله" برغم غناها الذي 
يوصف بأنه فاحش. لكن هل ســــــــتبقى كذلك في املســــــــتقبل؟ 
وألن الصحفيني في العادة اليعطون لزمة على أنفسهم فإننا 
حــــــــني بدأنا "نحجي معلك" بشــــــــأن كيت وكــــــــذا وماذا كان وما 
ينبغــــــــي أن يكون وتعــــــــال وروح قطع علينــــــــا الزميل الكاظمي 
الحديث قائال إن عمر حكومته اليتعدى األســــــــبوعني. الرجل 
ألزمنا الحجة أليس كذلك. زميل همس بأذني خارقا مبدأ التباعد الكوروني "لو كايل 
أبو هيا نظرية املؤامرة أحســــــــن" من جانبي إبتسمت "بعبي" مع أن الرجل على حق.. 
إذا حكومات صار لها تعمل 17 عاما وجدت نفســــــــها حايرة في دفع رواتب شــــــــهر 
لوال قانون االقتراض الذي أقره البرملان مشــــــــكورا بربع ســــــــاعة وصادق عليه السيد 
رئيس الجمهورية مشــــــــكورا هو اآلخر بأقل من 24 ســــــــاعة (يعني مســــــــافة الســــــــكة 
بــــــــني مبنى البرملــــــــان وقصر بغداد) فما الذي يمكن أن تعملــــــــه حكومة حديثة الوالدة 
عســــــــيرتها؟ سوف نمنح الزميل دولة الرئيس ســــــــنة. بعد السنة نتحاسب إذا سمح 

لنا (كوفيد – 19).
وبصــــــــرف النظر عما يمكن أن يتحقق خالل ســــــــنة من اآلن فإنه فــــــــي حال "دق لنا" 
اليتيمة واستحضر نظرية املؤامرة مثل سابقيه فإن ذلك يعني أن الدولة سوف تبقى 
تســــــــتدين وتداين وتقترض وتشحذ وتدق أبواب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والبنك املركزي ومصرف الرافدين والرشــــــــيد وآشور واملتحد واإلسالمي وصندوق 
تقاعــــــــد املتقاعدين، واحتمال صندقجة حجية عمشــــــــة التي تحتــــــــوي فلوس.. الدفنة 

مالتها.
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قبل أيام، رحل النجم الكروي أحمد راضي، إثر 
احــدث رحيله  بفيروس كورونا، وقد  اصابته 
كان  العاطفي  فالفيض  مسبوقة.  غير  ضجة 
جــارفــا، ليس فــقــط، ألنــه نجم كـــروي كــانــت له 
صوالت وجوالت في املالعب، بل ايضا ملا أثير 
البعض  الرحيل من جــدل حــاول  على هامش 
فيه ان ينفض الغبار عن امور حساسة، عمل 
العراقيون على تجاوز آثارها التي تركت على 
جسدهم الواحد جروحا مؤملة.. وبذلك تحّول 
الرحيل الى مناسبة، تزامنت مع تأجج العاطفة 
الوطنية عند العراقيني، وتجليها بشكل كبير 
في احتجاجات تشرين وشعاراتها التي كانت 

صرخة بوجه التقسيميني والطائفيني.
بعد فوز العراق ببطولة امم اسيا العام 2007 
كــتــب كـــثـــيـــرون بــــان املــنــتــخــب الـــوطـــنـــي وّحـــد 
الــفــوز بما  الــعــراقــيــني! وكتبت فــي حينه، بــان 
اعــقــبــه مــن احــتــفــاالت وفـــرح غــامــر عـــّم الــبــالد 

ووطنيتهم  العراقيني  وحــدة  عن  كلها، كشف 
الطائفيني  الرغم من محاوالت  الراسخة، على 
لــطــمــســهــا، مــثــلــمــا عـــــّرى املــتــربــصــني بــوحــدة 
العراق ممن ظنوا ان مشاريعهم التي اعدت في 
الظالم، نفذت الى عظام العراق ونخرتها فبات 
جسده مسجى امامهم وماعليهم إال تقطيعه 
وفــق مــا رســمــوا، فــجــاء الــفــوز ليضعهم امــام 
الوطنية  الرافعات  احــدى  انه كان  بل  الحقيقة، 
الدموية  من فوضاه  الــعــراق  منها  نهض  التي 
املد  ليوقف  وماقبلها،  املرعبة  السنة  تلك  فــي 
االرهـــابـــي االســــود الــــذي حــــّول شــوارعــنــا الــى 

أنهار من نار ودماء ..
من هذه الحقائق الراسخة، انعكست مشاعر 
الـــذي رأوا فيه  العراقيني تــجــاه احــمــد راضـــي، 
صورة العراقي الذي تجلى في فعله الرياضي 
الــوطــنــي، مــوقــفــهــم تــجــاه وحـــدة وطــنــهــم الــذي 
اليريدون الحد ان يكرر ما فعله معه من قبل. 

لم تكن  التي سجلها احمد راضــي  فاالهداف 
كانت وستبقى  وانما  بعينها  او جهة  لطائفة 
ــلــعــراق، وعــلــيــه فــحــســاســيــة الــعــراقــيــني تجاه  ل
لتجيير احمد راضــي خــارج هذا  ايــة محاولة 
يعني سرقة جزء  عندهم،  املحسوم  الوصف 
من صورة مشرقة وجميلة من تاريخ العراق، 
واستبدالها بصورة تستفز وطنيتهم وتحاول 
املستقبل  باتجاه  الواثقة  نظرتهم  تحجب  ان 
الذي دفعوا الجله الكثير، كي يرونه يشبههم 
ويـــــعـــــادل ثـــمـــن كـــفـــاحـــهـــم وأملــــهــــم وجـــوعـــهـــم 
ومــعــانــاتــهــم، حــتــى اليـــنـــال أحــــد، مـــرة اخـــرى، 
مــن جــســدهــم الــطــاهــر ويــلــوث ثـــوب وطنيتهم 

النظيف! 
لقد كــان رحيل احمد راضــي جــســدا، بمثابة 
عــودتــه مــن املــاضــي الــقــريــب، روحــــا ومــعــنــى، 
ممثال بكل الذكريات واالعتبارات التي اشرنا 
الجارف تجاهه،  العاطفي  الفيض  اليها، فكان 

يشبه مشاعر االم وهي تستقبل ابنها العائد 
ـــحـــرب، واالم هــنــا هـــي الـــعـــراق  مـــن جــبــهــات ال
وترابه،  وطينه  وجباله  ونخيله  ومائه  بارضه 
ومـــن حــولــهــا اخــوتــه مــمــن تــعــددت اساليبهم 
الحاضر  فالعائد  التعبير عن مشاعرهم،  في 
ـــذي اريـــد لــه ان يغيب الـــى االبـــد،  هــو الــعــراق ال
كثيرة  بجراح  مثقال  وان  البقاء،   

ّ
إال ابــى  لكنه 

مازالت طرية، ومتطلعا الى األمام، ليبقى كما 
الحضاري  بثقله  التاريخ  منت  على  آنيا  كــان، 
ــــذي يــعــرفــه الـــعـــالـــم. وهـــكـــذا ألــقــى  ــثــقــافــي ال وال
الناصع على مشهد  العراق الرياضي بوهجه 
الــعــراقــيــون ماضيهم  الــرحــيــل، فــاســتــحــضــر 
ليبقى  الحاضر  أديــم  على  ليسكبوه  الوطني 
الــوهــج مــمــتــدا، وكـــان ال بــد مــن هــذا الضجيج 
العميق بمشاعر  الــحــزن  يــمــتــزج  الــعــذب حــني 
فرح يسكن خفايا الصدور ويندلق في لحظة 

عاطفية نادرة على مائدة الوطن الكبير.

داعش، ببساطة شديدة، وسيلة ايضاح أنموذجية ملن يريد معرفة 
الجهل. ووسيلة إيضاح أنموذجية عن بنك دم يروي كل مهمش 
متعطش للقتل في العالم .. ووسيلة إيضاح أنموذجية عن منجم 
العالم..  الــحــرام في  للمال  فيه كل مهمش متعطش  ثــروة يشتغل 
ووسيلة إيضاح أنموذجية عن مبغى رذيلة ينجذب اليه كل مهمش 
منقاد لشهوة الجنس املبتذل في العالم. ووسيلة ايضاح أنموذجية 
املهمشني  بقذارتها  وينعم  الفقراء  دخولها  عن  يترفع  مزبلة  عن 
أعداء النظافة في العالم .. ووسيلة إيضاح أنموذجية عن الشر بل 

عن آخر تفاهات الشر والشيطنة في العالم..
أما عن قوة داعش فإنها متأتية من خوارجها ودواخلها معًا اي 
مــن تــوظــيــف خــارجــي وواقــــع مـــزري ونــصــوص مــحــرفــة وفــتــاوى 
مضللة وعقول ناقصة وحواضن جاهلة ..وخالصة القول إن من 
ان  مــن  يفيد  الــذي  املعاند  والـــرأي  املــشــوه  التفسير  اعتماد  الخطأ 

داعش تستمد قوتها من خوارجها فقط او من دواخلها فقط..
ان تكون  لــهــا  يـــراد  ان داعـــش نبتة مصطنعة  األحـــــوال  وفـــي كــل 
تــعــد ســوى  لــم  فــي حقيقتها  أنــهــا  بــيــد  لــتــبــدو طبيعية،  مستنبتة 
كيانات  إلقــامــة  توظيفيًا  استخداميًا  استعماليًا  دورًا  تــؤدي  أداة 
مشيطنة تتمدد والتستقر. واملعلوم للقاصي والداني ان التحالف 
الواليات املتحدة األميركية  الذي تتزعمه  الدولي ملكافحة اإلرهــاب 
اإلسرائيلية  التوسعية  مــن  مدعومًا  الغربية  النفعية  أنظمة  وكــل 
أمراء وملوك البترو دوالر، واالخوانية العربية التركية ضم اطرافًا 
ألسنتها ضد اإلرهاب وسيوفها وأموالها وأبواق إعالمها على من 
يحاربه ويمنع انتشاره حقًا.. وهذا الضد الدولي واالقليمي الكمي 
داعش  قــدرات  أكثر من إضعاف  انــه اليريد  يعلن جهرًا  الشكلي 
وايقاف تمددها، كما ان نفعية هذا الضد تقتضي احيانًا السكوت 

خرى 
ُ
عن تمدد داعش وأخواتها مرة ودعم داعش وأخواتها مرة أ

وضرب داعش وأخواتها بخجل إلعادتها إلى بيت الطاعة الغربي 
ملكافحة  النوعي  واالقليمي  الــدولــي  الضد  أمــا  ثالثة.  مــرة  النفعي 
ويتقوى بشركاء  يتشكل  أخــذ  قــد  فإنه  انــتــشــاره  اإلرهـــاب ومنع 
حقيقيني بينما يحاول لوبي أميركي صهيوني عربي مرارًا تشويه 
انفراط عقد  للتبشير بوهم  الدعائية  صورته بتجنيد كل طاقاته 
هذا الضد النوعي املحارب لإلرهاب واملانع النتشاره مرة بإشاعة 
خرى بتخلي جمهورية ايران عنه، 

ُ
تخلي روسيا االتحادية عنه، وأ

غير ان الحقائق على األرض العراقية وكذلك السورية التي تسجل 
اندحارات داعش ومشتقاتها تبدد هذا الوهم، إذ نتلمس السالح 
اللبنانية  املقاومة  ومشاركات  االيرانية  القتالية  والخبرة  الروسي 
تحقيق  فــي  بفعالية  أسهم  ايجابيا  حــضــورا  بوصفها  تتصاعد 

انتصارات وتسجيل هزائم على اإلرهاب بكل ضروبه وأشكاله.
ولهذا فإنَّ داعش ومشتقاتها أدوات موظفة لتنفيذ مشروع بوصلته 
شيطنة ثم تحطيم منظومة الدول الوطنية (فكرة ومؤسسات) في 
املنطقة، أي تجفيف فكرة الدولة في العقل، وتجريف مؤسساتها 
الوطنية على األرض، أي استهداف منظومة الدولتية، أما الشركاء 
الــدواعــش فإنهم بقصد او من  فــي تنفيذ هــذا املــشــروع مــن غير 
دون قــصــد، بــجــهــل او بــعــلــم يــســرحــون ويــمــرحــون داخــــل الجلد 
السياسات  وكذلك  الشعار  او  الراية  فــإنَّ  عليه  وخــارجــه.  العراقي 
التي ينبغي أْن نتمسك بها هي بناء وأنسنة الدولتية الوطنية، اي 
التفكير بعقل سليم والعمل بجد من أجل جيش دولة يراد له أن 
يتحطم باإللغاء، أو أن يكون جيش حكومة فقط من أجل أمن دولة 
يــراد له أْن يتحطم أو أْن يكون أمــن حكومة فقط. من أجــل إعالم 
دولة يراد له أْن يتحطم باإللغاء أو أْن يكون إعالمًا جهويًا تسلطيًا 

لها أن  يــراد  ــة  او غير حكومي. مــن أجــل مؤسسات دول حكوميًا 
محاصصة ألشخاص  مؤسسات  تــكــون  أن  او  بــاإللــغــاء  تتحطم 
متنفذين او جماعات متنفذة ..من أجل رجاالت دولة وخبرة يراد 
لهم العزوف وعدم املشاركة في أنسنة الدولة ليحل محلهم رجال 

صدفة في إدارة الدولة.
على أية حال، تظل األّولوية في عراق اليوم ملكافحة اإلرهاب ومنع 
انتشاره من خالل اعتماد ستراتيجية عنوانها (املواجهة معوملة 

والحسم عراقي) وأركانها تتلخص بـ
- ال قطيعة تامة وال اعتمادية مطلقة على ومع التحالفات الدولية 
واالقــلــيــمــيــة ملــكــافــحــة اإلرهـــــاب ومــنــع انــتــشــاره ســـواء أكــانــت هــذه 

التحالفات تمثل ضدا نوعيا جوهريا او ضدا كميا شكليا.
- عدم قبول اي موقف عراقي او اقليمي او دولي ساكت او محايد 

ازاء مكافحة اإلرهاب ومنع انتشاره.
- قــبــول ســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة اإلرهـــــاب ومــنــع انــتــشــاره ورفــض 

ستراتيجية توظيف اإلرهاب.
ومسلحة  االجتماعية  والــعــدالــة  بــالــحــريــات  ُمؤنسنة  دولـــة  بــنــاء   -
بــالــقــانــون ومــحــمــيــة بــاملــؤســســات الــوطــنــيــة االتــحــاديــة العسكرية 

واألمنية.
بــذلــك نــصــل الـــى عـــراق مــابــعــد داعـــش ...ولـــكـــن هـــذا الــعــراق ســوف 
اليــمــثــل الــنــهــايــة لــلــمــشــكــالت الــتــي يتحمل مــجــمــل أســبــابــهــا كتل 
متنفذة لم تنجح بعد في أنسنة الدولة الوطنية االتحادية في العراق 
النها لم توفق بعد في معالجة جملة مشكالت ومزالق يعاني منها 
الخدمي والعبث  التشريعي والعجز  العوز  املحاصصة مثل  نظام 
االنتاجي  والعقم  املعرفي  والعرج  باألولويات  والعمى  العام  باملال 

وغيرها من دواعش جديدة.

يؤّشر فعل إزاحة التماثيل ذات املحمول الرمزي العنصري في أنحاء 
بؤرا  كانت  التي  الــدول  معاقل  في  غالبها  ــزت 

ّ
تــرك العالم  من  متعددة 

وليد  يكن  لم  متراكمًا  غليانًا  يؤّشر  العنصرية،  االستعمارية  للنزعة 
فرصته الشعبية بقدر ما وجد تنفيسًا مواتيًا للحظة الثورة االنتقائية 
التي تحاول تلك التدافعات املنتفضة ضد تلك الرموز من التعبير عن 
رفضها الحاسم البقاء تلك الرموز الالإنسانية كشواخص وطنية في 
ر بحقبة من العبودية واالضطهاد الذي يجب االن 

ّ
الساحات العامة تذك

 عن تمجيده.
ً
االعتذار عنه بدال

لقد اعتادت ذاكرتنا على ان ترتبط مشاهد تحطيم اوثان الدكتاتوريات 
او غيرها من الرموز املمثلة في نصب في الساحات العامة إيذانًا بثورة 
شعبية عادة ما تتسم بالجذرية في إعادة تشكيل األنظمة وبناء رموز 
بديلة أكثر انتماء الى تطلعاتها. لكن ظاهرة التحطيم 
الــرمــزي هــذه لــم تتصف بالشمولية فــي الــدعــوة الى 
تغييرات شاملة تمّس بنية األنظمة بمجملها في تلك 
التحطيمات  ان هــذه  اعتماد فكرة  الــحــوادث. ويمكن 
فكرة  جــوهــري  بشكل  اســتــهــدف  واع  محتوى  ذات 
ثــقــافــيــة تـــرمـــز لــهــا تــلــك االيـــقـــونـــات املـــنـــحـــوتـــة. في 
الواليات املتحدة االميركية: كريستوفر كولومبوس، 
ابوماتوكس،  و  ريــب  الجنديني  ديفيس،  جيفرسون 
روبـــرت ادور لــي، جــون مــاكــدونــو. وفــي بروكسل –

املتحدة  اململكة  وفــي  الــثــانــي،  بــولــد  تمثال   : بلجيكا 
تمثال ادوارد كولستون، وفي نيوزيالندا ازيح تمثال 
جون فاين تشارلس هاميلتون، كما تعرض تمثال 
ديــغــول فــي فــرنــســا لبعض الــتــخــريــب. كــل اســـم من 
هــؤالء يدخر خزينًا فادحًا من تــراث تجارة الرقيق 
او إبادة سكان أصليني او جرائم ذات صلة بتأصيل 
اإلرث العنصري واالستعماري املرتبط بحقب دموية 
الــدول.  تــاريــخ وثقافة تلك  سابقة شكلت جــزءًا مــن 
هــؤالء بنصيب مباشر  مــن  األكــبــر  القسم  ويحظى 
باضطهاد الشعوب االفريقية وترسيخ فكرة التمييز 
ضـــد ذوي الــبــشــرة الـــســـمـــراء حــتــى بــعــد تــحــررهــم 
الـــدول بعد مضي  املــواطــنــة فــي تلك  ونيلهم حــقــوق 
قرون. لكن استمرار هذه الثقافة العنصرية املتوارثة 
على  فلويد  ملقتل  مماثلة  حـــوادث  فــي  تتجلى  الــتــي 
امــيــركــي رغــم استغاثة الضحية مـــرارًا،  يــد شــرطــي 
تنتمي  ذاكــــرة جمعية  الـــى  لتعيد  مـــرة  غــيــر  تتجلى 
يتعاطف معهم حقبًا  ومــن  الــدول  تلك  واسعة من مواطني  فئة  اليها 
مظلمة بائدة لكنها كامنة بشكل مخيف في رواسب ثقافية ما زالت 
العاملية على  الفعل  تعمل وتظهر بني حني وآخــر. من هنا كانت ردة 
تلك الرموز النحتية التي لم تعد رموزا مشّرفة وال مشرقة لتمثل وعيا 
جماعيا يعني هذه الشعوب املتصالحة انسانيًا. املعاول التي توجهت 
الى أعناق تلك التماثيل إنما كانت تهوي على أعناق املفاهيم الثقافية 
املجحفة املخجلة النسانية شعوب بأكملها. أكثر من نصف املسهمني 
في إزاحة تلك الرموز وإعالء شعارات تناهض العنصرية وتدعو الى 
العرق واللون كانت من ذوي أصول  التمييز على أساس  محو ثقافة 
اوربية او غير افريقية األصل. هذا التضامن املتماسك هو أبلغ وأكثر 
تطمينًا بمستقبل الوعي الشعبي املتصالح مع قيمه في أنحاء األرض.

