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توزيَع  أَن  الوطنيِة  التقاعِد   
ُ
أكــدْت هيئة

رواتِب املتقاعديَن سيكون اليوم االحد 
ان  بينما كشفت عــن  االثــنــني،  غـــدا  او 
املوحد  التقاعد  قــانــون  تعديل  مقترح 
يشمل تعديل السن القانونية والخدمة 

وكذلك سلف وقروض املتقاعدين.
وقال مدير الهيئة احمد الساعدي في 
اكملت  الهيئة  لـــ"الــصــبــاح":إن  تصريح 
الخاصة  واالجـــراءات  املتطلبات  جميع 
بــدفــع رواتــــب املــتــقــاعــديــن مــن املدنيني 
وصــول  بانتظار  ونحن  والعسكريني 
اليوم  املالية  التمويل من وزارة  اشعار 
االحد او غدا االثنني للمباشرة بتوزيع 
رواتب املتقاعدين في موعدها املحدد.

 وبشأن مقترح تعديل قانون التقاعد، 
بـــني الـــســـاعـــدي، ان مــقــتــرح الــتــعــديــل 
النقاط، بضمنها  يشمل مجموعة من 
تــعــديــل الــســن الــقــانــونــيــة لــالحــالــة على 
ــنــســاء والــخــدمــة،  الــتــقــاعــد لــلــرجــال وال
وكــــــذلــــــك الــــســــلــــف والـــــــقـــــــروض الـــتـــي 
املتقاعدين، مشيرا  اقترضت من قبل 
التي تحتوي على  القوانني  ان كل  الــى 
اثـــر مـــالـــي  يــجــب ان تــأتــي عـــن طــريــق 
الحكومة, اال ان مقترح مشروع تعديل 
البرملان  مــن  سيرسل  التقاعد  قــانــون 
ـــحـــكـــومـــة لـــدراســـتـــهـــوتـــوضـــيـــح  الــــــى ال
االثـــــــــر املـــــالـــــي والـــــجـــــوانـــــب االخـــــــــرى، 
الـــتـــي تـــتـــرتـــب عــلــيــه ومـــــن ثــــم يــصــار 
ــــــى الــــــخــــــروج بـــتـــوصـــيـــات عـــــن تــلــك   ال

التعديالت.  
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أفصَح وزيُر االتصاالِت اركان شهاب احمد عْن 
مساٍع جديٍة تبذلها الوزارُة لبناء اقتصاد رقمي، 
بينما أكد ان العراق مقبل نحو التحول الى نظام 

 .5G 4 وG الـ
وقــــــــال الـــــوزيـــــر فـــــي تـــصـــريـــح خــــــاص ادلــــــــى بــه 
تنفيذ خطة  على  مقبلة  الــــوزارة  ان  لـــ"الــصــبــاح": 

العمل  واتــمــتــة  فــي حــوكــمــة  ســتــراتــيــجــيــة تتمثل 
بــنــاء اقتصاد رقــمــي يليق  الحكومي عــن طــريــق 
بــســمــعــة الــــعــــراق، مــشــيــرا الــــى ان هــنــاك تــعــاونــا 
وتــوحــيــدا لــلــرؤى مــع هيئة االعـــالم واالتــصــاالت، 
اذ سينعكس هذا التعاون ايجابا  على الخدمات 
من  للمواطن  املــقــدمــة  والتكنولوجية  االتــصــالــيــة 
خالل التنسيق على مستوى عال للعمل سويا. 

التحول من  املقبلة ستشهد  املرحلة  ان  واوضــح 

 4G 3 الى الـGومن الـ FTTH الى WIFIخدمات الـ
و 5G في املستقبل وهي مشاريع سيكون اثرها 
للخدمات  ملحوظ  تحسني  احـــداث  فــي  واضــحــا 

االتصالية داخل البلد. 
تنفيذ مشروع  على  جـــاٍر  العمل  ان  الــى  واشـــار 
بوابات النفاذ الدولية الذي سيحافظ على النسيج 
من  الحد  عــن  للبلد، فضال  واالمــنــي  االجتماعي 
بخسارة  تتسبب  التي  االنترنت  سعات  تهريب 