{ }



ـــكـــرادة  اخــــتــــار مـــفـــتـــرق طـــــرق يــتــصــل بـــال
الركن  الجهات،  كل  من  النضال  وشارعي 
كــان مضجع أشجار  املشفى  الــذي شغله 
وسطها  فــي  وعــبــيــرهــا،  بأنوثتها  مــزهــوة 
صار املشفى مثل نجمة مضيئة تشتاقها 
الــعــيــون فــي هـــدأة لــيــل. والـــــورد ينمو على 

شرفاته، يتفتح كالثغر. 
املبنى األنيق،  فــي  الــحــواس  ثمة مــا يشعل 
وما يوقد الحجر الصلد من غفوة، حينذاك 
ركن  التي تصدرت  الجدارية  معنى  نــدرك 
املبنى، وهي تتقاسم الضوء والشوق املقيم 
نفذها  التي  بالجدارية  املكان  احتفى  فينا، 
الفنان ناظم رمزي بمادة املوزائيك، لتعلن 
يوم  واملجانسة،  التأليف  في  جدارتها  عن 
كان رمزي وفيضي يأخذهما هوى بغداد 
ويجمعهم، وهو يغري بالتطلع نحو الحداثة 
واملــدنــيــة، كـــان لـــدى االثــنــني شــعــور سخي 
الجمالية  وفــيــوضــه  تجلياته  عــن  مفصح 
الوسطى  الطبقة  دور  عــن  منبئًا  الــجــديــدة، 
املوقف  الــتــي حسمت  املجتمع.  قــيــادة  فــي 
لــصــالــح الـــحـــداثـــة واســـتـــجـــابـــة لــالســتــثــنــاء 
الطبقة  أبــنــاء هــذه  الحياة، كــان  الجديد فــي 
يــتــبــاهــون ويــتــنــافــســون فــي تــزيــني جـــدران 
ونحاتني  لــرســامــني  فنية  بــأعــمــال  بيوتهم 
من أساتذة الفن التشكيلي، يقول الدكتور 
املعماري خالد السلطاني إن بيوتًا بغدادية 
مــن تصميم املــعــمــاري قــحــطــان املــدفــعــي، 
جواد  كبار،  لفنانني  فنية  ألعمال  اتسعت 
سليم عــلــى سبيل املــثــال اشــتــغــل جــداريــة 

فسيفسائية في أحد البيوت. 
املــشــفــى والــــجــــداريــــة كــــان عـــاملـــًا صــغــيــرًا، 
جــعــلــه فــيــضــي جــــزءًا مــن حــيــاتــه، وجـــد له 
فــي وضــع  ليصبح  املــســوغــات  مــن  الكثير 
ليشركهم   ذلــك  يفعل  بــأنــه  اآلخــريــن  يقنع 
نبيل،  إنساني  بجهد  االحتفاء  فرحة  معه 
وسبيله للوصول الى أعمق اللحظات التي 
للتعبير عن  تسكن فيه، فلم يجد مناصًا 
املــاضــي،  فــذهــب صــوب  وتكثيفه،  املنظور 

ـــــــوان وتـــســـانـــدت فـــي لــوحــة  وتـــداخـــلـــت األل
إلبــــن ســيــنــا الــطــبــيــب، تـــؤلـــف بـــني رؤيــتــني 
 متطابقًا مــع فكرة

ً
وزمـــانـــني، فــكــان عــمــال

 

املشروع.
ما الذي جعل الجدارية تذوي؟ وتنام عيون 
الــوطــن عــن لــصــوص، وقــتــلــة، وســمــاســرة، 
ليتني أفهم ما الذي جرى؟ بعد أن غادرت 

البالد مكرهًا، يتساءل رمزي بمرارة! 
لك باختصار شديد  أروي  ناظم  يا  دعني 
مــا سجلته ذاكـــرة شــاهــد وجــد نفسه في 
لتهدم  املــعــاول  امتدت  يــوم  امتحان عسير 
املبنى، وظلت الجدارية وحيدة تتكسر من 

فرط أحزانها.
الفنانني  بــأصــوات  عالية  نبرة  هناك  كانت 
بإنقاذ  بغداد  وأمــانــة  الثقافة  وزارة  تطالب 
الــــجــــداريــــة، كـــانـــت األصـــــــوات قـــاصـــرة في 
فرض إرادتها بنقل العمل من املكان الذي 
تــفــوح مــنــه رائــحــة بــــارود املــفــخــخــات التي 
التي  النفايات  تفّجرت حوله، ورائحة عفن 
تكدست أمامه، لم يكن لألصوات املبحوحة 
من صــدى أو استجابة، في زمــن اإلرهــاب 

واملوت في الشوارع الخرساء. 
املبادرة األخيرة والوحيدة جاءت من خارج 
أسوار العراق، مثل ضوء أبيض بدد صمت 
السنني، إذ تبرعت أسرة فيضي املقيمة في 
لندن بالجدارية لوزارة الثقافة، باالتفاق مع 
ـــذي مــــازال مسجال  الــفــنــان نــاظــم رمـــزي ال
على  الحفاظ  واشترطت  الــوطــن،  قيد  على 
تكاليفه،  وتحمل  الــنــقــل،  أثــنــاء  تفاصيلها 
وأوكلت املهمة للمبدع الطباع مريوش فالح 
(أبو رمزي)، خريج مدرسة ناظم الطباعية 
والتصميم،  الطباعة  فنون  فيها  تعلم  التي 
وأســــــــرار الــــلــــون وأصــــبــــح مــــن أهـــــم وأبـــــرز 
تــم اختيار  املــيــدان،  املتخصصني فــي هــذا 
لدائرة  التابع  التراث  إحــدى واجهات معهد 
الـــفـــنـــون، كــبــديــل مــنــاســب ومــنــســجــم مع 
السيد مريوش  وأكمل  الجدارية،  مضمون 
اإلجـــــراءات األصــولــيــة الــقــانــونــيــة واإلداريــــة 

للمباشرة في تنفيذ النقل.
تــمــضــي األيـــــام مــســرعــة لــنــفــاجــأ بمقترح 
مــديــر الـــدائـــرة الــهــنــدســيــة فــي الــــــوزارة عن 
بإمكانات  الجدارية  لنقل  دائــرتــه  استعداد 
مــوظــفــيــه (الــفــنــيــة) املــتــواضــعــة، ثــم يتفتق 
أغــرب  آخــر  بمقترح  قليلة،  أيــام  بعد  ذهنه 
من الخيال مخاطبًا رأس الوزارة: ما الداعي 
لنقل الــجــداريــة يــا أســتــاذ؟ (خــلــي نسوي 
 
ً
مثلها)!! لحظتها شعر الشاهد أن مطرقة
من حديد هوت على رأسه من الخلف، ويدًا 
أخرى مسكت بخناقه ضيقت عليه فرصة 
سحب أنفاسه، ليستعيد توزانه، ليس أمام 
املـــرء فــي لحظة مــثــل تــلــك ســـوى الغضب، 
قـــــد يــــكــــون وحـــــــده أســـــــرع االســـتـــجـــابـــات 
ــــع املــســؤول 

ّ
فــي املــواجــهــات الــفــاصــلــة،  وق

كان  حــني  (الفلتة)،  املقترح  على  باملوافقة 
بــالــحــنــاء، وهـــو ال  املخضبة  لحيته  يــمــّســد 
يدري من هو ناظم رمزي!! وذهب الشاهد 

نحو الال جدوى! 
هذه هي الحكاية يا ناظم!! 

الــحــزن، وهو  تقويان على  كــانــت عيناه ال 
يتابع مايرويه الشاهد! 

ماعدت أفكر بتراب العراق ياصديقي، وها 
أنــا أمــوت وبــي حسرة أن يغتسل جسدي 
بــمــاء دجــلــة، لقد صــــادروا كــل ممتلكاتي، 
املطبعة وأوراقي، ومكتبتي، وكاميرتي التي 
كنت ثمال بما تلتقط من أيما نبع أو عيون، 
من أيما وجوه وزوايا، أنا املفتون بوطن من 
ساللة األنبياء، كنت أمشق حروفا وأدعية 
ورقـــــى لــحــبــيــبــة اســمــهــا بــــغــــداد، املــجــنــون 
عرافًا  واألبــيــض)  (األســــود  بـــ  بمشاهدها 
أجوب طرقاتها، تسمعني شجنًا وأبادلها 

عتابًا وبوحًا خافتًا:
دعوا ابن سينا في عمامته وجّبته القديمة 
وحــــــده، فــهــو غــيــر مـــدجـــج بـــالـــســـالح، وال 
يحّرض على القتل، يكفيه أن تملؤوا كأسه 
مــــاًء كــي ال يــجــف ريــقــه، أعــــرف أن الــوطــن 

ظمآن، وُيسرق ماؤه ونخله.
أغار عليك يا ابن سينا، فأنت نبضة الوريد 
الوحيد  إرثــي  أنــت  التي تركتها في بغداد، 
املتبقي فيها.. حني يأفل وجهك تأكد أن هذا 
اإلرث قد مــات... قاوم إن تمكنت وِاصمد! 
إن كنت تسمع ندائي عبر املسافات، وويح 
قلبي ما تاب عن العشق، فكل شيء بعد ما 

نمضي ألبناء هذه األرض... 
ملــاذا يــا نــاظــم.. أنــت خسرت زمــانــًا وحلمًا 
 وغادرت، تركتني وحيدًا، ما نابني 

ً
جميال

منك غير األلم!
تــعــبــُت، وأتــعــبــنــي الجهلة واألمـــيـــون وأبــنــاء 
الرعاة، وكل عام وأنا ألّم دموعي وأجمعها 
في هذه الكأس كذكرى، من سيبكي معي، 
مــن يــواســيــنــي؟ مــن ســيــحــزن مــثــلــي على 
غــيــابــك يـــا نـــاظـــم؟ لــســت أقــــوى عــلــى زمــن 
غارق بالوعود الكاذبة!، هي ذي بغداد نهر 
أختنق...  أكــاد  يطوقني!  بالنفايات  طافح 

سالما.
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مع كل أزمة في العالم يصبح السؤال ملحًا 
 فوري أو عن بديٍل سريع يخفف 

ٍّ
عن حل

التوتر الذي تعيشه البشرية جراء فقدانها 
اعتياد ما، وفي خضم ما يعانيه العالم اآلن 
التفكير بأمر خالص نهائي من وباء  بدأ 
أن  إال  مرهقًا،  أمـــرًا  بأكملها  الحياة  عطل 
ذلك لم يعدم إمكانية إيجاد حلول سريعة.

فالحياة يجب أن تتقدم باستمرار و األمور 
بـــأي طــريــقــة وتــحــت أي  ينبغي أن تــســيــر 
ظرف، ومن ذلك وجد العالم نفسه بني ليلة 
اللحظة  في  لكنه  البيت  حبيس  وضحاها 
التنقل  ــه  ل يتيح  آخـــر،  عــاملــًا  وجـــد  نفسها 
أيضًا  والعمل  والتواصل وقضاء حاجاته 
بــديــل رهــيــب عن  الكتروني لكنه  أنــه عــالــم 

عالم بات محاطًا بالخطر.
عدد  أمــام  ووضعناها  اقترحناها،  أسئلة 
الــبــديــل بمواجهة  املــثــقــفــني، بحثا عــن  مــن 
يـــــومـــــيـــــات الــــحــــجــــر الـــــصـــــحـــــي، وهــــــــل أن 
املنصات االفتراضية، وفضاءات التواصل 

االجتماعي تكفي لصناعة هذا البديل؟
دون  مــــن  اآلن  ـــم  ـــعـــال ال تـــتـــصـــور  كـــيـــف   -
انترنت في خضم أزمة هذا الوباء والحجر 
باعتقادك  موجودا  يكن  لم  وان  الصحي؟ 

ما هو البديل؟
يقول الشاعر سراج محمد: إن التكنولوجيا 
ـــم تــكــن كــمــالــيــات  الـــتـــي شــهــدهــا الـــعـــالـــم، ل
ألــكــتــرونــيــة إلزاحــــــة الــكــلــفــة والـــجـــهـــد عن 
اإلنسان وحسب، بل هي إحدى انعكاسات 
التطور اإلنساني التي تسعى لجعل العالم 
وتمنح  اليد،  متناول  سريعا ومتاحا وفي 
الجتياز  وتدفعه  التكّيف  امتياز  اإلنــســان 
اختبار األسئلة التي يحاول اإلجابة عنها، 
التكنولوجيا  عــن  نتحدث  ال  أننا  وال شــك 
الــرقــمــيــة إزاء األزمــــة الــتــي يــمــر بــهــا العالم 

حاليا؛ ألنها ببساطة لم تشكل فارقا لدى 
املتقّدمة، فقد تغّيرت األنظمة هناك  الــدول 
بــشــكــل فــعــلــي قــبــل أكــثــر مـــن عــقــديــن من 
التحول على  الزمن، وبدل أن ينعكس هذا 
تــقــّدم اإلنــســان صــار يــهــدد وجـــوده كــذات 
النسبية،  والــحــريــة  بالخصوصية  تتمتع 
الــذكــاء اإلصطناعي  أو  الــرقــاقــات  فــزراعــة 
تــعــنــي املــــزيــــد مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــيــاة 
اإلنـــســـان، وإذا ذهــبــنــا بــعــيــدا فــإنــهــا تعني 
وقــد يصل  منه،  استحداث نسخة جديدة 
األمر إلى أنك تدخل في عالقة مع حاسب 

ما. 
أما الكاتب حّسان الحديثي فكان رأيه: أن 
الــحــيــاة ســائــرة نحو الــطــريــق االفــتــراضــي، 
بعد  التدريس عن  بــدأ  التعليم  ففي مجال 
يــتــوســع مـــع زيـــــادة ســرعــة االنـــتـــرنـــت، في 
مــجــال الــطــب أيــضــًا حــقــق بــعــض األطــبــاء 
إجــراء  والتالي  بعد  عن  بالتشخيص  نقلة 

عمليات. 
أن يعيش مــن دون  اإلنــســان  لــن يستطيع 

ــــدراســــات الـــجـــديـــدة تــقــول  انــتــرنــت ابـــــدًا، ال
السيارات خالل  إننا سنتخلى عن شــراء 
عشرة أعوام وسنتنقل باألجرة بتطبيقات 
الهواتف وستكون الكلفة اقل من امتالكنا 
سيارة، وسنترك الطبخ وسيصلنا الطعام 
بكبسة زر بكلفة أرخــص مما لو طبخنا، 
وسنترك املكاتب وسيتم املوظف عمله من 
الــبــيــت، وســنــقــرأ مــن الــشــاشــة ونلتقي مع 

األهل واألصدقاء بدوائر االتصال املرئي.
الشاعر عدي زهير السراي، يقترح وجهة 
نــظــر أخــــرى قــائــال: إن الــتــحــوالت الــكــبــرى 
كاألوبئة  جمعاء  البشرية  على  تمر  الــتــي 
والــــحــــروب والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة او الــتــي 
ا 

ً
يتسبب بها االنسان تفرض قسرًا سلوك

جــــديــــدا وطـــريـــقـــة عـــيـــش جــــديــــدة وتــخــلــق 
كنتيجة  تكون  جديدة  اجتماعية  عالقات 
الــحــديــثــة، وقــد  الــحــيــاة  ملــتــطــلــبــات  طبيعية 
وتتأكد  والــعــالقــات  املفاهيم  هــذه  تترسخ 
أكــثــر فــأكــثــر تبعًا لــقــوة املــســبــب، ومــانــراه 
اليوم من دخول العالم االفتراضي بقوة في 

جــديــدة حلت  اجتماعية  عــالقــات  تأسيس 
محل العالقات القديمة بل وانتجت مفاهيم 
جديدة تتماشى والحالة الراهنة من تفشي 
جائحة كورونا في كل بقاع األرض وهذا 
بالطبع ماتسير اليه البشرية في مخاضها 
الــى واقــع  الــرقــمــي وصـــوال  نحو املستقبل 

جديد مفروض بقوة على قدر اإلنسان.
أمــــا بــخــصــوص أن الـــعـــالـــم املـــــــوازي وهــل 
عمومًا  لــالنــســان  بالنسبة  بــالــغــرض  يفي 
واملــــــبــــــدع خــــصــــوصــــًا، فــــــال أتــــــصــــــور أن 
الــعــوالــم االفــتــراضــيــة عــلــى اتـــســـاع وتــنــوع 
تفي  اليها  املاسة  والحاجة  استخداماتها 
بـــالـــغـــرض الن الـــحـــيـــاة الــحــقــيــقــيــة تــبــقــى 
كــل  عـــلـــيـــهـــا  تــــؤســــس  الــــتــــي  األرض  هـــــي 
ــنــظــريــات الــحــديــثــة وذلـــك  االفـــتـــراضـــات وال
الرتباطها بحياة اإلنسان الى حد التسبب 
اليستغني  فاالنسان  عدمه،  من  بالوجود 
عن حاجاته الضرورية التي تقع في قاعدة 
هـــرم مــاســلــو (املـــأكـــل واملـــشـــرب واملــلــبــس 
والــجــنــس) فمهما بــلــغــت حــاجــة االنــســان 
إشباع  اليستطيع  فهو  االفتراضي  للعالم 
تلك الرغبات افتراضيًا، أما بالنسبة للمبدع 
فـــالـــوجـــود الــحــقــيــقــي املــلــمــوس هـــو أرض 
االبداعية  املــجــاالت  لكل  األولــى  االكتشاف 
التطور  مــن  بلغ  مهما  فاالنسان  األخـــرى، 
الــتــقــنــي وغــــيــــره اليــســتــطــيــع االســتــغــنــاء 
عــن الـــرجـــوع الـــى الــطــبــيــعــة األم ومــالمــســة 
االشياء واإلحساس بدفئها، اما عن كيفية 
كـــون الــعــالــم مــن دون انــتــرنــت فــي خضم 
الــصــحــي فبالتأكيد  والــحــجــر  الـــوبـــاء  هـــذا 
فتمسكها  التستسلم  البشرية  الـــذات  ان 
في  واالبـــداع  االبتكار  الــى  يدفعها  بالبقاء 
كل املجاالت التي من شأنها بقاء الجنس 
البشري واستمراره بالوجود، فما االنترنت 
املاسة  الحاجة  استحدثتها  وسيلة  ســوى 
قوانني  نتيجة حتمية حسب  فكانت  اليها 
فالبشر  للمجتمعات،  الــتــاريــخــي  الــتــطــور 

مجبول على التواصل مع أبناء جنسه رغم 
اي ظرف مهما بلغت صعوبته. 

 الــــشــــاعــــر نـــعـــيـــم شــــريــــف يـــنـــظـــر لــلــعــالــم 
االفتراضي وفكرة البديل من زاوية أخرى، 
قائال، ربما تكون الحياة االفتراضية التي 
البديلة  الحياة  هــي  بيوتنا،  مــن  نمارسها 
ملـــاٍض واقــعــي قبل فــيــروس كــورونــا. هذه 
أهميتها  وجــدت  التي  االفتراضية  الحياة 
واجــبــاريــة، سبُبها خطٌر  بيتية  عــزلــة  فــي 
غامٌض، إذ تكون مقام العزلة التي كان قد 
إليه  لجؤوا  الكهف ألسالفنا حني  أتاحها 

اتقاء خطر يتهددهم.
استعاد  قــد  يمنحها،  الــتــي  والــعــزلــة  البيت 
وظــيــفــة الــكــهــف الـــقـــديـــمـــة، كــمــا قــــال ذلــك 
فــيــلــســوف فــرنــســي. اإلنـــســـانـــيـــة، تــجــتــرح 
حلولها دومًا، فقد أعاد لنا فيروس كورونا 
وظيفة البيت في شكلها األول: االحتماء به 

واالعتزال من خطر خارجي.
الـــعـــزلـــة من  إنـــنـــا ال نــســتــطــيــع أن نــعــيــش 
االفــتــراضــيــة،  والــحــيــاة  الــبــقــاء،  أدوات  دون 
الــنــفــســيــة  ـــتـــركـــيـــبـــة  وال األداة،  هــــــذه  هـــــي 
املعاصر،  لإلنسان  واالجتماعية  والعقلية 
الحياة  ندعوه  الــذي  ابتكارًا كهذا  تقتضي 
للفرد  بالنسبة  فــاالفــتــراض  االفــتــراضــيــة، 
املــهــدد والـــذي خسر فجأة ، مــيــدان حياته 
أجــل غير مسمى، هو وجوه  الــى  الواقعية 
افــتــراض تواصل،  كثيرة وضــروريــة، فهو 
وهــــو افــــتــــراض عـــشـــق، وافــــتــــراض مــجــد، 
وبـــعـــد، كـــل شــــيء، افـــتـــراض حــيــاة بكامل 
الى  الــخــارج  من  خائفة  انسحبت  زخهما، 

أمان كهفنا األول.
فـــي ظـــل هــــذا الــحــجــر الــصــحــي، افـــتـــراض 
عــــــــدم وجــــــــــود انــــــتــــــرنــــــت، هــــــو افـــــتـــــراض 
نتنكر  أن ال  علينا  لكن  وقــــاٍس،  (مــرعــب) 
الكتاب،  الــجــلــســاء:  وخــيــر  األزلـــي  لرفيقنا 
 فـــهـــو الـــبـــديـــل األكــــثــــر احـــتـــرامـــًا وكـــبـــريـــاء 

لإلنسان.

 بشراء بيانو والعزف عليه 
ٌ
دونكيشوت: أتعرف يا سانشو، لي رغبة

بني هذي الطواحني.
. تليُق بزعيم أسطوري من طرازك سيدي 

ٌ
 صائبة

ٌ
سانشو: إنها فكرة

تعزف،  الــتــالل،  بالجلوس وســط  الئقًا  مقامَك  أجــل. سيكون  ـــدون.  ال
فتتغذى الرمال وما بجوفها بالرحيق املوسيقي.

والــعــقــارب  الــثــعــابــني  تــرانــي مختصًا بموسيقى  دونــكــيــشــوت: وهـــل 
والجرذان والسحالى والجرابيع أيها األحمق؟

الــزواحــف ونظائرها من  هــذه  كــل  يتم تحويل  فقد  ال.  ولــم  سانشو: 
الذئاب والضباع إلى مخلوقات غير ساّمة ومتوحشة، وبذلك تكسب 

سبق صناعة عالم إضافي للموسيقى.  
 دونكيشوت: لكن آالت املوسيقى، ال تستجيب إال لألصابع اململوكة 

للشغف يا سانشو ! 
سانشو: ليس أسهل من الحصول على ذلك يا سيدي الدون. 

 من 
ً
فنتبضع سطال للسوق،  نذهب  أن  تريد  دونكيشوت: كيف. هل 

الــشــغــف، أغــمــُس أصــابــعــي بـــه، ويــتــم اســتــخــراج األلــحــان هــــادرة مثل 
شالالت نياغرا؟ 

 
ً
بــبــري األصــابــع وجعها شبيهة إنــمــا  الــطــريــقــة،  ســانــشــو: ليس بتلك 

بأقالم الرصاص. ذلك يمنحها الرقة والشفافة.
من  كــورال  بمصاحبة  للقمر  السمفونيات  أعــزف  وأن  دونكيشوت:   

عواء الذئاب. أليس هذا ما برأسك؟!
، تنظف بها 

ً
الــــدون، عليك أن تحمل مــبــراة ســانــشــو: أجــل يــا ســيــدي 
نفسَك من صدأ الحروب وأصدائها كي تصبح موسيقيًا.

 دونكيشوت: إنها لفكرة. أن أكون رائيًا في املوسيقى وفي األرواح.
املوسيقي  باإلمالء  يخطئ  ال  املشغوف،  العاشق  أن  واعلْم  سانشو: 

إال نادرًا .
 دونكيشوت: ماذا وراء جملتك امللغومة أيها اللعني ؟

سانشو: أقصد متى مــا تــحــُب، ســتــغــادُر الــرمــَح يـــُدَك، ويــرتــفــُع منها 
الدبيُب امللتهُب باأللحان متتسربًا إلى خريطة الجسم وحتى حدوث 

الطوفان!
دونكيشوت: عن أي طوفاٍن تتحدُث أيها املخبول ؟

سانشو: أتحدث عن طوفان الدرجة األولــى . أحقًا ال تعرف ما الذي 
تفعله النسواُن باألوتار يا سيدي الدون؟

دونكيشوت: اللعنة عليك يا سانشو. أنا أفكر بتدوين النواح العراقي 
وأنت  تاريخي،  إرث  يكون شاهدًا على  املوسيقى، كي  م 

ّ
للسل نوتات 

تحاول جّر قلبي إلى عوالَم الحريم !! 
سانشو: ولكن ما فائدة ذلك، وليس من سامع ألوبرا العويل العراقي 
 الجراح واآلالم وهدير أنني 

ُ
غير قبائل الطواحني. لقد تضخَم أرشيف

أمهاتنا من دون توقف؟! 
 أن تستخرَج  

ُ
دونكيشوت: كأنك أصبحت عراقيًا يا سانشو، وتحاول

من  دماء التاريخ أنغامًا على درجات ريختر، لتطيل مآسي الناس ؟
سانشو: ال أبدًا. ولكن قل لي: هل تحُب الجاز يا سيدي الدون؟

وأنغمُس  اللغوي.  التعبير  قيلولة  به  ألن  املــجــاز،  وأحــب  دونكيشوت: 
باملزاج، كونه يعكس ما في مرآة النفس. وأستعمل الزجاج لشفافيته.
آخــَر  الــذي يشطب بصياحِه  الــديــك  ذلــك  بأنني  أعتقُد  سانشو: كنت 

 للزمان.
ً
سطٍر من الظالم، ظنًا منُه بأن الله قد نَصّبُه ساعة

األيــاُم  يا سانشو، فقد ذهبت  األحــالُم بعيدًا  دونكيشوت: ال تأخذَك 
بصوتك الرومانسي، لتصبح ساعة (بيغ بن) تحت كل وسادة ترّن .

إلى  أو شقوه  إال وهيمنوا عليه  اإلنكليُز شيئًا  لنا  ُيبِق  لم   سانشو: 
نصفني كالعادة.

 دونــكــيــشــوت: تمامًا. لــذلــك يجلسون فــي الــشــق الفاصل مــا بــني كل 
نصفني وكأنهم مؤبدون للتشقق واالنشقاق!! 

سانشو: أنت صائب. فأصابع امللكة في الطني تنبُت .
 دونكيشوت: وما معنى هذا الذي تقوله عن صاحبة التاج يا سانشو؟
تغيب عنها  التي ال  الدنيا  ليس شيئًا مهمًا. فأصابع ست  سانشو: 

الشمس، لم تترك مهنة القصقصة هنا وهناك. 
 دونكيشوت: هل تحُب خنافس اإلنكليز يا سانشو؟

سانشو: وال خفافيش ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية .
البيتلز  فرقة  عــن  أحكي  أنــا  سانشو.  يــا  عليَك   

ُ
اللعنة دونكيشوت:   

فــي قائمة  بــئــَر شهيتك وتــمــضــي كالسهم  تــفــتــُح  املــوســيــقــيــة، وأنـــت 
 بوجبة ساخنة من الخفافيش والخنافس !!

ً
الطعام، أمال

مهمتي
أن أنجز الكثير من العمليات

هكذا وجدت نفسي
هناك الكثير

من الحيوانات بانتظاري
علي دائما

أن أهب الحياة
لحيوانات كثيرة
ال أحد يلمحها

نحن حيوانات أليفة
نحتاج للكثير من األطباء
أطباء ألوجاع في القلب 

ألوجاع في الرغبة
أن نستمر

كحيوانات قادرة
على تحمل كل هذا األلم

هل نحن بصحة جيدة
كحيوانات أليفة جدا

نتقبل كل شيء
في تلك الحياة

يا إلهي 
كم نحتاج لطبيب بيطري 

إلجراء عمليات عاجلة جدا 
لنركض في البرية

سيضحك الكثير
من فكرة أنه حيوان أليف 

وربما يشتم هذه القصيدة
وكاتبها

لكنه حني يكون وحيدا
سينبح بوجه صورة

معلقة فوق رأسه كتاج
أبدي

حينها سيتذكر
أنه حيوان أليف

بحاجة لطبيب بيطري
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سلوك عنصري
وفي العديد مــــــــن األحداث حــــــــول العالم، 
االصطناعــــــــي  الــــــــذكاء  أنظمــــــــة  ســــــــببت 
بســــــــبب سلوكها  للشــــــــركات  مشكالت 

العنصري غير املتوقع.
من أشــــــــهر هــــــــذه األحــــــــداث كان روبوت 
الــــــــذكاء االصطناعي "تــــــــاي" TAY الذي 
أنتجته شركة مايكروسوفت بعد جهوٍد 
طويلــــــــة للمحادثة باللغــــــــة اإلنكليزية مع 

املستخدمني على موقع تويتر.
إال أنه على عكس التوقعات، لم يقم "تاي" 
بعمل محادثات ممتعة مع املســــــــتخدمني 
واضطرت الشــــــــركة إليقافه في غضون 
24 ســــــــاعة فقــــــــط بســــــــبب مشــــــــاركاته 

املسيئة والعنصرية التي قام بها.
وتســــــــبب برنامــــــــج "تــــــــاي"، علــــــــى خلفية 
بعض إجاباته، بحالة اســــــــتنكار ودهشة 
لدى املســــــــتخدمني، حيث أهان النســــــــاء 

واليهود، وقــــــــال إنه يجب بناء جدار على 
الحدود املكسيكية.

باإلضافــــــــة إلــــــــى ذلــــــــك كان أحــــــــد أبــــــــرز 
أظهرتها  التــــــــي  العنصرية  الســــــــلوكيات 
الخوارزميات، الواقعــــــــة التي حدثت أثناء 
تصويــــــــر الكاميرا التــــــــي طورتها إحدى 

شركات الكمبيوتر.
ففــــــــي الفيديو الــــــــذي صورتــــــــه زميلتان 
تعمالن فــــــــي مكان العمل عينــــــــه، تعّرف 
النظام املوجود بالكاميرا على وجه واندا 
زامن ذات البشرة البيضاء وقام بتتبعها، 
ولم يتعرف على وجه "ديسي كرير" ذات 

البشرة السوداء ولم يتتبع حركاتها.

تحيزات للبشرة
 Beauty AI "كما قام برنامج "بيوتي ال
"الــــــــذي تم تطويره لعمل مســــــــابقة جمال 
متنقلة للبشر بإظهار تحيزات عنصرية 

وأعطى األولوية بشكل أكبر لألشخاص 
ذوي البشرة البيضاء.

ومن بني آالف املتقدمني، قبل"بيوتي ال" 
الذي طورته شــــــــركة مقرها في أستراليا 
وهونــــــــغ كونــــــــغ، 6 متقدمــــــــني فقــــــــط من 
ذوي البشــــــــرة الســــــــوداء، فــــــــي حني كان 
 
ً
ذوي البشــــــــرة البيضاء األكثر تفضيال

بالنسبة له.
واعتبر باحثــــــــون ان الذكاء االصطناعي 
يمكن أْن يكــــــــون عنصرًيــــــــا ألنَّ برمجة 
الخوارزميــــــــات املوجــــــــودة فيــــــــه تعتمــــــــد 
بشكل رئيس على ما يزودها به املبرمج 
مــــــــن معلومــــــــات وبيانات قد تســــــــتخدم 

بشكل عنصري.
"التعلــــــــم  فــــــــي  األساســــــــية  والحاجــــــــة 
العميق" الــــــــذي يعدُّ أهم عنصــــــــر للذكاء 

االصطناعي، هي استخدام البيانات.
ويراهــــــــن باحثون علــــــــى "التعلم العميق" 

ملكافحــــــــة العنصريــــــــة فــــــــي عالــــــــم الذكاء 
االصطناعي.

"التعلــــــــم العميــــــــق" يعنــــــــي أن الخوارزمية 
تتــــــــزود بالبيانات املوجــــــــودة ثم تتعرف 

عليها دون الحاجة إلى تدخل بشري.

دقة متطورة
التعلــــــــم العميق تتعلــــــــم خوارزمية  وفي 
التصنيف مباشرة من الصورة والنص 
والصــــــــوت، كما يمكــــــــن أن تحقــــــــق دقة 
متطــــــــورة تتجــــــــاوز في بعــــــــض األحيان 

األداء على املستوى البشري.
على سبيل املثال، يتم برمجة خوارزمية 

لتتعرف على القطط في آالف الصور.
وتقــــــــوم الخوارزميــــــــة بإنشــــــــاء نمط من 
خالل التعرف على شــــــــكل وهيئة القطة 
من الصور التي تحمــــــــل عالمة قطة، ثم 
يمكنهــــــــا بعد ذلك اكتشــــــــاف ما إذا كان 

هناك قطة أم ال في الصور التي تراها.
ويوصي الخبراء بضرورة إعداد بيانات 
التدريــــــــب وتعديلهــــــــا بالشــــــــكل الذي ال 
يضــــــــر باألقليات، وذلــــــــك لتجنب مواقف 
مثــــــــل التحيــــــــز والتمييــــــــز العنصري في 

خوارزميات الذكاء االصطناعي.
وركز باحثون في شــــــــركة "أوبن إيه آي" 
على تطويــــــــر ذكاء اصطناعي بوســــــــعه 

التعلم بطرق أفضل.
 وتمكنــــــــت الخوارزميــــــــات مــــــــن تعليــــــــم 
ذاتهــــــــا بفضل تعزيز طــــــــرق التعلم التي 
أتاحتها منصة "أوبن إيه آي بيسالينز." 
كمــــــــا طــــــــورت شــــــــركة "أوبــــــــن إيــــــــه آي" 
مؤخًرا خوارزمية جديــــــــدة تتيح للذكاء 
االصطناعــــــــي القــــــــدرة علــــــــى التعلم من 
أخطائه بالطريقة التي يتعلم بها البشر.

ويقبــــــــل العالــــــــم علــــــــى 'ثــــــــورة روبوتات' 
تنتشر في شــــــــتى القطاعات الصناعية 
والخدميــــــــة واإلداريــــــــة وتهدد مســــــــتقبل 

البشر.

ســــــــتضيف  أنها  أعلنــــــــت غوغــــــــل 
تصنيفات خدمة تقصي الحقائق 
إلــــــــى الصور كجزء مــــــــن جهودها 
الراميــــــــة إلــــــــى مكافحــــــــة املعلومات 

املضللة والكاذبة.
وأوضحت الشركة أن التصنيفات 
إرفاقهــــــــا  ســــــــيتم  الجديــــــــدة 
بالصفحات اإللكترونية األساسية 
للصــــــــور ومقاطــــــــع الفيديــــــــو التي 

تظهر في بحث غوغل.
وقــــــــال مدير املنتجــــــــات في غوغل 
هاريس كوهــــــــني "الصور ومقاطع 
الفيديــــــــو طريقــــــــة رائعة ملســــــــاعدة 
األشــــــــخاص على فهــــــــم ما يجري 
في العالم. لكن قوة وسائل اإلعالم 
لها ســــــــلبياتها خصوصا  املرئية 
عندمــــــــا تكون هناك أســــــــئلة حول 

مدى صحة الصورة وسياقها".
وتابــــــــع "بدءا مــــــــن اليوم، ســــــــنقدم 
معلومات من خالل خدمة تقصي 
"غوغــــــــل"  فــــــــي صــــــــور  الحقائــــــــق 

علــــــــى مســــــــتوى العالم ملســــــــاعدة 
إطــــــــالق  فــــــــي   (…) األشــــــــخاص 
أحــــــــكام ووجهات نظر مســــــــتنيرة 
أكثــــــــر حول مــــــــا يشــــــــاهدونه على 

االنترنت".
وســــــــتعتمد التصنيفــــــــات الجديدة 
على قاعدة بيانــــــــات "كليم ريفيو" 
التــــــــي أنشــــــــأها متقّصــــــــو حقائق 

مستقلون.
عندمــــــــا  كوهــــــــني"اآلن،  وأوضــــــــح 
تبحثــــــــون فــــــــي صور غوغــــــــل، قد 
ترون عالمة "فاكت تشيك" أسفل 
وعند  الصغيــــــــرة.  الصــــــــور  نتائج 
النقــــــــر على إحــــــــدى هــــــــذه النتائج 
لعرض الصورة بنســــــــخة أكبر، قد 
يظهر ملخــــــــص من خدمة تقصي 

الحقائــــــــق على املوقع األساســــــــي 
 

ّ
الذي يضــــــــم الصــــــــورة". وفي ظل

فقــــــــدان الثقــــــــة املتزايــــــــد بعمالقــــــــة 
التكنولوجيا، كشــــــــفت غوغل عن 
سحبها 2,3 مليار إعالن مخالف 
لقواعدها سنة 2018، أي ما يوازي 
6 ماليني "إعالن سّيئ" في اليوم، 
زة خصوصــــــــا على الدعايات 

ّ
مرك

السياســــــــية املضمون. وقال مارك 
هوو املســــــــؤول فــــــــي املجموعة عن 
قســــــــم اإلعالنــــــــات اإللكترونية في 
أوروبا إن "الثقة أساســــــــية إلرساء 
نظام ســــــــليم وال يخفــــــــى علينا أن 
الثقــــــــة إزاء اإلعالنــــــــات هــــــــي على 
أدنــــــــى مســــــــتوياتها  األرجــــــــح في 
حاليا". وفي العام 2017، ســــــــحب 
العمــــــــالق األميركــــــــي 3,2 مليارات 
إعــــــــالن مخالــــــــف ملبادئــــــــه ينطوي 
علــــــــى تزييــــــــف أو محتويــــــــات غير 
الئقــــــــة أو خطــــــــرة، أي أكثر بـ28 % 
من املجموع املســــــــّجل سنة 2018. 
وأوضح سكوت سبنسر املسؤول 
عن قســــــــم الترويج املســــــــتدام في 
غوغل في بيان نشر على االنترنت 
ســــــــقة للتصّدي 

ّ
"بذلنــــــــا جهودا مت

ملرّوجي اإلعالنات الســــــــيئة وليس 
اإلعالنات وحدها".

االصطناعــــــــي  "الــــــــذكاء  واضــــــــاف 
أنجــــــــز الجــــــــزء األكبر مــــــــن املهمة، 
فهــــــــذه التقنية قــــــــادرة على رصد 
التوّجهات وتطبيــــــــق النماذج على 

نطاق أوسع".

يصّعــــــــد قراصنة مقرهم روســــــــيا هجماتهــــــــم االلكترونية على شــــــــركات 
أميركية كبيرة سعيا لشل شبكات حواسيبها في حال عدم تلبية طلباتهم 

بدفع فدية من ماليني الدوالرات، وفق ما حذر باحثون في مجال األمن.
وكانت شركة األمن املعلوماتي سيمانتك أعلنت أنها حددت 31 هدفا على 
األقل في الواليات املتحدة، بينها ثماني شركات على قائمة مجلة فورتشن 

ألكبر 500 شركة.
وقال فريق سيمانتك اململوكة من برودكوم في تحذيره "يبدو أن املهاجمني 
الذيــــــــن يقفون وراء هذا التهديد متمرســــــــون ولديهم خبــــــــرة وقادرون على 
اختراق بعض أكثر املؤسســــــــات حماية وســــــــرقة بيانات والتحرك بسهولة 
عبر شــــــــبكاتها. وهكذا فإن ويستد لوكر هو برنامج خطير جدا من برامج 

الفدية".
وأضاف التنبيه أن "31 مؤسســــــــة على األقل من الزبائن هوجمت، ما يعني 
أن العــــــــدد اإلجمالــــــــي للهجمات قد يكون أكثر بكثيــــــــر. املهاجمون اخترقوا 
شــــــــبكات املؤسســــــــات املســــــــتهدفة وكانوا بصــــــــدد وضع األرضية لشــــــــن 

هجمات ببرامج فدية".
في وقت سابق ورد تحذير مشابه من مجموعة إن.سي.سي لألمن ومقرها 
بريطانيــــــــا، حددت فيه برنامج الفدية ويســــــــتد لوكر بوصفه تهديدا جديدا 
منذ أيار. وقال الباحثون إن من بني املسؤولني عن تلك الهجمات، الروسيني 
إيغور اوليغوفيتش وماكســــــــيم فيكتوروفيتش ياكوبتس، واللذين وجهت 
لهما اتهامات في الواليات املتحدة في كانون األول لدورهما في كيان يطلق 

عليه "إيفل كورب" متهم بقرصنة بنوك أميركية وبريطانية.
وكتب املحلل في إن.سي.ســــــــي ستيفانو انتينوتشي إن الباحثني يمكنهم 
أن يؤكدوا "بدرجة عاليــــــــة من الثقة" أن برنامج الفدية األخير هو من "إيفل 
كــــــــورب" التي دأبت على اســــــــتخدام البرنامج الخبيث "درايدكس" منذ تموز 
2014. وبحســــــــب الئحة االتهــــــــام األميركية، يعتقــــــــد أن املجموعة املرتبطة 
باالســــــــتخبارات الروسية أدخلت برمجيات خبيثة في أجهزة كمبيوتر في 
عشرات الدول، لســــــــرقة أكثر من 100 مليون دوالر من شركات وسلطات 

محلية.
وأرفقــــــــت الئحة االتهام بعقوبات فرضتها الخزانة األميركية على الرجلني، 
وكذلــــــــك اإلعالن عن مكافأة بقيمة 5 ماليني دوالر ملن يســــــــاعد في القبض 
علــــــــى ياكوبتــــــــس وإدانتــــــــه، وهذه أكبر مكافــــــــأة تقدم للقبــــــــض على مجرم 

معلوماتي.

{ }

يشارك كمبيوتر ياباني عمالق، ُيعد األسرع في العالم، في جهود مكافحة 
فيروس كورونا، على أمل املساعدة في القضاء على الوباء.

وُصنف الكمبيوتر الياباني "فوجاكو" على أنه األســــــــرع في العالم؛ متفوقًا 
علــــــــى جهاز عمالق آخر ُيســــــــمى "ســــــــاميت" ويتبع شــــــــركة "آي بي إم" في 
الواليات املتحدة، بحسب مشروع "توب 500" الذي يقوم بتصنيف أجهزة 

الكمبيوتر األقوى عامليًا.
ة - صينية على  وأنهــــــــى تقدم "فوجاكــــــــو" إلى املرتبة األولى هيمنــــــــة أميركيَّ

صدارة هذا التصنيف، ألول مرة منذ 11 عامًا.
ة  ويشارك "فوجاكو" في مكافحة فيروس كورونا؛ عن طريق محاكاة كيفيَّ
انتشــــــــار القطرات الصغيرة في فضاءات املكاتب التي تفصل بني أرجائها 

تقسيمات أو في القطارات اململوءة بالركاب مع وجود نوافذ مفتوحة.
ويأمــــــــل خبراء، عندما يدخل هــــــــذا الكمبيوتر نطاق الخدمة بشــــــــكل كامل 
الســــــــنة املقبلة، أن يكون بمقدوره أيضا املساعدة في تضييق مجال البحث 
عن العالجــــــــات الفعالة للفيــــــــروس. ويوجد الكمبيوتر العمــــــــالق في مدينة 
كوبي وتم تطويره على مدى ســــــــت ســــــــنوات من قبل شــــــــركة فوجيتســــــــو 
للتكنولوجيا ومعهد ريكني الذي يحظى بدعم الحكومة. واالسم الذي أطلق 
على هــــــــذا الكمبيوتر هو طريقة أخرى للنطق باســــــــم قمة جبل فوجي في 

اليابان.
وقال ساتوشي ماتســــــــوكا، مدير مركز علوم الكمبيوتر في معهد ريكني: 
"آمــــــــل أن تؤدي تكنولوجيا املعلومات الرائــــــــدة التي تم تطويرها في الجهاز 
إلى املساهمة في تحقيق تقدم كبير ملجابهة التحديات االجتماعية الصعبة 

مثل كوفيد - 19".

{ }

{ }

دعــــــــت وكالــــــــة الفضــــــــاء األميركيــــــــة (ناســــــــا) 
املبتكرين في أنحاء العالم إلى تطوير مرحاض 
ال يعمــــــــل فقط في الجاذبية الصغرى بل أيضا 
فــــــــي الجاذبيــــــــة القمريــــــــة في مركبــــــــة فضائية 
مســــــــتقبلية علــــــــى ســــــــطح القمــــــــر كجــــــــزء من 
خططهــــــــا للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 

في إطار مهمة "أرتميس".
وسيحصل التصميم الفائز على عشرين ألف 

دوالر، بينما سيكافأ التصميم الثاني بـعشرة 
آالف دوالر والتصميــــــــم الثالــــــــث خمســــــــة آالف 
دوالر. كما يتم أيضا تشجيع األوالد دون سن 

18 عاما على التقدم في فئة "الصغار".
وكتبــــــــت وكالة ناســــــــا "يأمل هــــــــذا التحدي في 
اجتــــــــذاب أســــــــاليب جديــــــــدة ومختلفة بشــــــــكل 
جــــــــذري ملشــــــــكلة التقــــــــاط املخلفات البشــــــــرية 

واحتوائها".
ويجــــــــب أن يكون املرحاض قــــــــادرا على العمل 
في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس جاذبية 
األرض تقريبا. ويجب أال يشغل أكثر من 0,12 

متر مكعب وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل 
من 60 ديسيبل وهو ما يعادل تقريبا مروحة 

تهوية املرحاض على األرض.
واألهــــــــم من ذلك كله، يجب أن يكون قادرا على 
جمــــــــع البــــــــول والبراز فــــــــي وقت واحــــــــد بحيث 
يستوعب لترا من البول و500 غرام من البراز 

الذي قد يكون على شكل إسهال.
ويضاف إلى املواصفات الســــــــابقة أنه يجب أن 
يكون قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 114 
غراما من دم الحيض لكل طاقم يوميا و"تكون 

عمليات تنظيفه وصيانته سهلة".

وأشــــــــار املؤلــــــــف كريــــــــغ نيلســــــــون فــــــــي كتابه 
"روكيت من" إلى أنه خالل مهمات أبولو، قذف 
البول إلــــــــى الفضاء حيث "تجمــــــــد وتحول إلى 
كريســــــــتال جليدي المع". وترك رواد الفضاء 
أيضا أكياســــــــا من املخلفات على سطح القمر 
قالت ناســــــــا إنها تأمل في يــــــــوم من األيام في 

دراسة عالمات على الحياة.
واملوعــــــــد النهائي للتقدم إلى املســــــــابقة هو 17 
آب، و"ســــــــتمنح نقاط إضافية للتصاميم التي 
يمكنها التقــــــــاط القيء دون تطلب أفراد الطاقم 

وضع رأسه في املرحاض".

{ }
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لغة  لتاركوفسكي  ان  القول  البديهي  من 
خاصة  إخــراجــيــة  ومـــفـــردات  سينمائية 
ومتميزة جدًا ال يجيدها غيره وهو الرائد 
فـــي مـــيـــدان الــســيــنــمــا الــشــعــريــة، ويــحــتــل 
عالم  فــي  خاصًا  موقعًا  «ستالكر»  فيلم 
تــاركــوفــســكــي الــســيــنــمــائــي فــقــد صممه 
كــــادر بــعــد كــــادر انــطــالقــًا مــن سيناريو 
عن  ستروغاتسكي  وبــوريــس  ألركــــادي 
روايــــــة لــهــمــا وبــمــشــاركــة تــاركــوفــســكــي 
ــتــام عــلــى الــســيــنــاريــو.  نفسه وإشـــرافـــه ال
هذا الفيلم يضع املتلقي، الناقد املحترف 
واملــشــاهــد الـــعـــادي، أمــــام تــحــدي اإلدراك 
تلو  مـــرة  واالســتــيــعــاب. فكلما شــاهــدتــه 
األخـــرى يــبــدو لــك وكــأنــك تشاهده للمرة 
األولى وتكتشف فيه ملسات ومقاربات لم 
تألفها عيناك من قبل. األماكن التي تدور 
فيها أحداث فيلم «ستالكر» ال توجد في 
الواقعي وال الخيالي،  العالم  أي مكان في 
من  وال  السينمائية  النظر  وجــهــة  مــن  ال 
خــــالل الـــســـيـــاق الــســيــنــاريــوهــاتــي الـــذي 
علينا  ويتعني  يؤطرها.  أن  املفترض  من 
ما، ربما  يوما  لنكتشف   

ً
االنتظار طويال

نــراه على  ما  يتعدى  شيئًا جديدًا وقويًا 
الشاشة خالل مدة العرض.

 عما نراه أو نعتقد أننا نراه 
ً
لنتحدث أوال

عــلــى الــشــاشــة. مـــا الــــذي يــوجــد أمــامــنــا؟ 
لنا حيز  يــبــرز  هــنــاك على سطح األرض 
تسمية  عليه  نطلق  صرنا  فجأة  مكاني 
« املنطقة La Zone ” وهــي ترجمة غير 
كأي  منطقة  بها  املقصود  وليس  دقيقة 
منطقة كانت في العالم. فهي رديف لحالة 
واالمتعاض  والــتــردد  الخوف  من  نفسية 
والــكــآبــة واإلحــبــاط وضــيــق النفس. وهي 
ثابتة،  غير  ومـــواد  مكونات  مــن  مفبركة 
لــنــدرة  بــاســتــمــرار  بنيتها  تتغير  فــاملــادة 

وغموض تجانسها ومظاهرها وسماتها 
وماهيتها فهي تتعدل برمتها باستمرار، 
وتغير من طبيعتها وماهيتها الفيزيائية. 
ذلك،  وراء  تقف  التي  الذريعة  أو  والسبب 
كما يوحي الفيلم، يمكن اختزالها بجملة 
هــــي، ربـــمـــا بــســبــب اصـــطـــدامـــهـــا بــنــيــزك 
الكون، وربما بسبب  فضائي من أعماق 
زوار مجهولني أو بفعل كائنات فضائية 
متطورة ال نراها جعلتها في حالة تحول 
دائـــم لسبب نجهله، والــتــي تــركــت هــذه ” 
املــنــطــقــة“ غــيــر قــابــلــة لــالخــتــراق والــفــهــم 
ما  عن  ومختلفة  واالستيعاب،  واإلدراك 
مــن خالل  بــذلــك  كليًا. نشعر  بها  يحيط 
الجنود  مــن  مجموعة  إن  تــقــول  معلومة 
ــتــطــويــق وعــــــزل هـــــذه ”  الــــذيــــن أرســــلــــوا ل

املــنــطــقــة اخــتــفــوا ولـــم يـــعـــودوا ولـــم يعثر 
لهم على أثــر، وتم هجر املنطقة ومنع أي 
احد من االقتراب منها، ووضعت حولها 
الحراسات. وفي وسطها توجد ” غرفة“ 
غريبة ومثيرة للقلق والخوف رغم ان ما 
يشاع عنها أنها تحقق ملن يدخلها كل ما 
يرغب به ويريده كأنها عفريت املصباح 
السحري لعلي بابا. لكن هل هذه هي قصة 
” ستالكر“ حقًا؟ . ليس على وجه الدقة. 
ال تــوجــد هــنــاك قــصــة، والــخــيــط الــســردي 
ـــــذي يـــربـــط بـــني الــشــخــصــيــات  الـــوحـــيـــد ال
الـــثـــالث ويـــدفـــع بــهــا إلـــى االقـــتـــراب مـــن ” 

أكثر من كونه سردا  املركز“ هو شعور 
لــحــدث حقيقي. األمـــر املــهــم الــوحــيــد هو 
له  وليس  نوعه  من  الفريد  الكوني  املكان 
مثيل في أي ” مكان“ آخــر. فاملكان هو 
البطل وهــو الــحــدث الــدرامــي، ومــنــه، ومن 
الــشــخــصــيــات الــــثــــالث تــتــجــلــى شــعــريــة 
وشاعرية املقاربة السينمائية. من الواقع 
املرئي، ومن محيط العناوين، ومن حواف 
الــفــيــلــم الـــخـــام إلـــى مــنــتــصــف ”املــنــطــقــة“، 
رحلة  مغامرة،  كأنه  بأكمله  الفيلم  يعمل 
ـــــحـــــواس، وفـــهـــم حـــســـاس لـــلـــذات  عـــبـــر ال
املــكــان الخارجي،  وللعالم مــن خــالل هــذا 
ومن داخل روح الشخصيات التي تسافر 
مـــن خـــالل تــلــك املــنــطــقــة، وعــبــر أرواحـــنـــا 

نحن املتلقني.

وتقنية وحرفية  وبراعة  فن  كل 
تـــراكـــوفـــســـكـــي تــكــمــن بــرمــتــهــا 
عبر هذا االهتزاز غير امللموس 
والـــذي هــو، وفــي الــوقــت نفسه، 
يغزو  ومحبط  غامض  شعور 
الحواس، وينتشر في الجوانب 
والدقيقة  املرئية  وغير  املرئية 
فـــــــي اإلحــــــــســــــــاس الـــحـــســـي 
والجسدي الذي يحصل عليه 

املتلقي. 
نادرة هي األفالم التي تعرف 
كيف تستغل بقدرة واتقان 
الـــبـــنـــيـــة الـــلـــحـــظـــيـــة واآلنــــيــــة 
واالمــــــتــــــداد والــــعــــمــــق الــتــي 
تــتــمــتــع بـــهـــا الــســيــنــمــا، أي 
بالذات،  الخالقة  الجغرافية 
الـــتـــي تـــســـمـــح، مــــن مــجــرد 
لــصــق لــقــطــتــني وربــطــهــمــا، 

بخلق فضاء ومكان فريد من نوعه، وأن 
وهــذا  ومتجانسة،  متسقة  بنية  تؤسس 
تاركوفسكي  فيه  نجح  مــا  هــو  بالضبط 
فــي فــيــلــم ”ســتــالــكــر“، فــي كــل لــقــطــة من 
لقطاته، وكــل مشهد مــن مــشــاهــده، على 
نحو دائم ومستمر وبال أية ثغرة. يأخذنا 
داخــل  ويضعنا  باسلوبه  تاركوفسكي 
واالفتتان،  الجمال  البالغ  الديكور“   ” هذا 
ـــفـــيـــلـــم وهــــويــــة  مـــــن خـــــــالل مــــعــــمــــاريــــة ال
الشعرية  ورؤيــتــه  الحلم  وهيكلية  بنيته 
والــحــمــيــمــيــة لــســيــنــمــاه الـــذاتـــيـــة مـــا يضع 
في مصاف تحف سينمائية  هــذا  فيلمه 
مقام  مــن  لعمالقة  خــالــدة  فيلمية  وآثــــار 
املــخــرج الــيــابــانــي مــيــزوغــوشــي واملــخــرج 
أرسون  واألميركي  رينيه  آالن  الفرنسي 
والبريطاني،  فيلليني،  واإليــطــالــي  ويــلــز، 
املــثــال ال  عــلــى سبيل  كــوبــريــك،  ستانلي 

الحصر.
 كل شيء جاذب ويؤخذ بعلته في فيلم 
”ستالكر“» فهو أكثر من فيلم، إنه شيء 
مـــا عـــن املـــــادة والــــذاكــــرة واملــخــيــلــة ومـــادة 
ـــذاكـــرة. اقــتــرب تــاركــوفــســكــي بــقــدر ما  ال
أقــرب ما  إلــى  الظرف والتقنية،  به  يسمح 
تغدو  اذ  الــهــشــة،  النقطة  هـــذه  مــن  يمكن 
الصورة موضوع تمثلها وتجليها كما لو 
يعمل على ملس سطح  العدسة  أن سطح 
البشرة  املميز،  الجلد  واألشــيــاء.  األحــالم 

املـــتـــمـــيـــزة، 
الـــــوجـــــوه الـــجـــريـــحـــة، الــســحــنــات 

املعادن  الــرطــبــة،  األرض  العشب،  املتعبة، 
الـــصـــدئـــة املــعــلــقــة فـــي جـــمـــود أشــكــالــهــا، 
األحــجــار املــتــكــســرة، الـــزجـــاج، و“خــاصــة 
املاء الذي دائمًا هو أدنى مني، هناك دائًما، 
وفــي جميع   ، ، بمختلف حاالتها  مــيــاه“ 
أساطيرها الباردة والصامتة ، والتي يغفو 
ســتــالــكــر فــي مــســتــواهــا وعــلــى مستوى 
سطح األرض حني يستلقي تحت ضوء 
بلقطة  املــصــور  املشهد  فــي ذروة  الــنــهــار 
على  مكتشفة  أعلى  من  ترافلنغ  متابعة 
بــعــد بــضــعــة ســنــتــمــتــرات مـــا يـــركـــد في 
ـــخـــزف  األعــــمــــاق ، قـــطـــع الـــبـــورســـلـــني وال
واألوراق  مـــهـــشـــمـــة،  لــكــنــهــا  املــــصــــقــــول 
املستعملة واملطبوعة املتفككة واملنهارة ، 
واألحجار والحصى، واألخشاب املنقوعة. 
كــــأنــــه مـــكـــب قـــمـــامـــة مــــدهــــش وســـاحـــر 
تراكمت فيه كل الصور والذكريات. وفي 
يد  تبدو  واألســـود  باألبيض  لقطة  نهاية 
طافية  بــالــكــاد  األصــابــع  مطوية  ستالكر 
الشخصية  تــبــدو  املـــاء حيث  فــوق سطح 
في وضع جسدي كمن يختلق األحــالم، 
تعكس هذا الغياب في الواقع وعن الواقع، 
في ظل ظروفه، هو بمثابة نوع من انعدام 
الوزن أو فقدان التوازن، متناسًيا حاالت 

طوارئ ومركبات املادة. 

أجبر انتشار فيروس كورونا، أكثر من ”نصف الكرة 
األرضية“ على املكوث في بيوتهم، متخلني عن حياتهم 
الواقعية بكل صخبها واحتدامها، ليجدوا أنفسهم وسط 
عزلة خانقة، ال تقل فتكًا في بعض اوجهها عن الوباء 
لتزجية  وســائــل  يبتكرون  جعلتهم  العزلة  هــذه  نفسه، 
الوقت وقتل الرتابة، باستحضار شكل الحياة من خالل 
مــشــاهــدة األفــــالم واملــســلــســالت عــبــر تــعــدد الــشــاشــات 
وتنوعها، أليست السينما، هي حياة متجددة؟؛ فكل فيلم 
الــواقــع، فارتفعت أسهم منصات  هو قصة مستلة من 
الــبــث الــرقــمــي الـــى مــداهــا األقــصــى وحــصــلــت منصات 
على شاكلة ” نتفليكس“، و“ امازون“ ، و“ابل تي في“، 
و“ ديــزنــي“، و“ منصة مــوبــي“، فضال عــن أخــرى في 
إيطاليا وروسيا والصني، على اكبر نسبة مشاهدة في 
تاريخها، على العكس من السينمات في اميركا والعالم 
أبوابها واجلت عروضها وأوقفت شركات  التي أغلقت 
انتاج كبرى مشاريعها، وبــدت محاوالت إعــادة تقاليد 
طقس املشاهدة السينمائية الجماعية من خالل نصب 
شاشات عمالقة في املجمعات السكنية وعرض أفالم 
التي  كالسيكية على الجدران، او سينما ” السيارات“ 
هكذا  ان  منها:  مجدية ألسباب  غير  مــؤخــرا،  انتشرت 
عروض ال تناسب الوضع النفسي لجمهور مذعور من 

شراسة الجائحة.
التي  األفــــالم  مــن  التخمة  هـــذه 
تـــبـــثـــهـــا قـــــنـــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
ومــــنــــصــــات رقــــمــــيــــة، جــعــلــت 
أدمن مشاهدتها  الذي  املتلقي 
يـــبـــحـــث عـــــن طـــــــرق لــتــحــســني 
متعته،  املــشــاهــدة ومــضــاعــفــة 
أفـــــالمـــــًا ذات  يــــشــــاهــــد  فــــــــراح 
مــــواضــــيــــع يـــحـــبـــهـــا، ويـــعـــمـــل 
شفراتها  وفــك  تحليلها  على 
واســــــتــــــخــــــالص رســــائــــلــــهــــا، 
صناع  بــاخــتــيــارات  مستعينًا 
وتنافست  ونــقــادهــا،  السينما 
مــــواقــــع ومـــؤســـســـات ثــقــافــيــة 
أفـــالمـــهـــا ” اون  عـــلـــى عـــــرض 
الين“ واكتظت مواقع التواصل 
االجــــتــــمــــاعــــي بـــنـــشـــر قــــوائــــم 
روائية  وطويلة  قصيرة  أفــالم 
ووثــائــقــيــة، وحــقــق مــخــرجــون 
ومـــنـــتـــجـــون ونــــجــــوم ســيــنــمــا 
حـــفـــالت مـــشـــاهـــدة جــمــاعــيــة، 
ولــعــل الــحــدث األبــــرز فــي هــذه 
ــتــظــاهــرة الــبــصــريــة الــفــريــدة  ال
بـــــالـــــتـــــاريـــــخ، هــــــي : ظـــــهـــــور ” 
كروبات ” وتجمعات مهماتها 
وتحليلها،  بــاألفــالم  التعريف 
ينظمها مثقفون  او حــديــثــة  كــالســيــكــيــة،  كــانــت  ســـواء 
شغوفون بالسينما من بينهم نقاد وشعراء واعالميون، 
واملبهج ان الكثير من املهتمني بالفن السابع الذين اثروا 
بحيوية  نشاطهم  اعـــادوا  الــعــراقــي  السينمائي  املشهد 
ومثابرة وحققوا حضورا ومتابعة من الجمهور، منها 
العالم“ الذي يشرف عليه برصانة الشاعر  : ” سينما 
يــاســني، وكـــروب سينما، و“ صفحات  والــنــاقــد هـــادي 
ســيــنــمــا“، و“عـــشـــاق الــســيــنــمــا الــكــالســيــكــيــة“، فضال 
بتنظيم عروض  ومواقع نشطت مؤخرا  عن صفحات 
خاصة وحصرية على شاكلة موقع ” افالمي“ وغيرها 
كثير. هذا االهتمام الالفت باملشاهدة، أعزوه الى الطبيعة 
البشرية التي تميل الى سماع ومشاهدة القصص التي 
تشبع فضول االنسان في معرفة نفسه وما حوله، فهو 
ال يمل من سماع الحكايات واختالقها، وهذا يفسر كم 
املرويات والبصريات التي تحيط بنا، فنحن في عزلتنا 
التي أصبح حاضرها صعب  االجبارية فقدنا حياتنا، 
نتذكره بحنني وحسرة، وبذا  املنال، وماضيها جميال 
يكون فعل املشاهدة استحضارا- وان كان افتراضيا- 
واحد  في  السينما  أليس  الرحبة،  وعواملها  الحياة  لتلك 
ولــيــس خلقه“  الــواقــع،  ”إعـــادة تشكيل  تعريفاتها:  مــن 

بمفهومية ستانلي كوبريك.

 
كــفــاح املـــــرأة مـــن أجـــل الــحــصــول 
على حقوقها املستلبة، من أنظمة 
وتــقــالــيــد اســـتـــبـــداديـــة وذكـــوريـــة، 
ــــــنــــــســــــاء وصـــــــــــــادرت  عـــــنـــــفـــــت ال
احالمهن، وثقته أفالم سينمائية 
تحكي قصص نضالهن، هذا ما 
تــضــمــنــتــه قــائــمــة بــأشــهــر أفـــالم، 
تــنــاولــت ســيــر نــســاء شــجــاعــات، 
العربي  «ارجليك»  موقع  نشرها 

واخترنا منها مجموعة أبرزها:

سافرجت (2015)
وهو أول فيلم روائي يتم تصويره 
فـــــي الــــبــــرملــــان الـــبـــريـــطـــانـــي مــنــذ 
الــخــمــســيــنــيــات، تـــم إصــــــداره عــام 
غـــافـــرون،  ســـــارة  أخــرجــتــه   ،٢٠١٥
ومـــثـــلـــت فــــيــــه: مـــيـــريـــل ســـتـــريـــب، 
وكـــاري  كـــارتـــر،  بــونــهــام  وهيلينا 

موليجان.
يــحــكــي الــفــيــلــم وقــــائــــع تــاريــخــيــة 
لـــشـــخـــصـــيـــات واقــــعــــيــــة وأخـــــــرى 
متخيلة، لنساء بريطانيات رائدات 
نـــاضـــلـــن مــــن اجـــــل حـــقـــوق املـــــرأة 
فــي الــحــصــول على حــق االقــتــراع، 
ــــك مـــن خــــالل كــفــاح الــنــاشــطــة  وذل
الــبــريــطــانــيــة أمــيــلــني بــانــكــهــرســت 
مــع رفــيــقــات دربــهــا الــالتــي نــذرن 

حــيــاتــهــن مـــن اجــــل كـــرامـــة املــــرأة 
العيش من دون تميز  وحقها في 

واستالب.

ابتسامة املوناليزا (2003)
درامــي  فيلم  املوناليزا»  ابتسامة 
تمثيل  ومــن  نيويك،  مايك  أخرجه 
جــــولــــيــــا روبـــــــرتـــــــس، وكـــريـــســـنت 
دانست، وجوليا ستايلس، وتدور 
احداثه حول قصة معلمة مناضلة 
في سبيل نيل الحرية واالستقالل 
الشخصي في ظل مجتمع ذكوري 

ال يعترف أصال بحقوق املرأة.

اللون القرمزي (1985)
فـــيـــلـــم درامــــــــا أمــــيــــركــــي ،اخــــرجــــه 
ســتــيــفــن ســـبـــيـــلـــبـــرغ، ومـــثـــل فــيــه 
دانـــــي غـــلـــوفـــر، وأوبـــــــرا ويــنــفــري، 
يحكي قصة امرأة سمراء عاشت 
القرن  بــدايــة  ظــروفــًا مأساوية فــي 
الى معاملة  اذ تتعرض  العشرين، 
وحشية من أب موتور يغتصبها، 
ثــــم يـــزوجـــهـــا لــشــخــص مــســتــبــد، 
يريها الويل، تنقلب حياتها رأسا 
على عقب، بعد ان تلتقي بعشيقة 
ـــتـــي تــتــعــاطــف مــعــهــا،  زوجــــهــــا، ال
لـــتـــخـــوضـــا غـــمـــار حـــيـــاة افـــضـــل، 
ترشح الفيلم الحدى عشرة جائزة 
افضل  اوســكــار، بضمنها جائزة 

ممثلة مساعدة ألوبرا ينفري.

«املرأة الحديدية» (2011)
«املـــــــــرأة الــــحــــديــــديــــة»، وهــــــو فــيــلــم 
ســـيـــرة ذاتــــيــــة عــــن حـــيـــاة رئــيــســة 
وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، 
ـــحـــديـــديـــة،  الــــتــــي لـــقـــبـــت بـــــاملـــــرأة ال
جــــســــدت شــخــصــيــتــهــا الــنــجــمــة 
مـــيـــريـــل ســـتـــريـــب، وخـــطـــفـــت عــنــه 
جـــائـــزة أوســــكــــار أفـــضـــل مــمــثــلــة، 
إنــجــازاتــهــا  قــصــة  الفيلم  ويــحــكــي 
إدارة  وحـــروبـــهـــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
االزمات، فضال عن تناوله الجانب 
الــــشــــخــــصــــي المـــــــــــرأة عـــصـــامـــيـــة 
حكمت بريطانيا، وهي أصال من 

اسرة متواضعة.

كوكو قبل 
شانيل (2009)

وهو فيلم من أفالم السيرة الذاتية، 
أخـــرجـــتـــه الــفــرنــســيــة آن فــونــتــني، 
ويــــروي الــحــيــاة الــحــافــلــة ملصممة 
ــــــاء كـــوكـــو شــانــيــل، صــاحــبــة  األزي
تحمل  الــتــي  الشهيرة  األزيــــاء  دار 
شخصيتها  وجـــســـدت  اســـمـــهـــا، 
تــوتــو،  أودري  الــفــرنــســيــة  املــمــثــلــة 
الحياة  عــن  الفيلم  احــــداث  وتــــدور 
العصامية،  السيدة  لهذه  الصعبة 
بـــــدًءا مـــن حـــيـــاة الــيــتــم فـــي املــلــجــأ 
ومــرورا بكفاحها األسطوري من 
اثبات وجودها، وانتهاًء بمكانتها 

 كــــأشــــهــــر مـــصـــمـــمـــة أزيــــــــــــاء فــي 
العالم.

فريدا (2002)
فــــــــريــــــــدا يــــســــتــــعــــرض الــــحــــيــــاة 
ــلــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة  الـــصـــاخـــبـــة ل
املــكــســيــكــيــة فـــريـــدا كـــاهـــلـــو، وهــو 
وبطولة  تيمور  اخـــراج جوليا  مــن 
ســلــمــى حــــايــــك، الـــتـــي اســتــحــقــت 
جــائــزة أوســكــار عــن دورهــــا فيه، 
ـــفـــيـــلـــم عـــــن مـــواقـــفـــهـــا  يـــكـــشـــف ال
الــفــنــيــة والــســيــاســيــة والــجــنــســيــة، 
مدينة  فــي  تلميذة  أثــرهــا  مقتفيا 

مطلع  سيتي  مكسيكو 
ــــنــــيــــات الـــــقـــــرن  عــــشــــري
املـــــاضـــــي، ثــــم غـــرامـــهـــا 
وزواجـــهـــا مــن الــرســام 
دييجو ريفيرا املتقلب 
املــــــــــــــزاج، ثــــــم شــلــلــهــا 
واصـــــرارهـــــا عـــلـــى ان 
تــكــون رســـامـــة، حتى 

وفاتها املبكرة.

شمال املدينة 
(2005)

وهو فيلم أميركي 
مـــــــــــــــن إخــــــــــــــــــــراج 
نـــــيـــــكـــــي كـــــــــــارو، 
شارليز  وتمثيل 
 ثـــــــيـــــــرون، تــــــدور 

أحــــــداثــــــه حــــــول فــــتــــاة يــتــم 
اغـــــتـــــصـــــابـــــهـــــا مــــــــن قـــبـــل 
مـــّدرســـهـــا، لــتــحــمــل جـــراء 
األول،  بــــطــــفــــلــــهــــا  ذلــــــــــك 
ثـــــــــم تـــــــــتـــــــــزوج وتــــنــــجــــب 
 فـــــتـــــاة، ثـــــم تـــنـــفـــصـــل عــن 
وتــعــود ملدينتها،  زوجــهــا 
املناجم  احــد  فــي  فتعمل 
لكنها  ــهــا،  أطــفــال لــتــعــيــل 
تعاني من سوء املعاملة 
قضية  فترفع  والتنمر، 
ضــــدهــــم فـــــي املـــحـــاكـــم 

وتصر على ادانتهم.
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ال أدري ملــــاذا يــالحــقــنــي الــشــعــور بــــأن كــثــيــرا مـــن املـــبـــادرات 
(الــداخــلــيــة) الــتــي أعــلــن عــنــهــا أصــحــابــهــا للتخفيف عــن وزر 
املــصــاب لـــدى أســــرة الــنــجــم الــكــبــيــر الـــراحـــل أحــمــد راضــــي، ال 
تأتي  وإنما  الجّدية،  أو  القناعة  من  راسخة  قاعدة  من  تنطلق 
من باب املزايدة أو التسويق في ظل حــرارة الوجع األليم الذي 
لحق باألسرة، وبالعراق، وحتى باألوساط الكروية واإلنسانية 

املحيطة بنا والبعيدة عنا!
في املقابل، أجد أن الخطوات التي أعلنت عنها جهات وأشخاص 
عــرب، تأتي مــن رغبة صــادقــة تنبع مــن جانب إنساني بحت 
اإلعــالمــي.. وأسّجـل لألشقاء  و(الــشــو)  للترويج  فيها  ال غاية 
العربية  املنتخبات  لبعض  بــطــولــة  إقــامــة  إعــالنــهــم  الكويتيني 
ستقام في الكويت وتحمل بكل فخر اسم الراحل أحمد راضي، 
وقــد كــان األشــقــاء صــادقــني تماما مــع أنفسهم ومــع اآلخرين 
باإلشارة إلى أن البطولة ستقام بعد انجالء 

غّمة وباء كورونا بمشيئة الله تعالى..
واملـــقـــارنـــة بـــني مـــا صــــدر مـــن خـــطـــوات في 
الداخل والخارج، تعيدني إلى شكل آخر من 
املبادرات التي تّمت قبل رحيل النجم أحمد 

راضي وبعد أن ووري جثمانه الثرى!.
حــني كـــان أحــمــد راضــــي فــي أشـــد األوقــــات 
صــعــوبــة خــــالل أزمـــتـــه وصــــراعــــه مـــع هــذا 
الدعوات إلى إنقاذه  الوباء، تهافتت، أمطرت 
فـــي عـــز الـــصـــيـــف!.. وبــعــض الــشــخــصــيــات 
الــريــاضــيــة والــحــكــومــيــة واإلعـــالمـــيـــة ربــمــا 
عليها  الضرب  كثرة  من  توّرمت صدورها 
تعبيرا عن التعهد والتكفـّـل واإلسراع بنجدة 

الرجل!.
كـــانـــت كــلــمــة (ســــــوف) أكـــثـــر مـــا تـــــردد في 
الـــتـــصـــريـــحـــات واملـــــداخـــــالت الــهــاتــفــيــة فــي 
وغيرها.. سنعمل.. وسنفعل.. وسنصنع..  الرياضية  البرامج 
وسننقله إلى عمان.. وسنتكفل بطائرة خاصة مجهزة طبيا 

لتؤدي هذا الغرض على جناح السرعة!.
وليت هؤالء اكرمونا بسكوتهم.. فنحن لم نقبض سوى الريح، 
النتيجة مـــات أحــمــد راضـــي وحــيــدا فــي املستشفى في  فــفــي 
حني كان سقف الوعود يرتفع ليبلغ عنان السماء، والواقع أن 
روح النجم الخالد هي التي صعدت إلى السماء، في حني راح 
واهية  ويسّوقون ألسباب  يبّررون  امليتة)  املبادرات  (أصحاب 
حالت بينهم وبني تحقيق أي قدر من كالمهم املتكرر في كل 

مكان!.
ُيعّد  حيدر  شــرار  فــإن  التاريخي،  للحق  وتثبيتا  ولــإلنــصــاف 
استثناء ال بّد من التوقف عنده واإلشادة به.. لقد رأينا خطوة 
تحويل ملعب الكرخ ليحمل اسم الساحر الجميل.. رأينا هذه 
الــخــطــوة تتحقق فــــورا، ورأيــنــا كــيــف تــبــارت بــعــض األصـــوات 
فــي االنــتــقــاص مــن هــذه الــخــطــوة.. فهناك مــن كــان يعيب على 
الخطوة أن التسمية تأتي مللعب ليس عمالقا، وهــذا ال يرتقي 
إلـــى مــســتــوى أحــمــد راضــــي.. وهـــذا الــكــالم كـــان ســيــصــدق لو 
إطــالق تسمية  البخل في  لديه ملعب عمالق وأظهر  الكرخ  أن 

الراحل الكبير عليه!.
مــــّر أســـبـــوع عــلــى رحـــيـــل صــديــقــنــا الــطــيــب الـــخـــلـــوق الـــوديـــع 
املــتــســامــح.. وكـــان بـــوّدي أن ينتهي هــذا الــشــالل املستمر من 
الــوعــود واملـــزايـــدات ومــحــاولــة إظــهــار األمـــر وكــأنــه عطف على 
أســرتــه ولــيــس حــقــا أصــيــال ومــوضــوعــيــا لــنــجــم كـــان صانعا 

لإلنجاز والبهجة ورمزا عراقيا ستخلده األجيال!

ـــــزوراء  أعــلــنــت الــهــيــئــة اإلداريـــــــة لـــنـــادي ال
مع  رسمية  بــصــورة  تعاقدها  الرياضي 
واملنتخب  السابق  الشرطة  يسار  مدافع 
الـــوطـــنـــي ضـــرغـــام اســـمـــاعـــيـــل، وصــانــع 
ألعاب النفط السابق عمار عبد الحسني، 
بــيــنــمــا جـــــددت تــعــاقــدهــا مـــع مــايــســتــرو 
خط الوسط أحمد فاضل والعب الجناح 

الهجومي حسني علي.
ونشرت ادارة الزوراء في املوقع الرسمي 

للنادي خبر التعاقد بصورة رسمية مع 
ضرغام اسماعيل وعمار عبد الحسني، 
بعد ان أكد كال الالعبني في وقت سابق 

قرب انتقالهما للنوارس.
ويـــشـــكـــل انــــضــــمــــام اســـمـــاعـــيـــل وعـــبـــد 
الــحــســني اضـــافـــة مــهــمــة لــكــتــيــبــة املــــدرب 
الباحثة عــن احـــراز بطولة  بــاســم قــاســم 
الــــــــدوري املــفــضــلــة لــجــمــاهــيــر األبـــيـــض 
انطالقه بعد  املــؤمــل  الجديد  املــوســم  فــي 

الخالص من جائحة كورونا.
ادارة  نـــجـــحـــت  مـــتـــصـــل  ســـــيـــــاق  وفـــــــي 

الــنــوارس فــي االتــفــاق مــع نجمي الفريق 
أحمد فاضل وحسني علي على تجديد 
أمــام  املــجــال  لتقطع  التعاقد ملــوســم آخــر 
جميع األحاديث واألقاويل التي انتشرت 
فـــــي اآلونـــــــــة األخـــــيـــــرة بـــخـــصـــوص نــيــة 
الالعبني االنتقال إلى فرق أخرى في ظل 
تلقيهما عروضا رسمية من قبل العديد 

من األندية.
أبرز  كاحد  اسمه  فاضل  أحمد  وفــرض 
مع  املاضية  السنوات  في  املهمة  األوراق 
التي  الثابتة  املستويات  بفضل  الــــزوراء 

يقدمها في كل مباراة، فضال عن األدوار 
بعملية  واملتمثلة  بها  يــقــوم  الــتــي  املهمة 
الربط بني خطي الوسط والهجوم، بينما 
يــمــثــل تــجــديــد الــتــعــاقــد مـــع حــســني علي 
اضـــافـــة فــنــيــة ونــفــســيــة مــهــمــة لــلــفــريــق 
أبرز  أحــد  ان علي يعد  األبيض، السيما 
املواهب الكروية التي تألقت في السنوات 
األخـــيـــرة ســــواء مــع املــنــتــخــب الــوطــنــي أو 
الـــــنـــــادي وحـــتـــى االحـــــتـــــراف الـــخـــارجـــي 
اكمال  الــذي وقفت االصــابــة حائال دون 

املسيرة مع قطر القطري.

الجوية هيثم  القوة  لنادي  املالي  االمــني  أكــد 
كــاظــم طــاهــر ان املــفــاوضــات مــســتــمــرة مع 
املحترف السوري زاهر ميداني، وال صحة 
لـــالخـــبـــار الـــتـــي تــتــحــدث عـــن خـــروجـــه من 
ان  االن، مضيفا  حــتــى  الــصــقــور  صــفــوف 
االدارة تسعى لحسم ملف عدد من الالعبني 
الذين انتهت عقودهم في املوسم املنصرم، 

تحسبا لعودة تدريبات الفريق الكروي.
وقال طاهر في تصريح خص به ”الصباح 
على  للحفاظ  تطمح  االدارة  ان  الــريــاضــي“: 
املــهــمــة فـــي صـــفـــوف االزرق ال  ــعــنــاصــر  ال
احمد  امثال  الوطني  املنتخب  نجوم  سيما 
ابـــراهـــيـــم ومــحــمــد قــاســم وابـــراهـــيـــم بــايــش 
وايمن حسني، وسيتم عقد جلسات معهم 
في االيام املقبلة من اجل التوصل الى حلول 
ترضي جميع االطراف، ال سيما ان البعض 

منهم تلقى عروضا خارجية.
واوضح ان املفاوضات مستمرة مع الالعب 
الــســوري زاهــر ميداني وال صحة لالخبار 
التي تتحدث عن خروجه من الصقور حتى 
قيمة  على  متوقفة  املــســألــة  ان  مبينا  االن، 
العقد، اذ ان الالعب يطالب بمبلغ مالي يفوق 

بكثير العرض املقدم من االدارة التي تسعى 
من  يعد  كونه  ميداني  بخدمات  لالحتفاظ 
ــــدوري املمتاز  بــني افــضــل املــحــتــرفــني فــي ال

باملواسم االخيرة.
وبـــشـــأن الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة ذكــــر طــاهــر 
ان الــصــقــور ضــم حــتــى االن 3 اســمــاء في 
املــرمــى فهد  مــراكــز مختلفة وهـــم حــــارس 
طالب القادم من الــزوراء وعلي محسن من 
الكهرباء اضافة الى العب املنتخب االوملبي 
واملحترف في الدوري املغربي لؤي العاني، 
تتألف  اذ  االزرق مكتملة  قائمة  بان  منوها 
املنتخبات  فــي  مــمــيــزة، جلها  مــن عــنــاصــر 
الــوطــنــيــة وتــســتــحــق فــعــال ارتـــــــداء قميص 
الــجــويــة، ولــكــن يــبــقــى الــبــاب مــفــتــوحــا امــام 
العــبــني جـــدد فـــي حـــال طــلــب املـــــدرب ايـــوب 

اوديشو.
وبــــخــــصــــوص تـــســـمـــيـــة املــــــــالك الـــتـــدريـــبـــي 
الى  السابق  الــدولــي  الــالعــب  اشـــار  املساعد 
ان االدارة جددت مؤخرا الثقة باملدرب ايوب 
الكروي  املوسم  الفريق في  لقيادة  اوديشو 
الـــجـــديـــد وتــــركــــت مــهــمــة تــســمــيــة الــجــهــاز 
املـــســـاعـــد لــالخــيــر وااليـــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة 
ســتــشــهــد اعــــالن االســـمـــاء بــحــســب قــنــاعــة 

املدير الفني.

البيشمركة حسني  العــب  وقـــال 
ان  الــريــاضــي):  (الصباح  لـ نمير 
فريقه استحق اللقب بجدارة بعد 
أن قدم عروضا نالت إعجاب كل 
تمكن  أن  بعد  والنقاد،  املتابعني 
إزاءهـــــا مـــن تــحــقــيــق أحـــد عشر 
واحــدة  مــبــاراة  انتصارا وخسر 
فقط أمـــام الــشــرطــة، فــي التجمع 

الذي أقيم في مدينة أربيل.
وأضـــــاف ان فــريــقــه تــمــكــن بكل 

الــفــوز على  مــن تحقيق  جــــدارة 
جميع األندية باستثناء الشرطة 
الذي خسر أمامه بثالثة أشواط 
مقابل شــوط واحـــد فــي املــبــاراة 
ــــى ، لــيــعــود ويــهــزمــه مرتني  االول

االولـــــــى بـــثـــالثـــة أشـــــــواط نــظــيــفــة 
والـــثـــانـــيـــة بـــثـــالثـــة الثــــنــــني عــلــى 

التوالي.
تأهل  فريقه  ان  الــى  نمير  ولفت 
الى املربع الذهبي برفقة البحري 

والغاز وأربيل وحقق فوزا واحدا 
بــانــتــظــار تــحــقــيــق الـــفـــوز اآلخـــر 
لوال  البطولة،  بلقب  يتوجه  الــذي 
الــــــدوري بــســبــب جائحة  تــوقــف 
اللعبة  اتــحــاد  ان  كــورونــا، مبينا 

بـــرئـــاســـة جــمــيــل الـــعـــبـــادي قــرر 
أخيرا إنهاء املسابقة باحتساب 
نتائجها التي جعلت البيشمركة 
يــقــف عــلــى قــمــة الــتــرتــيــب لينال 
الـــلـــقـــب بـــكـــل ثـــقـــة، بــيــنــمــا يــقــف 

البحري بمركز الوصافة.
وأكد نمير ان فريقه كان ينافس 
املحلي  الــدوري  لقب بطولة  على 
فضال عن  لقب البطولة العربية 
التي لألسف خرج فيها من دور 
األهلي  أمــام  بخسارته  الثمانية 
الفضل  ان  موضحا  البحريني، 
فـــي إحـــــراز لــقــب الــــــدوري يــعــود 
وفـــرت  الـــتـــي  الــــنــــادي  إدارة  ــــى  ال
إضافة  النجاح،  مستلزمات  كل 
القدير  للمدرب  الكبير  الدور  الى 
صالح كانبي والالعبني علي طه 
قائد الفريق، حسني نمير، أيمن 
علي، سيف الدين، أسامة منيف، 
ديــاري أسعد، آسو عــادل، نهرو 
عـــــدنـــــان، عـــبـــاس ريــــــــاض، رابــــر 
محمد، علي محمد، باور عادل، 
وحمه  محمد  عمر  حــســن،  هلو 

سور.

ـــــــــــادي  ن إدارة  جــــــــــــــــــددت 
خـــورفـــكـــان االمـــــاراتـــــي عقد 
املــــدرب الــعــراقــي ميثم عــادل 
التوالي  على  الثالث  للموسم 
اســتــعــدادا ملــنــافــســات دوري 
وذلك  الجديد  للموسم  الكرة 
بــــعــــد الــــنــــجــــاحــــات الـــكـــبـــيـــرة 
الــتــي قدمها مــع فــرق الــنــادي 

للموسمني املاضيني.
وقــــــــال عــــــــادل فـــــي تــصــريــح 
لــــــ (الـــــصـــــبـــــاح الـــــريـــــاضـــــي): 
خــورفــكــان  نـــــادي  إدارة  إن 
دوري  فــــــي  يــــنــــشــــط  ــــــــــذي  ال
جــددت االمــاراتــي   املحترفني 
أغلب عقود مدربيها للفريق 
والـــفـــئـــات  ــــــف  ــــــردي وال االول 
التحضير  أجــل  مــن  العمرية 
واإلعـــــــــــداد املـــبـــكـــر لــلــمــوســم 
الجديد، مبينا ان االيام املقبلة 
ســيــتــم خــاللــهــا الــكــشــف عن 
تــســمــيــة املـــالكـــات الــتــدريــبــيــة 

لجميع فرق النادي.
وكـــشـــف عــــن تــــواجــــد ثــالثــة 
مــــدربــــني عـــراقـــيـــني يــعــمــلــون 
فـــــي خـــــورفـــــكـــــان هـــــم غـــانـــم 
ـــــرزاق مـــدربـــا لــحــراس  عــبــد ال
املــــــرمــــــى ويــــــاســــــني خــضــيــر 
وزيــــــد ســمــيــر عـــبـــد الـــرضـــا، 
مــــبــــديــــا ســـــعـــــادتـــــه بـــالـــعـــمـــل 

هــنــاك لــتــوفــيــر كـــل مــقــومــات 
ـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا  الـــــنـــــجـــــاح ال
املــدربــون والــالعــبــون فــي ظل 
بنى تحتية ومنشآت  وجــود 

رياضية متكاملة . 
نــــــادي خـــورفـــكـــان  يـــذكـــر أن 
العريقة في دولة  االنــديــة  من 
االمـــــــارات وكـــــان حــتــى وقــت 
الخليج  نـــادي  يسمى  قــريــب 
وهــــــو مــعــتــمــد فــــي االتــــحــــاد 

اآلسيوي .

املدرب في سطور
كــانــت بـــدايـــات املـــــدرب ميثم 
عـــــادل العـــبـــا مـــع كـــربـــالء ثم 
نادي الشرطة الذي أحرز معه 
لقب بطولتي الدوري والكأس 
بطولة  مباريات  فــي  وشـــارك 
االتـــــحـــــاد اآلســـــيـــــوي وســبــق 
لـــه تــمــثــيــل املــنــتــخــب االوملــبــي 
املــــــــشــــــــارك فـــــــي تـــصـــفـــيـــات 
أتالنتا عام 1996 ثم احترف 
الـــلـــعـــب فــــي نــــــادي االمـــــــارات 
ونـــادي صحم  موسم 1998 
والبحرين   2001 االمـــاراتـــي 
والــتــعــاون  الــبــحــريــنــي 2002 
االمــاراتــي 2004 وفــي نفس 
ــــتــــدريــــب  ــــــعــــــام احــــــتــــــرف ال ال
الحمرا  أنــديــة  مــع  حيث عمل 
ـــجـــزيـــرة وحـــتـــا وعــجــمــان  وال

والظفرة  .

فــرحــان نصير جــاســم ذهبية  حصد 
الـــرجـــال بــيــنــمــا تــوجــت ســالــي عــبــاس 
بذهبية االناث في بطولة العرب الفردية 
لــلــشــطــرنــج الــخــاطــف للعام  املــفــتــوحــة 
الحالي 2020 التي جرت عبر اون الين 
من خالل برنامج Lichess  بمشاركة 
دولة   21 يمثلون  والعبة  العبا   1190
عربية والذين ينضمون لقارتي آسيا 

وأفريقيا.
وقـــــــال الـــحـــكـــم الـــــدولـــــي فــــي االتــــحــــاد 
املــــركــــزي لــلــشــطــرنــج ســـعـــد الــكــنــانــي 
لــقــد استطاع  الــريــاضــي):  (الــصــبــاح  لـــ
فــرحــان نصير جــاســم حصد ذهبية 
فئة املخضرمني العرب لفئة 60 عاما، 
كما حققت سالي عباس عبد الزهرة 
املــركــز األول وحــصــدت ذهبية اإلنــاث 
بــيــنــمــا حصل  الــعــشــريــن عـــامـــا،  دون 
مــحــمــد طــــــارق عـــلـــى افـــضـــل خــمــســة 

العبني.
للعبة حرص  العربي  االتحاد  ان  وبني 
خالل هذه الفترة على اقامة نشاطاته 
عبر مواقع التواصل من اجل التواصل 
ـــالعـــبـــني وتـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــم،  بــــني ال
مــوضــحــا ان املـــنـــهـــاج الـــعـــربـــي حــافــل 
واالعمار  الفئات  ولجميع  بالنشاطات 
لكن بعد تفشي مرض كورونا توقفت 
تلك االستحقاقات وكانت تجربة اقامة 

املنافسات عبر اون الين ناجحة.
مــن جــانــبــه ثــمــن اتــحــادنــا دور نظيره 
الــعــربــي واملــتــمــثــل بـــاالداريـــني رجــائــي 
ـــــــب زهــــــراوي  نـــعـــمـــان الـــســـوســـي وأدي
ـــة  ـــبـــطـــول لــــجــــهــــودهــــمــــا فــــــي نـــــجـــــاح ال
ومتابعتهما وحرصهما على مشاركة 
العبي املنتخب الوطني وتذليل جميع 
الــصــعــوبــات بــدخــولــهــم عــبــر املــنــصــة 
ـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــنـــوهـــا بـــــان االتـــحـــاد  االل
مالية  جــائــزة  قـــدم  للشطرنج  الــعــربــي 
والـــتـــي خصصها    $ مــقــدارهــا 150 

لبطل كــل فــئــة عــمــريــة واملــمــتــدة مــن 6 
سنوات ولغاية 20 عاما.

وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل نـــظـــم االتـــحـــاد 
لعبة  فــي  للحكام  عمل  ورشــة  العربي 
الشطرنج على اإلنترنت باللغة العربية 
وضمت الحكام الدوليني فئة lA وفئة 

.FA
تضمنت  الــــدورة  ان  الكناني  واوضـــح 
الـــحـــكـــم  دور  اهــــمــــهــــا  مـــــحـــــاور  عـــــــدة 
فـــي الـــبـــطـــوالت اإللــكــتــرونــيــة وكــيــفــيــة 
االستعداد ألنواع مختلفة من تنسيق 
الــــــــــدورات عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت والــتــعــامــل 
مـــــع الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي قـــــد يـــواجـــهـــهـــا 
املــفــيــدة  واألدوات  والــعــمــلــيــات  الــحــكــم 
اللعب  وأدوات  تــدابــيــر  تنفيذ  وكــذلــك 
ـــدورة حاضر  ال ان  الــى  الفتا  النظيف، 
فــيــهــا رئــيــس لــجــنــة الــحــكــام بــاالتــحــاد 
االسيوي االماراتي مهدي عبد الرحيم 
ومــســتــشــار لــجــنــة الـــقـــوانـــني الــدولــيــة 

حسن خالد.



 

عني االنكليزي إيان باراكالف مدربا ملنتخب ايرلندا الشمالية 
لكرة القدم، خلفا ملايكل أونيل مدرب ستوك سيتي االنكليزي.

وكــــــان بـــــاراكـــــالف (49 عــــامــــا) مــــدربــــا ملــنــتــخــب تـــحـــت 21 
عـــــامـــــا، واشـــــــــرف ســـابـــقـــا عـــلـــى ســــكــــانــــثــــورب االنـــكـــلـــيـــزي 
االســـكـــتـــلـــنـــدي.  ومــــــذرويــــــل  االيـــــرلـــــنـــــدي  ســـاليـــغـــو   ،(2 (د 
 واصـــبـــح بـــاراكـــالف ثــانــي انــكــلــيــزي يــتــولــى تـــدريـــب منتخب 

ايرلندا الشمالية. 
الشمالية  ايرلندا  اونيل يشغل منصب مــدرب منتخب  وكــان 
بــاالضــافــة الــى تــدريــب ســتــوك منذ تشرين الــثــانــي املــاضــي، 
لكنه تخلى عن منصبه االول في نيسان املاضي بعد تأجيل 
مـــبـــاراة املــلــحــق ضــمــن تــصــفــيــات كـــأس أوروبـــــا 2020 ضد 

البوسنة والهرسك حتى تشرين االول املقبل، بسبب تفشي 
فيروس كورونا املستجد.

واكــــمــــل بـــــاراكـــــالف مــســيــرتــه االحـــتـــرافـــيـــة فــــي انـــكـــلـــتـــرا مــع 
 عــــدة انـــديـــة ابـــرزهـــا لــيــســتــر ســيــتــي، ويـــغـــان وكــويــنــز بـــارك 
رينجرز. ومن املقرر خوض مباراته االولى في 4 ايلول على 
ارض رومانيا، قبل استقبال النرويج في السابع منه ضمن 

اطار دوري االمم االوروبية.
وعّني أونيل مدربا إليرلندا الشمالية في كانون األول 2011. 
الى  األولــى  للمرة  التأهل  املنتخب،  له مع  انجاز  أفضل  وكــان 
نهائيات كأس أوروبا وذلك في نسخة 2016 التي استضافتها 
فرنسا. وبلغ املنتخب الدور ثمن النهائي في البطولة، وخرج 
بــهــدف سجله غاريث   ،(1 - يــد ويــلــز (صــفــر  بصعوبة على 

ماكولي خطأ في مرمى فريقه.

عــــوض التــســيــو الــوصــيــف خــســارتــه 
املوجعة أمام أتاالنتا وأعاد الفارق مع 
يــوفــنــتــوس املــتــصــدر الـــى اربـــع نــقــاط، 
ـــى فـــوز صعب  بــعــدمــا قــلــب تـــأخـــره إل
فــيــورنــتــيــنــا 2-1، في  عــلــى مــضــيــفــه 
املرحلة 28 من الدوري االيطالي لكرة 

القدم.
الــى 65 نقطة  ورفـــع التسيو رصــيــده 
اللقب  لــيــوفــنــتــوس حــامــل  مــقــابــل 69 
فــي آخــر ثمانية مــواســم والـــذي افتتح 
املــرحــلــة الــجــمــعــة بــفــوز ربـــاعـــي على 

ضيفه ليتشي.
وكــــان التــســيــو الــســاعــي لــلــقــبــه االول 
في الدوري منذ 2000، قد سقط امام 
اتــاالنــتــا 2-3 لــلــمــرة الــثــالــثــة فــقــط هــذا 
املوسم واألولى منذ سقوطه امام إنتر 
صفر1- في املرحلة الخامسة في 25 
أيــلــول املــاضــي، بــعــد سلسلة مــن 21 

مباراة دون خسارة.
ـــعـــاصـــمـــة االيـــطـــالـــيـــة  ـــــــادي ال وكـــــــرر ن
فــوزه ذهابا  تفوقه على ”فيوال“ بعد 
بالنتيجة عينها 2-1 في تشرين االول 
العام  املاضي في مباراة شهدت  من 

ثالث بطاقات حمراء.
وافـــتـــتـــح فــيــورنــتــيــنــا الــتــســجــيــل بعد 
فـــاصـــل مــــهــــاري لــلــجــنــاح الــفــرنــســي 
عاما)   37) ريبيري  فرانك  املخضرم 
على الجهة اليسرى، فاخترق املنطقة 
الــحــارس بتسديدة  الــدفــاع، ثم  خادعا 
ارضية قوية في الزاوية اليسرى (24).
ــــثــــانــــي،  وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــشــــــوط ال
بعد  جــزاء  ركلة  حصل التسيو على 
بارتلومي  الــبــولــنــدي  الــحــارس  عرقلة 

دراغــوفــســكــي املــهــاجــم االكـــــــوادوري 
املـــــخـــــضـــــرم فـــيـــلـــيـــبـــي كــــايــــســــيــــدو، 
تـــرجـــمـــهـــا مـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب هـــدافـــي 
 ،(67) ايـــمـــوبـــيـــلـــي  تـــشـــيـــرو  الــــــــدوري 
رافــعــا رصــيــده الـــى 28 هــدفــا، بــفــارق 
خمسة أهداف عن وصيفه البرتغالي 
 كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونـــــــــالـــــــــدو مـــهـــاجـــم 

يوفنتوس.
وبعد مجهود فــردي، انكشف املرمى 
املنطلق  ألبرتو  لويس  االسباني  امــام 
فسدد ارضية قوية في الزاوية اليمنى، 
مــنــحــت تــشــكــيــلــة املــــــدرب ســيــمــيــونــي 
للمرة االولـــى ونقاط  الــتــقــدم  ايــنــزاغــي 

املباراة الثالث (83).

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر صـــحـــفـــيـــة إيـــطـــالـــيـــة 
البرازيلي أرتــور ميلو  وإسبانية عن ان 
ـــــى تــوريــنــو  العـــــب بـــرشـــلـــونـــة وصـــــل ال
التمام  تمهيدا  الطبي،  الفحص  إلجـــراء 
يوفنتوس ستشمل  الــى  انتقال  صفقة 
ميراليم  البوسني  األخــيــر  العــب  رحيل 
بيانيتش الى النادي الكاتالوني. وحفلت 
الــتــقــاريــر فــي األيــــام املــاضــيــة بالحديث 
التي ستشمل العَبي خط  الصفقة  عن 

وبيانيتش  عــامــا)   23) أرتــــور  الــوســط 
(30 عاما).

ديـــلـــو  ”غـــــازيـــــتـــــا  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
يـــوفـــنـــتـــوس  ان  اإليــــطــــالــــيــــة  ســـــبـــــورت“ 
سيدفع 10 ماليني يورو (11,2 مليون 
دوالر) لبرشلونة، وأن أرتور وافق على 

الشروط الشخصية مع يوفنتوس.
الــبــلــديــن املعنيني،  وأفـــــادت تــقــاريــر فــي 
الكاتالونية،  بينها لصحيفة ”سبورت“ 
بان أرتور وصل على منت طائرة خاصة 

الى مطار كاسيلي في مدينة تورينو.

وتـــــــــــداول مـــســـتـــخـــدمـــون عـــبـــر مـــواقـــع 
مصورا  شريطا  االجتماعي،  التواصل 
يظهر خروج العب خط الوسط من حرم 
لــيــال، محاطا بــعــدد مــن املقربني  املــطــار 
مــنــه. وبحسب الــتــقــاريــر، مــن املــقــرر ان 
يخضع أرتور للفحص الطبي في املركز 
التابع ليوفنتوس، على ان يعود في وقت 

الحق الى إسبانيا.
في  الصفقة  الناديان  ينجز  ان  ويتوقع 
موعد أقصاه 30 حزيران، ليتم إدراجها 

ضمن السنة املالية الحالية.
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انتقد البريطاني أندي موراي واالسباني رافايل نادال 
املصنف الثاني عامليا، عبر عمه ومدربه السابق طوني، 
رابــطــة العــبــي كــرة املــضــرب املحترفني بسبب جــدول 
استكمال املوسم املعلق ألشهر بسبب فيروس كورونا 

املستجد.
وســتــقــام الـــــدورات وفـــق جـــدول مــكــثــف، يشمل خصوصا 

ـــتـــي غـــــرانـــــد ســـــــالم فـــــي غــــضــــون نــــحــــو شــهــر  إقـــــامـــــة بـــطـــول
فـــقـــط، هــمــا فــالشــيــنــغ مـــيـــدوز األمـــيـــركـــيـــة (بــــني 31 آب و13 
و11  أيــــلــــول   27 (بـــــني  ــفــرنــســيــة  ال غـــــــاروس  وروالن  أيــــلــــول) 
بــيــنــهــمــا،  الـــفـــاصـــلـــني  األســــبــــوعــــني  وفــــــي  األول).  تـــشـــريـــن 
نــقــطــة، هما  لـــأللـــف  املـــاســـتـــرز  ـــــــان مـــن دورات   ســتــقــام دورت
مدريد ورومــا. وفي تصريحات لشبكة ”إي أس بي أن“، قال 
طوني نــادال: ”تحدثت الى ”رافــا“، وتساوره شكوك حيال أي 
واقــعــي، ال سيما  الــجــدول ”غير  عــادا  دورة سيشارك فيها“، 
بالنسبة الى الالعبني املخضرمني، غير القادرين على خوض 

املنافسات على مدى أسابيع متتالية“.
وتــابــع ”أعــتــقــد ان مــا قــامــت بــه رابــطــة املــحــتــرفــني بــشــع بعض 
الشيء. القرار (بشأن جدول املوسم) يصب في عكس صالح 
العــبــني مــثــل رافــــا أو نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش“، فـــي إشـــــارة الــى 
األسبوع  أعلن  والـــذي  عامليا،  االول  املصنف  الصربي  الــالعــب 
املاضي إصابته بـ ”كوفيد – 19». وفي سياق متصل، أعرب 
موراي املصنف االول عامليا سابقا، عن خشيته على سالمة 
 الــالعــبــني فــي ظــل االنــتــقــال بشكل ســريــع بــني أرضــيــة ملعب 
وأخرى. وقال: ”من غير اآلمن لالعبني االنتقال مثال من خوض 

نــــــصــــــف 
أو  النهائي 

الــــنــــهــــائــــي فــي 
نــــــيــــــويــــــورك (عـــلـــى 

أرضــيــة صــلــبــة)، واللعب 
بعد أيام فقط في مدريد على 

أرضــيــة صــلــصــالــيــة، بــعــدمــا غــابــوا 
عن املنافسات لفترة طويلة».

ودعا موراي رابطة املحترفني الى إعادة البحث في 
في  ليأخذ  تعتمده،  الــذي  العاملي  التصنيف  نظام 
اآلونة  في  اللعبة  اختبرتها  التي  الظروف  االعتبار 
األخـــيـــرة. وتـــابـــع ”ثــمــة دورات كــبــيــرة كـــل أســبــوع 
وســيــكــون صــعــبــا عــلــى الــالعــبــني الـــذيـــن عــــادة ما 
يفوزون، االلتزام بخوض هذا العدد من املنافسات.
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أكـــد املــــدرب اإلســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــوال ان 
فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي ســيــقــيــم تــكــريــم 
”حــــرس شــــرف“ الئــقــا بــضــيــفــه لــيــفــربــول، 
بــعــدمــا انـــتـــزع مــنــه األخـــيـــر لــقــب الــــدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ويــحــل لــيــفــربــول ضيفا عــلــى اســتــاد 
االتــــــحــــــاد الــــتــــابــــع لـــســـيـــتـــي مـــســـاء 
الــخــمــيــس املــقــبــل، ضــمــن املــرحــلــة 
الثانية والثالثني من البريميرليغ، 
في أول مباراة له بعدما حسم 
للمرة  لصالحه  الـــدوري  لقب 

األولى منذ 30 عاما.
النادي األحمر بطال  وتوج 
إلنـــكـــلـــتـــرا، بـــعـــد خـــســـارة 
مـــطـــارده املــبــاشــر سيتي 
تشيلسي  مضيفه  أمــــام 
املرحلة  فــي   2-1 بنتيجة 
وابتعد  والثالثني.  الحادية 
نقطة   23 بــفــارق  ليفربول 
في الصدارة، مع تبقي سبع 

مباريات فقط.
واوضـــح غـــوارديـــوال الـــذي قــاد سيتي الــى لقب الــــدوري في 
يورغن  األملــانــي  بقيادة  ليفربول  ان  املنصرمني،  املوسمني 
كلوب، يستحق التكريم، ال سيما اصطفاف العبيه كـ“حرس 
 شــــرف“ لــالعــبــي الــفــريــق املــنــافــس لـــدى دخــولــهــم أرض 
املــلــعــب. وقــــال: ”بــالــطــبــع ســنــقــوم بــذلــك، ســنــقــوم بتحية 
حرس الشرف بالطبع». وتابع في تصريحات ”دائما ما 
نستضيف ليفربول بطريقة مذهلة عندما يأتون الى 
ملعبنا. ال يمكنهم ان يشكوا، وبالطبع سنقوم بذلك 
(هذه املرة أيضا) ألنهم يستحقون ذلك». وحقق 
لــيــفــربــول انـــجـــازا قــيــاســيــا هـــذا املــوســم بحسم 
تبقي سبع مراحل  الـــدوري لصالحه مع   لقب 

على النهاية.

سمحت سلطات والية ريو دي جانيرو 
البرازيلية للمشجعني بحضور مباريات 
كرة القدم املحلية اعتبارا من 10 تموز، 
على الرغم من التفشي الواسع لفيروس 

كورونا املستجد في البالد.
وجــاء االعــالن في مرسوم نشر خالل 
عــطــلــة نــهــايــة األســــبــــوع، يـــحـــدد الـــعـــودة 
ــلــمــشــجــعــني عـــلـــى ثـــالث  ـــتـــدريـــجـــيـــة ل ال
مـــراحـــل: 10 بــاملــئــة مـــن ســعــة املــالعــب 

اعتبارا من 10 تموز، نحو ثلثي الطاقة 
آب،  مــن  األول  مــن  اعتبارا  االستيعابية 
ورفع كل القيود على حضور املشجعني 

اعتبارا من 16 آب.
لوالية  املحلية  القدم  كــرة  بطولة  وكانت 
ريو، أولى منافسات اللعبة الشعبية التي 
الرغم  على  الــبــالد،  فــي  استئنافها  يتم 
من التفشي الواسع لـ“كوفيد - 19“ في 

عموم أميركا الجنوبية.
وبــــــدأت إقـــامـــة املـــبـــاريـــات اعـــتـــبـــارا من 
األســبــوع املــاضــي خلف أبـــواب موصدة 

ـــرغـــم من  فـــي وجــــه املــشــجــعــني، عــلــى ال
الـــبـــالد  اعـــــتـــــراض بـــعـــض األنـــــديـــــة ألن 
هـــي الــثــانــيــة فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث عــدد 

اإلصابات بالفيروس .
واعــتــرضــت أنــديــة عـــدة عــلــى استئناف 
البطولة، أبرزها فلومينيسي وبوتافوغو 
اللذان تقدما بشكوى قضائية للحيلولة 
تــمــوز على  اللعب قبل  الــى  الــعــودة  دون 
األقل، بيد ان قرار املحكمة صب في غير 
الــنــاديــني، وألــزمــهــمــا باستئناف  صــالــح 

اللعب.

أكـــد املــــدرب اإلســبــان
فـــريـــقـــه مــانــشــســ
”حــــرس شــــرف
بــعــدمــا انـــتـــزع
اإلنكليزي ا
ويــحــل لــي
االتــــــحـــــ
الــخــمــ
الثان

في
ل

ف
مباريات فقط.

واوضـــح غـــوارديـــوال الـــذي قــاد 
ليفر ان  املنصرمني،  املوسمني 
كلوب، يستحق التكريم، ال سيم
ــلــالعــبــي الــفــريــق املــ  شــــرف“
املــلــعــب. وقــــال: ”بــالــطــبــع ســ

حرس الشرف بالطبع». وتا
نستضيف ليفربول بطر

ملعبنا. ال يمكنهم ان يش
(هذه املرة أيضا) ألن
لــيــفــربــول انـــجـــازا ق
الـــدوري لصا  لقب 

على النهاية.

اي واالسباني رافايل نادال
عمه ومدربه السابق طوني،
ب املحترفني بسبب جــدول
شهر بسبب فيروس كورونا

ـــدول مــكــثــف، يشمل خصوصا 
الالـــالم فـــــي غــــضــــون نــــحــــو شــهــر ـــ ــســـ
ـــنينيـني 31 آب و13 ـــ ـــدوز األمـــيـــركـــيـــة (بـ

يي
ــ

و11 أيــــلــــول   27 نينيــني  ـــ (بــ ــفــرنــســيــة  ال ــ 
بــيــنــهــمــا، ـــنينيـني  ــــلـ الـــفـــاصـ ــ  ـــنينيـني ـــ ــألســــبــــوعـ
نــقــطــة، هما ــــأللـــف ــلـ املـــاســـتـــرز رات 
يحات لشبكة ”إي أس بي أن“، قال
”رافــا“، وتساوره شكوك حيال أي

ي يي ي

واقــعــي، ال سيما الــجــدول ”غير  دا 
ضرمني، غير القادرين على خوض

يع متتالية“.
ـنيـنيـرفــني بــشــع بعض ـرـرت بــه رابــطــة املــحــتـ
ول املوسم) يصب في عكس صالح
ك ديــوكــوفــيــتــش“، فـــي إشـــــارة الــى

ي

األسبوع أعلن  والـــذي  عامليا،  االول 
يي

أعرب  – 19». وفي سياق متصل،
يا سابقا، عن خشيته على سالمة
ــبــني أرضــيــة ملعب ل بشكل ســريــع
من لالعبني االنتقال مثال من خوض

نــــــصــــــف
أو النهائي 

الــــنــــهــــائــــي فــي
نــــــيــــــويــــــورك (عـــلـــى 

ي يي

أرضــيــة صــلــبــة)، واللعب 
بعد أيام فقط في مدريد عل
أرضــيــة صــلــصــالــيــة، بــعــدم

يي

عن املنافسات لفترة طويلة».
ودعا موراي رابطة املحترفني الى إعادة البحث في
في ليأخذ  تعتمده،  الــذي  العاملي  التصنيف  نظام 
ي يي

اآلونة في  اللعبة  اختبرتها  التي  الظروف  االعتبار 
ي ي

األخـــيـــرة. وتـــابـــع ”ثــمــة دورات كــبــيــرة كـــل أســبــوع
ي يي ي

ـــبــني الـــذيـــن عــــادة ما ــعـ ــالــال وســيــكــون صــعــبــا عــلــى
يفوزون، االلتزام بخوض هذا العدد من املنافسات.

لى 
مــا غــابــوا
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لقد وضع اإلغالق الذي فرضه فيروس 
تحت  اإلنترنت  على  اعتمادنا  كــورونــا 
املــجــهــر، وأبــــرز عـــدم املـــســـاواة وتــأثــيــره 
في فــرص املــرء في الحياة. كما أعطى 
اعتبار  إلــى  تدعو  لحملة  جــديــدًا  زخمًا 
الحصول على خدمة االنترنت املوثوقة 

حقًا أصيال من حقوق اإلنسان.

مصاعب التعليم
الــذي أسكن  "درُت حــول منزلي والحي 
فيه وحــاولــت فــي أمــاكــن مختلفة. ومع 
ذلك لم أتمكن من الحصول على إشارة 
قوية"، هذا ما تتذكره ناميثا ناريانان. 
ــعــمــر 20  ــغــة مـــن ال ــبــال ــبــة ال فـــهـــذه الــطــال
عــامــًا وهـــي مـــن كـــيـــراال جــنــوبــي الهند 
عانت طوال سنوات من ضعف إشارة 

االنترنت والهاتف النقال.
تـــقـــول نــامــيــثــا: "عـــنـــدمـــا تـــردنـــا مــكــاملــة 
هــاتــفــيــة، نــهــرع إلـــى خـــارج املــنــزل للرد 
عــلــيــهــا". فــهــي تــعــيــش فـــي قــريــة تخلو 
الـــنـــطـــاق  ذات  اإلنــــتــــرنــــت  شـــبـــكـــة  مـــــن 
تعتمد  وهــي  السرعة.  العالية  العريض 
عــلــى االنــتــرنــت املــتــوفــرة عــلــى الــهــاتــف 
أْن تغير مزود الخدمة،  النقال وحاولت 
ولكنها- شأنها في ذلك شأن املاليني- 
على  تــحــصــل  أْن  بــبــســاطــة  يمكنها  ال 
اتصال جيد باإلنترنت. ومع قيام املزيد 
مـــن األشــــخــــاص بـــاســـتـــخـــدام شــبــكــات 
اإلنترنت خالل  إلــى  والــدخــول  الهواتف 
فــتــرة اإلغــــــالق، تــحــول وضــــع خــدمــات 
االنترنت التي تحصل عليها من سيئ 

إلى أسوأ.

التعلم على السطح
تــعــدُّ شــبــكــة االنــتــرنــت املــدخــل الــوحــيــد 
لناميثا على التعليم، إذ إنها ال تستطيع 
الذهاب إلى املكتبات او حضور دروس 

التعليم خالل فترة اإلغالق.
تقول ناميثا: "ثم قال لي والدي: اذهبي 
وجــــربــــي ســـطـــح املــــنــــزل. صــــعــــدُت إلـــى 
الــســطــح بــاســتــخــدام ســلــم نــســتــخــدمــه 
املانغا". وتمضي  عــادة في قطف ثمار 
نــامــيــثــا قــائــلــة: "عــلــى الــســطــح، تمكنت 

مــــن مـــشـــاهـــدة املــــحــــاضــــرات وتـــدويـــن 
املـــــــالحـــــــظـــــــات". بــــــــــدأت تــــقــــضــــي أربــــــع 
ســـاعـــات كـــل يــــوم عــلــى ســطــح املـــنـــزل، 
ـــذي كـــان يــرتــفــع قــرابــة 10 أمــتــار عن  ال

األرض.

فوائد االتصال باإلنترنت
تـــجـــربـــة نــامــيــثــا تـــعـــدُّ أنـــمـــوذجـــيـــة مــن 
مليارات  أربعة  فأكثر من  نــواح عديدة. 
شــخــص يــســتــخــدمــون اإلنــتــرنــت اآلن، 
كــمــا أنَّ الــشــعــبــيــة املــتــنــامــيــة لــلــهــواتــف 
بــات في متناول  الــذي  الذكية وسعرها 
األيــدي مهدا الطريق الزدهــار االنترنت 
الـــــذي جــلــب بــــــدوره فـــوائـــد اقــتــصــاديــة 

واجتماعية مذهلة.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، مـــكـــنـــت شــبــكــة 
األسماك  وصيادي  املزارعني  اإلنترنت 
في بعض املناطق األشد فقرًا في العالم 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــول 
الطقس ومكافحة الحشرات واملشاريع 

الحكومية واألسواق.
ــتــي يملك  وفـــي بـــلـــدان مــثــل مــيــانــمــار ال
فيها حسابات  السكان  من  قليل  عــدد 
مـــصـــرفـــيـــة، تـــســـاعـــد خــــدمــــة تــحــويــل 
ســر على 

ُ
األمــوال عبر الهاتف النقال األ

إرســـــال األمــــــوال وتــلــقــيــهــا. وفـــي الــعــام 
الــهــاتــف  كــــان ســعــر شــريــحــة   ،2000
يــقــارب  مــا  الــنــقــال 5000 دوالر- وهـــو 
ســـعـــر ســــيــــارة مــســتــعــمــلــة. اآلن هـــذه 
الشريحة تتوفر مجانًا، وهو ما يحدث 
ذلك في  املصرفية  التعامالت  في   نقلة 

البلد.
وبحسب األمم املتحدة، فإنَّ هذا الوصول 
إلــــى اإلنـــتـــرنـــت يــعــدُّ عــنــصــرًا أســاســيــًا 
فــي الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والـــجـــوع وفــي 
الــخــدمــات الصحية  تــحــســني مــســتــوى 

وتحقيق املساواة بني الجنسني.
تـــرغـــب لــجــنــة األمـــــم املـــتـــحـــدة الــخــاصــة 
بــاإلنــتــرنــت عــريــضــة الــنــطــاق بـــأْن يزيد 
اســـتـــخـــدام االنـــتـــرنـــت عــريــضــة الــنــطــاق 
ليشمل 75 % من سكان العالم بحلول 
الــعــام 2025 - األرقــــام األخــيــرة تشير 
فقط إلــى 60 %، مع تخلف عن الركب 

بالنسبة ألفريقيا وآسيا.

الفجوة الرقمية
ــــي  ــــدول فـــبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــــالتــــحــــاد ال
قــــرابــــة 87 % مــن  لــــالتــــصــــاالت، كـــــان 
السكان في الدول الغنية لديهم إمكانية 
لكن  اإلنترنت في 2019،  إلى  الوصول 
هذه النسبة لم تتجاوز 19 % في الدول 

األقل تطورًا.
ـــــــأن عــــدد  ويــــفــــيــــد الــــتــــقــــريــــر نـــفـــســـه ب
مـــســـتـــخـــدمـــي اإلنــــتــــرنــــت مــــن الــــذكــــور 
فـــــاق عـــــدد مــســتــخــدمــيــهــا مــــن اإلنـــــاث 
نسبة  وتبلغ  العالم.  مناطق  جميع  فــي 
اإلنـــــاث الــلــواتــي يــســتــخــدمــن اإلنــتــرنــت 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 48 %، مــقــارنــة 
ــــــدول األقـــل  بــــ 58 % لـــلـــذكـــور، وفــــي ال
تــطــورًا، يستخدم االنــتــرنــت واحـــد من 
بني كل أربعة ذكور، بينما تبلغ النسبة 
عند االنـــاث واحـــدة مــن بــني كــل ثماني 
إنـــاث. وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك، فــإن خدمة 
اإلنترنت التي يحصل عليها الناس في 

املناطق النائية من الدول الفقيرة بطيئة 
من  العمل  على  تساعد  ال  بحيث  جــدًا 
الــبــيــت. وهــــذا يــعــنــي أن الــبــعــض يعاني 
كدفع  العادية  باألعمال  القيام  أجل  من 

.
ً
الفواتير مثال

يقول أليكس وونغ، وهو مستشار بارز 
االتــحــاد  لــدى  الستراتيجية  مــجــال  فــي 
إنَّ "األشـــخـــاص  لـــالتـــصـــاالت:  الــــدولــــي 
منخفضة  إنترنت  خدمة  لديهم  الــذيــن 
الــســرعــة أو مــنــخــفــضــة الـــجـــودة قـــد ال 
ُبعد  عــن  والــعــمــل  التعلم  مــن  يتمكنون 
ــة وتنمية  الــرقــمــيَّ وتــحــســني مــهــاراتــهــم 
فرصهم للحصول على وظائف مجزية 
الــتــواصــل  أكــثــر. وقـــد ال يتمكنون مــن 
مـــع األســـــر واألصــــدقــــاء لــلــحــفــاظ على 

صحتهم".

تحمل التكاليف
يمكنهم  ال  شخص  مليون   750 نحو 
الــــوصــــول إلـــــى خـــدمـــة اإلنـــتـــرنـــت عــلــى 
التقرير  إطالقًا، بحسب  النقال  الهاتف 

أساسيًا  عائقًا  تبقى  والتكلفة  نفسه، 
للكثيرين غيرهم.

وتعدُّ مبادرة التحالف من أجل إنترنت 
من  يدفع  دوليًا  تحالفًا  السعر  معقول 
أجل خدمة أرخص لإلنترنت، وهو يريد 
أن يباع الغيغابايت الواحد من البيانات 
بأقل من 2 % من معدل الدخل الشهري 
فـــي الــبــلــد. ويـــقـــول تـــيـــدي وودهــــــاوس، 
مدير بحوث إنَّ "هناك الكثير من الطرق 
األساسية  البنية  فتقاسم  بذلك.  للقيام 
الــســوق وتخفيض  فــي  املنافسة  ودعــم 
الرسوم التشغيلية للشبكات ومساندة 
الــجــمــهــور لــإلنــتــرنــت جميعها  وصـــول 
أن  الـــــدول  قـــــرارات ســيــاســيــة تستطيع 
تــتــبــنــاهــا لــجــعــل خـــدمـــة الــــوصــــول إلــى 

اإلنترنت أقل تكلفة".
املرء  "عــدم حصول  أنَّ  ويضيف تيدي 
عــلــى خــدمــة اإلنــتــرنــت فـــي عــالــم الــيــوم 
يجعله في وضع سيئ. وما لم نستثمر 
بـــهـــدف اتــــاحــــة االنـــتـــرنـــت لــلــمــزيــد مــن 
قــد تجعل  الرقمية  الفجوة  فــإن  الــنــاس، 

الفروقات القائمة أسوأ".

حٌق أساسي
مخترع شبكة  لــي،  بيرنرز-  تيم  يدعو 
اإلنـــتـــرنـــت الــعــاملــيــة، إلــــى اتـــخـــاذ إجــــراء 
 .

ً
عــاجــل لجعل اإلنــتــرنــت أكــثــر شــمــوال

لــي مــخــاطــبــًا اجتماعًا  وقــــال بــيــرنــرز- 
لـــألمـــم املـــتـــحـــدة عــقــد هــــذا الـــشـــهـــر"إنَّ 
على  ينصب  أْن  يــجــب  األول  تــركــيــزنــا 
ـــة. فــقــد قــدمــت  إغـــــالق الــفــجــوة الـــرقـــمـــيَّ
من  للمليارات  حياة  شــريــان  اإلنترنت 
الـــنـــاس خــــالل فـــتـــرة انــتــشــار فــيــروس 
والتعليم  العمل  أتــاحــت  كــورونــا، حيث 
والــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، لـــكـــن قـــرابـــة 
هــــذه ـــتـــهـــم  فـــات شــــخــــص  مــــلــــيــــار   3.5 

الفرصة".
: "يــعــدُّ هذا 

ً
وأضـــاف بــيــرنــرز- لــي قــائــال

الــتــفــاوت عــائــقــًا أمـــام تحقيق املــســاواة 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، ونـــحـــن نــعــلــم أنـــه 
املهمشني  أولئك  في  أكبر  يؤثر بشكل 

بالفعل".

تــجــاوز عــدد املــصــابــني بـــ"كــوفــيــد – 19" في 
الــعــالــم عــشــرة مــاليــني شــخــص بــيــنــهــم 2,5 
ل 

ّ
املتحدة في وقت شك الواليات  في  مليون 

ارتفاع العدد في واليات مثل فلوريدا ضربة 
لجهود إعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم.

العالم  تنتقل بسرعة في  العدوى  زالــت  ومــا 
تــم تسجيل مــلــيــون إصــابــة جــديــدة في  إذ 

غضون ستة أيام فقط.
وتـــم تــســجــيــل عــشــرة مــاليــني وثـــالثـــة آالف 
وفــاة  و779  ألــفــا   498 بينها  إصــابــة  و942 
حـــول الــعــالــم وفـــق حصيلة أعــّدتــهــا فــرانــس 
بـــرس اســتــنــادا ملـــصـــادر رســمــيــة فـــي وقــت 
يزداد عدد اإلصابات مع رفع تدابير اإلغالق.

را، إذ سّجلت 
ّ
وال تزال أوروبا القاّرة األكثر تأث

مليونني و637 ألفا و546 إصابة بينها 195 
ألفا و975 وفاة، تليها الواليات املتحدة التي 
إصابة  و323  آالف  و510  مليونني  سّجلت 
بينها 125 ألفا و539 وفاة. والسبت وحده، 
ألف   43 مــن  أكثر  املتحدة  الــواليــات  سّجلت 
إصابة جديدة، وفق حصيلة أّعدتها جامعة 

جونز هوبكنز.
االقــتــصــادات  إعـــادة فتح  وتــحــّولــت معضلة 
أمر  وهــو  الفيروس،  جــّراء  بشّدة  املتضررة 
يؤيده الرئيس األميركي دونالد ترامب، رغم 
املخاطر الصحية إلى مسألة خالفية في كل 

بلد تقريبا.
وفـــي إيــــران الــتــي كــافــحــت للحد مــن تفشي 
الـــوبـــاء لــديــهــا فـــي وقـــت رفــعــت الــقــيــود منذ 
نــيــســان، قــــال املـــرشـــد األعـــلـــى لــلــجــمــهــوريــة 
"يجب  إنــه  علي خامنئي  الله  آيــة  اإلسالمية 
ـــقـــيـــام بـــأمـــر مـــــا" ملـــنـــع تــســبــب الـــفـــيـــروس  ال
بمشكالت اقتصادية. وقــال: "لكن في حالة 
اإلهـــمـــال واالنـــتـــشـــار الــكــبــيــر لــلــمــرض، فـــإنَّ 

املشكالت االقتصادية ستتفاقم أيضا".
بــــدروه، تــراجــع االتــحــاد األوروبــــي عــن قــرار 
لــوضــع قــائــمــة بــــ"الـــدول اآلمـــنـــة" الــتــي يمكن 
إلــى أوروبـــا منها، وهي  الــقــدوم  للمسافرين 

الئحة قد تستثني الواليات املتحدة.
فــي األثـــنـــاء دعـــم نــجــوم عــلــى غــــرار أعــضــاء 
فرقة "كولدبالي" ومايلي سايرس وجنيفر 
هدسون تحّركا قامت به املفوضية األوروبية 
ونجح في جمع 6,15 مليار يورو (6,9 مليار 
لقاح  لتطوير  الرامية  األبــحــاث  لدعم  دوالر) 
األفقر.  لــلــدول  فــي جعله متاحًا  واملــســاعــدة 
وتقول سلطات هذه الدول إن الوباء ال يزال 

بعيدًا عن بلوغ ذروة تفشيه.
وأعلن محافظ بيت لحم فرض إغالق مؤقت 
الفلسطينية  املدينة  فــي  االثــنــني  مــن  اعتبارا 

بسبب ازدياد عدد اإلصابات.
وفــي الــهــنــد، كــانــت املـــدن الــتــي تشهد كثافة 

البلد  وسّجل  بالوباء.  را 
ّ
تأث األكثر  سكانية 

السبت  عــددا يوميا قياسيا من اإلصــابــات 
أعلنت 18500 إصــابــة جــديــدة و385  حيث 
وفاة. وبلغ مجموع اإلصابات في الهند 509 
آالف بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 

.15600
أمـــا فــي أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، فــيــواصــل الــوبــاء 
تفشيه وأدى إلى وفاة أكثر من تسعة آالف 

شخص في البيرو حتى السبت.
ـــرا 

ّ
ــــة األكــــثــــر تـــأث ــــدول وســـجـــلـــت الــــبــــرازيــــل ال

بالفيروس بعد الواليات املتحدة، من جهتها 
990 وفاة السبت (أعلى حصيلة في العالم 
أعلى  ثاني  املكسيك  سّجلت  بينما  يومها) 
السبت  الــعــالــم  فــي  يــومــيــة  وفــيــات  حصيلة 

بلغت 719.
فـــي شـــمـــال الــــقــــارة األمـــيـــركـــيـــة، أقــــر حــاكــم 
فلوريدا رون ديسانتيس هذا األسبوع بأن 
"انفجارا" في عدد اإلصابات  الوالية تشهد 

الجديدة.
وسّجلت الوالية السبت 9585 إصابة خالل 

24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية.
ــــى 33  وتــــراجــــع مـــعـــدل أعـــمـــار املـــصـــابـــني إل
بــــ65 قبل شهرين مــع توافد  عــامــا مــقــارنــة 
الــشــبــاب الـــذيـــن نــفــذ صــبــرهــم مـــن االلـــتـــزام 
بــالــعــزل عــلــى مــــدى شـــهـــور إلــــى الــشــواطــئ 
 والحانات بال كمامات ودون مراعاة لقواعد

التباعد االجتماعي.

وأعـــلـــنـــت مــيــامــي أنـــهـــا ســتــغــلــق شــواطــئــهــا 
وحاناتها في عطلة الرابع من تموز.

وســـــّجـــــلـــــت واليـــــــــــات جـــــورجـــــيـــــا ونــــيــــفــــادا 
وكـــارواليـــنـــا الــجــنــوبــيــة أعـــــدادا قــيــاســيــة من 
اإلصابات السبت بينما أعلنت أريزونا عن 
ــتــي اســتــدعــت  عـــدد قــيــاســي مـــن الـــحـــاالت ال

النقل إلى املستشفيات.
وتــعــّرض تــرامــب النــتــقــادات جـــّراء إصـــراره 
أوكالهوما  في  انتخابي  تجّمع  تنظيم  على 
الفيروس  بتفشي  املرتبطة  املــخــاوف  رغــم 

قبل أسبوع.
أما حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، فأمر 
العزل  تدابير  فــرض  بــإعــادة  املناطق  بعض 
"تجميد"  فرانسيسكو  ســان  أعلنت  بينما 
إجــراءات إعــادة الفتح. كما أغلقت تكساس 
حاناتها. وقال حاكمها غريغ أبوت الذي كان 
بني معارضي فرض تدابير اإلغالق الجمعة 
 إنـــه لـــو كـــان بــإمــكــانــه "الـــعـــودة بــالــزمــن إلــى 
ـــكـــان أمـــــر بـــإبـــطـــاء وتــــيــــرة إعـــــادة  الـــــــــوراء، ل
فــتــح الــحــانــات". وكــانــت تــكــســاس بــني أولــى 
 الــــواليــــات األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي رفـــعـــت تــدابــيــر

اإلغالق.
وتــســبــب الــفــيــروس بــاضــطــرابــات فــي عالم 
الــريــاضــة إذ أعــلــن مــجــلــس الــكــريــكــيــت في 
عــشــرة  أنـــه سيستثني  الــســبــت  بــاكــســتــان 
العـــبـــني مـــن مــبــاريــاتــه فـــي انــكــلــتــرا بــعــدمــا 

تأكدت إصابتهم بكوفيد - 19.
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يــبــدو أنَّ الــدكــتــور طــه حسني 
مـــة 

ّ
الـــعـــال  (1973  -  1889)

املـــتـــبـــّحـــر والــــنــــاقــــد األصـــيـــل 
ــــــم يــكــن  ــــــالمــــــع ل واألديــــــــــــــب ال
مــؤثــرًا فــي أجــيــال مــن األدبـــاء 
معلمًا  أو  فــحــســب  والـــكـــتـــاب 
الــجــامــعــات  فــي  األدبــــي  للنقد 
واملـــعـــاهـــد أثـــــــارت طـــروحـــاتـــه 
الجدل بل كان أستاذًا ومعلمًا 
 فـــي اخــتــصــاص آخــر 

ً
فـــاعـــال

 املـــخـــتـــصـــون فـــيـــه وهـــو 
ّ

قــــــل
ة) فقد أثر في كثيٍر  (اإلنسانيَّ
مـــن الـــنـــاس وكـــانـــت قصصه 
وأفـــــــــكـــــــــاره طـــــريـــــقـــــًا ســـلـــكـــه 
السامية  ــثــل 

ُ
امل نحو  بعضهم 

الــتــي نـــادى بــهــا طـــوال عــمــره، 
الــذي  العنيد  الــعــصــامــي  فــهــو 
 ،

ً
شـــغـــل الـــدنـــيـــا زمـــنـــًا طـــويـــال

وتــحــول مــن طفل ضرير في 
إلى  الصعيد  مجاهل  أقصى 

وزير وعالم كبير.
فـــي  ـ  طـــــــالبـــــــه  مــــــــن  وكـــــــــــــان 
اخـــــتـــــصـــــاص اإلنـــــســـــانـــــيـــــة - 
وتــحــديــدًا مــّمــن تــخــرجــوا في 
كـــتـــابـــه الـــشـــهـــيـــر (املـــعـــذبـــون 
مجموعة  وهـــو  األرض)  فـــي 
مرة  ألول  صـــدرت  ة  قصصيَّ
محمد  الــطــبــيــب   1950 عــــام 
مشالي الذي تأثر بهذا الكتاب 
جــــدًا فــســار عــلــى نــهــٍج فــريــد 
ليكون اليوم ظاهرة مائزة في 

ة. عالم الطب واإلنسانيَّ

فــهــذا الــكــتــاب الــــذي ضـــّم بني 
دفــتــيــه إحـــــدى عـــشـــرة قصة 
تــضــمــنــت مــــعــــانــــاة املــجــتــمــع 
ومـــشـــكـــالت الــــنــــاس الـــفـــقـــراء 
والــطــبــقــة املــعــدومــة واملــرضــى 
يـــمـــتـــلـــكـــون أجـــــور  الـــــذيـــــن ال 
عالجهم جعل محمد مشالي 
إلى  بــه  ويتأثر   

ً
طــويــال يتأمله 

حـــــٍد بـــعـــيـــد، إذ يــــقــــول: قــــرأت 
كتاب (املعذبون في األرض)، 
بالفقراء،  خيرًا  يوصي  وهــو 
ــة وهي  ويــؤكــد على اإلنــســانــيَّ
البشر  لبني  الــالزمــة  الــصــفــة 
والـــســـالح األقـــــوى فـــي الــدنــيــا 
واألبـــــقـــــى فـــــي اآلخــــــــــرة، كــمــا 
يقول: فضلت أْن أكوَن جنديًا 
ـــخـــدمـــة الــــفــــقــــراء.   ل

ً
مــــجــــهــــوال

ويؤكد أنَّ حادثة أخرى مهمة 
غــيــرت مــجــرى حــيــاتــه لــألبــد 
هــي وفــاة طفل فقير مصاب 
بــالــســكــري.. قـــّرر هـــذا الطفل 
يوفر  أْن  أجــل  مــن  ينتحر  أْن 
ثمن عالجه على أّمه املنكوبة 
بالفقر.. فمات بني يديه فكان 
أْن  ـــألبـــد  ول مــشــالــي  قــــرر  أْن 
أو على  للفقراء،  يكون طبيبًا 
ة  حد توصيف اللهجة املصريَّ
ـــغـــالبـــة) أو (مــــالك  ال (طـــبـــيـــب 

الغالبة).
ـــرجـــل الــنــبــيــل في  ــــد هــــذا ال ول
ودرس  1944م،  عــــام  مــصــر 
فــــي الــــقــــاهــــرة طــــب (الــقــصــر 
العيني) وهو من األوائل على 
تخصص   1967 عــام  دفعته 
فــي طــب األطــفــال والــُحــمــّيــات، 

عــــمــــل لـــــفـــــتـــــرات طــــويــــلــــة فــي 
األريـــاف ووصــل إلــى منصب 
مدير ملستشفيات عدة حتى 
بعد  2004م  العام  في  تقاعد 
له  إذ يشهد  خــدمــة مــشــّرفــة، 

بالنزاهة القاصي والداني.
فـــتـــح عـــيـــادتـــه الـــخـــاصـــة مــنــذ 
العام 1975 وهو يعالج الناس 
بأجور كشف بسيطة جدًا (5 
أي  ة،  أو 10) جنيهات مصريَّ
نحو نصف دوالر وهي أجور 
الـــفـــحـــص مــــع الـــتـــحـــالـــيـــل فــي 
عـــيـــادة بــســيــطــة وفـــي منطقة 
أهلها أحوج الناس للمساعدة 
بــيــنــمــا أجــــــور الـــكـــشـــف عــنــد 
 (200) مـــــن  تـــــبـــــدأ  األطــــــبــــــاء 
 جـــنـــيـــه وتـــــصـــــل إلـــــــى أرقـــــــام 

كبيرة.
يقضي  هــذه  ة  األصليَّ عيادته 
فــيــهــا مــعــظــم وقــــتــــه، إذ يــبــدأ 
عــمــلــه مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة 
التاسعة  الساعة  إلى  صباحًا 
إلى عيادتني  ينتقل  ثم  مساًء 
فـــي مــنــطــقــتــني مــخــتــلــفــني في 

طنطا.
ال عطلة لديه فهو يعمل حتى 
فـــــي األعــــــيــــــاد واملــــنــــاســــبــــات. 
ـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــشـــالـــي ال  ال
 وال ساعة 

ً
نقاال يمتلك هاتفًا 

موديل  من  وال سيارة  فخمة 
بــمــظــهــره  يـــهـــتـــم  حــــديــــث وال 
ويــعــيــش عــلــى وجـــبـــة واحــــدة 
فــقــط ويــســتــعــمــل املــواصــالت 
الـــــعـــــامـــــة، هــــوايــــتــــه الــــوحــــيــــدة 
(إنَّ  يـــقـــول:  إذ  الـــــقـــــراءة،  هـــي 
الــقــراءة كــل حياته) ولــو وجد 
مــتــســعــًا ولــــو لــخــمــس دقــائــق 
فهو  الــقــراءة  فــي  الستثمرها 
ة،  الورقيَّ الجرائد  يقرأ  زال  ما 
والكتب  الصحف  تتكدس  إذ 
حـــــولـــــه، ولــــــو خــــّيــــر عـــــن نـــوع 
لكانت  يفضلها  الــتــي  الــهــديــة 
الزمالك  نــادي  منحه  (كتابًا)، 
ة مدى الحياة،  عضوية شرفيَّ
ونحت له الدكتور حمدي عبد 
الستار أستاذ الفنون الجميلة 
، كما 

ً
بــجــامــعــة املــيــنــا تـــمـــثـــاال

 
ً
نــحــت لـــه فــــارس عــلــي تــمــثــاال

آخر.. 
أنَّ أهم تكريم له  ولكنَّ األكيد 
 هو تمثاله املنحوت في قلوب 

الفقراء.
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"كورونا"  الفنانون جائحة  يواجه 
باإليغــــــــال فــــــــي الجمــــــــال؛ كــــــــي ال 
العزلة، موظفني فرض  تأســــــــرهم 
نتاجات  فــــــــي  الصحــــــــي  الحظــــــــر 

جديدة من وحي الفيروس.
التقت "الصباح" أربعة موسيقيني 
يعنــــــــون بآلة العــــــــود تحديــــــــدًا، إذ 
شدد املوسيقار سليم سالم على 
والكمامات  االجتماعــــــــي  "التباعد 
"ســــــــيل   :

ً
قائال ة"،  الطبيَّ والقفازات 

من نتاجــــــــات انطلقت مــــــــن (عود 

كورونــــــــا) الذي ألتصــــــــُق به طوال 
الحظــــــــر، كما لــــــــو افترقنــــــــا قرونًا 

وعدنا بشوق".
عدَّ الفنان علي ســــــــرحان "االلتزام 
ســــــــلوكًا  ــــــــة  الوقائيَّ بالتعليمــــــــات 
حضاريًا يحمي الذات واآلخرين"، 
مؤكــــــــدًا "تمنيت هــــــــذه العزلة التي 
أطلقت عنــــــــان عودي جــــــــاءت في 
ظرٍف مســــــــترٍخ وليس فيروســــــــًا 
النتاجات  أوثــــــــق  لبقيــــــــت  وموتــــــــًا 
التــــــــي أنجزتها  ــــــــة املهولــــــــة  اللحنيَّ

خاللها بسعادة".
ألحاٌن  بالنتيجة  "لكنهــــــــا   

ً
متفائال

أفخر بها وأســــــــجلها بحروٍف من 

نــــــــور فــــــــي تاريخي الشــــــــخصي"، 
وأضــــــــاف الفنان ســــــــرحان "حاملا 
تنفرج الشــــــــدة وتســــــــتعيد الحياة 
ســــــــيرتها األولى، سأوزع األلحان 

لتــــــــــــــــي  ا

الصحي  الحظر  خــــــــالل  أنجزتها 
بــــــــني مطربــــــــني عراقيــــــــني وعرب، 

ة)". وأسميها األلحان (الكورونيَّ
تابع الفنان محمد هادي:  

"تــفــوقــُت 
على 

نــفــســي خـــالل الــعــزلــة املــفــروضــة 
مــــن خــلــيــة األزمـــــــة وقـــائـــيـــًا لــلــحــد 
مــن انــتــشــار جــائــحــة (كـــورونـــا)"، 
ــتــقــيــد  مــتــمــنــيــًا عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع ال
بــالــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، بــوصــفــه 

نوعًا من الحل".
وأشــــــــار الفنان محمد العطار الى 
أنَّ "التباعــــــــد االجتماعــــــــي وارتداء 
 أمثل 

ٌ
الكمامات والكفوف هو حل

التقاء هذه الغمــــــــة ريثما تنفرج"، 
مبينــــــــًا "اســــــــتثمرت العزلــــــــة فــــــــي 
معرفــــــــة تفاصيــــــــل عديدة تخص 
العود واملوســــــــيقى وحفظ أعمال 
وكتابة تمارين خاصة آللة العود".

 هذا هــــــــو واقع حــــــــال عملية البيع 
والشــــــــراء بعــــــــد أْن أقفلــــــــت أبواب 
باســــــــتثناء  ــــــــة  التجاريَّ املحــــــــال 
ة منهــــــــا، إذ أصبح اإلعالن  الغذائيَّ
التجاري واحدًا من أبرز ســــــــمات 
الترويج  وانتشرت صور  املرحلة 
 
ً
على صفحات "الفيســــــــبوك" بدال

مــــــــن عرضها على الجــــــــدران كما 
كان سابقًا.

يقــــــــول مؤيد عبــــــــاس: إنَّ "الترويج 
لبضاعتنــــــــا من خــــــــالل محطات 
التواصــــــــل االجتماعــــــــي أكســــــــبنا 
أجــــــــرًا وإْن كان ضعيفًا وال يلبي 
ة لكنه ظاهرة  متطلباتنا املعيشــــــــيَّ
أنهــــــــا  تســــــــتحق اإلشــــــــادة رغــــــــم 
تحتاج الى جهد من أجل إيصال 
البضاعة الى زبائننــــــــا في أوقات 
متأخرة من الليل، لكنَّ املهم لدينا 
هو التواصل حتــــــــى تنتهي تزول 

الغمة".
ســــــــهيل محســــــــن أغلــــــــق محلــــــــه 
: "ليس كل الزبائن 

ً
مضطــــــــرًا قائال

يســــــــتخدمون مواقــــــــع التواصــــــــل 
االجتماعــــــــي ومن ثم االطالع على 
إعالنات بضاعتنا، فهناك زبائن 
ال يجيدون القــــــــراءة والكتابة ومن 

ثم ال نجد وسيلة للوصول إليهم، 
ة  إعالناتنا تستهدف فئة مجتمعيَّ
محددة قادرة علــــــــى فهم ما نريد 
ومن ثم الوصول إلى بضاعتنا..".
وأضــــــــاف "إنَّ األمــــــــر يبدو صعبًا 

للغاية في مجتمعات لم تدرك بعد 
أهمية مواقع التواصل االجتماعي 
 من الدخول 

ً
ة بدال كوســــــــيلة دعائيَّ
في نقاشات عقيمة".

بينما أشار دريد العيساوي الى 

ة  هر ظا
صيــــــــل  لتو ا

املجانــــــــي التــــــــي 
فــــــــي  انتشــــــــرت 
األخيرة  الفترة 
وقال عنها: "هي 
إيجابيات  مــــــــن  واحدة 
اإلعــــــــالن على (الفيســــــــبوك) لقد 
نجحنا فــــــــي الوصــــــــول الى أبعد 
نقطة لغرض تصريف بضاعتنا 
واســــــــتهدفنا مــــــــن خــــــــالل ذلــــــــك 
إرضــــــــاء املشــــــــترين مــــــــن خالل 
إيصالها مجانًا على العكس من 
أولئــــــــك الذين يأخــــــــذون مقابلها 

أجرًا".
وأضاف أنَّ "الســــــــوق بدأت تدرك 
مواقــــــــع  عبــــــــر  الترويــــــــج  أهميــــــــة 
لكنهــــــــا  االجتماعــــــــي  التواصــــــــل 
بحاجة الى فهم علمي لإلعالنات 
تأخــــــــذ علــــــــى عاتقهــــــــا التقاليــــــــد 
والقيم االجتماعيــــــــة، إذ ال يمكن 
أْن تعرض بضاعة على صفحة 
يطالعهــــــــا اآلالف أنــــــــت متحفــــــــظ 
 في عرضها داخل 

ً
عليهــــــــا أصال

املحل التجاري".

{ }

{ }

ــــــــــــــــــــي لت تــفــوقــتــا
على

ستة أشهر مضت من عام الرعب والخوف2020  ودخلنا الشوط 
الثاني بنصف مليون وفاة ونحو عشــــــــرة ماليني إصابة بفيروس 
كورونا فــــــــي العالم خالل النصف األول من العــــــــام الحالي، وليس 
للبشــــــــرية من أمنية غيــــــــر الخروج من البيــــــــوت والتنفس الطبيعي 

والنجاة بالروح العزيزة.
عالم ما بعــــــــد كورونا طال انتظاره مع محاوالت خائفة ومحدودة 
للعودة الى الحيــــــــاة الطبيعية وفتح االقتصاد والســــــــياحة، وبينما 
تعلــــــــن دول تجاوزها لألزمة تتزايد أعــــــــداد املصابني والوفيات في 
دول أخــــــــرى منهــــــــا العراق مــــــــن دون معرفة األســــــــباب، وفي وقت 
ة  تتسابق الدول على اكتشاف عالج او لقاح تعاني مراكزنا الصحيَّ
من مشــــــــكالت عديدة ألقت بظاللها القاتمة على الوضع النفســــــــي 
والصحي للمواطن، ومع دخول النصف الثاني من العام يســــــــتمر 
الســــــــير نحو املجهول وفقدان بارقة األمل بعالٍم خاٍل من كورونا، 
ولــــــــم يعد اإلنســــــــان يحلم بغير تأمــــــــني لقمة العيش واستنشــــــــاق 
األوكســــــــجني، حتى الدول الكبرى انكفأت على نفسها وانشغلت 
عــــــــن طموحــــــــات النفــــــــوذ والتمــــــــدد 
واكتفت بالبحث عن األمن الغذائي 
املفقودتان  النعمتــــــــان  والصحــــــــي، 
األكبر  والتحدي  واألمــــــــان،  الصحة 
املقبــــــــل هــــــــو تأمني العيــــــــش ملاليني 
البشــــــــر وتأمني أجــــــــواء الوقاية من 
الفيروس كأمٍر  مــــــــع  التعايش  أجل 
واقع أي العيش مع العدو في خندٍق 

واحد.
لن يكــــــــون النصف اآلخــــــــر من عام 
 في ظل تفاقم البطالة 

ً
2020 سهال

وفقــــــــدان املاليــــــــني لســــــــبل العيــــــــش 
ومصــــــــادر الــــــــرزق تحــــــــت ضغــــــــط 
ة العاملية وتراجع الطلب  األزمة املاليَّ
علــــــــى نفطنا الرخيــــــــص، وال بدَّ من 
مواجهة هذا التحدي املقبل بترتيب 
جدول األولويات وأْن يكون الوضع 
الصحي فــــــــي املقدمة وال ينافســــــــه 
أو يأخــــــــذ مــــــــن إمكانــــــــات مواجهته 
أي تحــــــــٍد آخــــــــر، وفي بلــــــــد كالعراق 
معقــــــــد أمنيًا واجتماعيًا ســــــــتكون 
املهمــــــــة أصعب، لكن ال بدَّ مــــــــن املواجهة واملكاشــــــــفة، فليس لدينا 
 وقوى 

ً
وقــــــــت لنضيعه وال أمــــــــوال لنبددها وعلى الجميــــــــع حكومة

ــــــــة أْن تتفق على تقليل الــــــــكالم لصالح العمل  ة ومجتمعيَّ سياســــــــيَّ
الحقيقي وتركيــــــــز الجهود نحو هدف أعلى وأســــــــمى هو ضمان 
نجاة الوطن واملواطن وتأمني لقمة عيشــــــــه وصحته وســــــــالمته، ال 
بــــــــدَّ من غلق كل منافذ تبديــــــــد املال العام، فنحــــــــن بحاجة الى كل 
دينــــــــار إلنفاقه على املراكز الصحيــــــــة وإيجاد مواقع حجر مالئمة 
وتأمني األدوية ووصول األوكســــــــجني للمصابني، وال وقت للجدل 

فقد بلغت القلوب الحناجر.
أميركا نفســــــــها، املتصدرة بعدد اإلصابــــــــات والوفيات، التي كان 
(لديهــــــــا حلم) أعلنته في خطاب رئيســــــــها مارتــــــــن لوثر كينغ عام 
1963 لرؤيــــــــة مســــــــتقبل يتعايــــــــش فيه الســــــــود والبيــــــــض بحرية 
ومســــــــاواة، أجبرت اليوم على االكتفاء بحلم التنفس والبقاء على 
قيد الحيــــــــاة الذي نطق به في العام 2020 مواطن أميركي أســــــــود 
آخر هو جوروج فلويد، والعالم كله بشــــــــرقه وغربه فقد البســــــــمة 
وغطى ابتســــــــامة هوليوود بالكمامات الخانقة وال يستطيع اليوم 
ة تتقدم علــــــــى لقمة العيش  أْن يتنفــــــــس بشــــــــكل طبيعــــــــي وال أولويَّ

واألوكسجني.

ستشــــــــاهد وأنت تقف خارج منزل مارغريت 
 
ً
هاوالنــــــــد فــــــــي كوينزالنــــــــد باســــــــتراليا، دليال
يخبرك أنَّ داخله قد يحمل الكثير من الغرابة، 
فعند عتبة الباب دواســــــــة أرجــــــــل وردية اللون 
كتــــــــب عليها عبــــــــارة "مرحبًا بك فــــــــي قلعتنا" 
مع صورة ظلية لشــــــــعار والت ديزني املشهور 
مطبوعة عليها، ما أْن تدخل الباب ســــــــتدرك أنَّ 

تلك كانت مجرد قمة جبل الجليد.
حّولت املهووســــــــة هاوالند (67 عامًا)، منزلها 
الــــــــى مــــــــالٍذ "ألميــــــــرة ديزنــــــــي"، كل غرفــــــــة فيه 
تحتــــــــوي على تذكارات باللــــــــون الزهري حتى 
الحّمام، فعلى مــــــــدى الـ15 عامًا املاضية، كانت 
هاوالنــــــــد تجمع مــــــــوادَّ عليها أميــــــــرات ديزني، 
بدءًا من مقاعد املرحاض الى الوسائد والدمى 

وحتى املالبس.
بدأ عشــــــــقها لجمع كل ما يتعلــــــــق بديزني مع 
قــــــــدوم حفيدتها األولى الى الحياة، حني ذهبت 
لتشتري هدية للفتاة الصغيرة وكانت تلك هي 
املرة األولــــــــى التي تلتقي فيها بأميرات ديزني، 
تقول: "عندما تشــــــــتري هدايــــــــا ألحفادك وهم 
صغار، تبقى تنظر ألشياء لم تكن تملكها من 
قبل"، مضيفة "وســــــــرعان ما أدركت كم كانت 

اك، 
ّ
أشــــــــياء أميرات ديزني رائعــــــــة بالفعل، ومذ

بدأت تســــــــتحوذ عليَّ شيئًا فشــــــــيئًا". تعتقد 
هاوالنــــــــد أنَّ مــــــــا أنفقته في شــــــــراء تــــــــذكارات 
ديزنــــــــي، وبأعــــــــداد كبيــــــــرة جــــــــدًا، ربما يصل 
الــــــــى 4 آالف جنيه اســــــــترليني، وبهدف اقتناء 

أكبر قدٍر ممكن منها، كانت شــــــــديدة الحرص 
في شــــــــراء األمــــــــور األخرى، كأْن تشــــــــتري ما 
تحتاجه من متاجر تبيع املواد املســــــــتعملة أو 
 من 

ً
تعتمــــــــد على ابنتهــــــــا لقص شــــــــعرها بدال

الذهاب للصالون ودفع األمــــــــوال. "أنا وزوجي 
متقاعــــــــدان وال نملك غير معاشــــــــنا، ولم نكن 
أغنياًء أبدًا.." تقــــــــول هاوالند مضيفة "ال أملك 
هوايات أخرى وال أخرج عادة لتناول العشــــــــاء 
وال أشتري املالبس أو األثاث، كل ما علي فعله 
هو االعتناء بزوجي وأحفادي وشــــــــراء أشياء 

أميرات ديزني، وهو ما أنفق كل مالي عليه".
تضــــــــم مجموعة الجدة هاوالنــــــــد الى جانب ما 
ة للشــــــــاي وأطباقًا  ذكــــــــر أعاله، أطقمــــــــًا صينيَّ
وأواني وألعابًا وأثاثًا وأسّرة وستائر وسجادًا 
 
ً
وتماثيل وزينة لعيدي امليالد والفصح، فضال

عن مالبس نوم وقبعات واكسسوارات للشعر 
وخزانة مالبس مليئة بالقمصان ذات األكمام 

القصيرة (تي - شيرت) وشباشب.
من أغلى قطع األميرات التي تمتلكها مارغريت 
هي كرة الثلج "سندريال" التي دفعت مبلغ 100 
دوالر مقابل اقتنائها، وســــــــوار من برادفورد 
اكسجينج بشخصيات ديزني الكاملة مقابل 

200 دوالر.

* صحيفة ميرور البريطانية

ة  هر ظا
صيــــــــل  لتو ا

املجانــــــــي التــــــــي 
فــــــــي  انتشــــــــرت 
األخيرة الفترة 
ي

وقال عنها: "هي 
ا ا إ ن ة ا

الفنــــــــان العراقي املغترب حســــــــن  يجســــــــد 
هادي شخصية "بول تيوس" ضمن أحداث 
ة الجديدة "انســــــــوا هاملت" تأليف  املسرحيَّ
الدكتور جواد األســــــــدي وإخــــــــراج الدكتور 

ة التي  مناضــــــــل داود. تتحــــــــدث املســــــــرحيَّ
ســــــــتعرض يوم غٍد الثالثاء الكترونيًا عن 
ة وفق  مفهوم الخيانة داخل النفس البشريَّ
ة مستوحاة من مسرحية  قراءة مسرحيَّ
هاملت للكاتب العاملي شكســــــــبير. يجسد 

شخصيات العرض الفنانون شذى سالم، 
حيدر جمعة، جاسم محمد.

{ }

ة ونجمــــــــة الكوميديا هيا  أكــــــــدت الفنانــــــــة الكويتيَّ
الشــــــــعيبي أنَّ دراما رمضان لهــــــــذا العام حظيت 
بأعلى نســــــــب مشاهدة تزامنًا مع الحجر املنزلي 

الذي فرضه فيروس كورونا.
وتابعت في تصريح خاص لـ"الصباح" 

لــــــــم  املسلســــــــالت  "بعــــــــض  أنَّ 
تستكمل تصوير مشاهدها، 

الوبــــــــاء  محنــــــــة  ألقــــــــت  إذ 
بظاللهــــــــا على العمل من 

جهة وتدهور األوضاع 
في  أســــــــهما  املاديــــــــة 
املوســــــــم  إضعــــــــاف 
فقدنــــــــا  وبالتالــــــــي 
املعتادة  املنافسة 
التــــــــي تحدث كل 

عام".
وأشــــــــــــــــــــــــادت 

الــشــعــيــبــي 
بــثــالثــة 

قائلة:  املــتــابــعــة  حــيــث  مــن  ة  خليجيَّ مسلسالت 
"شدني مسلسل (الكون في كفة) بطولة الفنانة 
هــارون)  و(أم  هلي)  (جنة  كذلك  الفضالة،  الهام 
الــلــه وحــيــاة  عــبــد  الــقــديــرتــني ســعــاد  للممثلتني 

الفهد".
وعن أعمالها التي عرضت، بينت "قدمت 
عمل "مليار ريال" في الســــــــعودية 
وهو من تأليف محمد الكندري 
وإخراج اسد فوالدكار، وضم 
نخبة مــــــــن املمثلــــــــني أبرزهم 
خالــــــــد الفراج وعبــــــــد املجيد 
الرهيــــــــدي وواجهت صعوبة 
بعض  كون  التصوير  خالل 
الحلقات لم تكتمل مشاهدي 
 عن إغالق املطارات 

ً
فيها فضال

بسبب تفشي الوباء".
وقدمت أيضا مسلسل (سواها 
البخــــــــت) وهــــــــو مــــــــن بطولتــــــــي 
وشــــــــاركني العمــــــــل املمثلــــــــون 
واحمــــــــد  خميــــــــس  فخريــــــــة 
خاجيــــــــة  وشــــــــهاب  العونــــــــان 
ومحمــــــــد الصيرفــــــــي". وكان 
مــــــــن املؤمل تقديــــــــم برنامج 
فانــــــــوس هيونة لكن توقف 

عرضه لذات األسباب".
وتــــــمــــــنــــــت الــــشــــعــــيــــبــــي 
فــــي خــــتــــام حــديــثــهــا 
الــصــحــة والــســالمــة 
لــلــشــعــب الــعــراقــي 
املحنة،  فــي هــذه 
الـــلـــه أْن  داعـــيـــة 
ــــــــــــزول عـــلـــى  ت
خـــــــــيـــــــــر فـــــي 
دول  جــمــيــع 

العالم.