البلد مبالغ طائلة.
النقال  للهاتف  الــرابــعــة  الرخصة  اطــالق  وبــشــأن 
لتكون اول شركة وطنية للهاتف النقال، بني وزير 
االتـــصـــاالت ان هـــذا املــلــف يــحــتــاج الـــى املــزيــد من 
الوقت والجهد والتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء  
واالمـــانـــة الــعــامــة ملجلس الـــــوزراء وهــيــئــة االعـــالم 
واالتصاالت والذي ينظم في اطار عالقة مشتركة 
يمكن من خاللها ان تكون من ضمن االولويات. 
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 الثقافِة والسياحِة 
ُ
أعّدْت وزارة

 تهدُف الى تأهيل ستة 
ً
واآلثاِر خطة

آالف و500 موقع أثري مختلف في 
البالد. 

وأفاد رئيس هيئة السياحة في 
الوزارة محمد العبيدي في تصريح 

خاص أدلى به لـ" الصباح " بأن 
وزارته وبالتنسيق مع الجهات 

العليا، وضعت خطة ستراتيجية 
تهدف الى تأهيل ستة االف و500 

موقع أثري في عموم محافظات 
البالد، عادا هذه املواقع، من االماكن 
التاريخية والثقافية والدينية املهمة 

في العراق . 
واردف: انه تم اعداد خطة 

ستراتيجية تعتمد على تبني هذه 
املواقع وتأهيلها للنهوض بواقع 
االقتصاد عبر قطاع السياحة، 

مشيرا الى  ان الخطط ستسهم في 
توفير فرص عمل وزيادة الناتج 
القومي للبالد، السيما ان اغلب 

الدول تعد السياحة فيها مصدرا 
أساسيا ومهما من مصادر الدخل 

القومي. 
العبيدي اكد ان العراق يمتلك 

امكانيات سياحية ومقومات واعدة 
لتطوير هذا القطاع بمختلف اشكاله، 
بيد ان ذلك يتطلب سياسة واضحة 

من اجل جذب املستثمرين، وبالتالي 
توفير فرص عمل للشباب من ذوي 

االختصاص بهذا املجال.

 
َ

 الــعــلــيــا لــلــصــحــِة والـــســـالمـــِة الــوطــنــيــِة، خـــالل
ُ
اتـــخـــذْت الــلــجــنــة

الكاظمي،  الــوزراء، مصطفى  برئاسة رئيس  أمس  اجتماِعها 
جملة من االجراءات والتدابير الهادفة ملواجهة "كورونا" والحد 
من انتشار الفيروس بني املواطنني، فبينما قررت االبقاء على 
الحظر الشامل ابتداء من اليوم وملدة سبعة ايام، وتحويله الى 
جزئي بدءا من االسبوع املقبل، وجهت بفرض حظر شامل 
ايام "الخميس والجمعة والسبت" من كل اسبوع، والغاء جميع 

االستثناءات املمنوحة فيها، فضال عن غلق املحافظات التي 
النظر  وإعــادة  بالكامل،  املقدسة  الدينية  املراقد  على  تحتوي 

باإلجازات املمنوحة لألجهزة والقوات األمنية.
الى ذلك، وجه املرجع الديني االعلى السيد علي السيستاني، 
أمـــس الــســبــت، رســالــة الـــى الــعــراقــيــني بــعــد ارتــفــاع اإلصــابــات 
بفيروس كورونا بالعراق، شدد فيها على ضرورة االهتمام 
بتطبيق اإلجــراءات الوقائية التي توصي بها الجهات املعنية، 
الطبية  الـــكـــوادر  عــن  للتخفيف  الجميع  أهــمــيــة ســعــي  مــؤكــدًا 

بمزيد من الحرص على مراعاة اإلجراءات الوقائية.
 " لـــ  التميمي  حسن  والبيئة  الصحة  وزيـــر  قــال  ناحيته،  مــن 

العراق يعود لتطور  عــداد االصابات في 
ٔ
ا ": ان تزايد  الصباح 

عداد 
ٔ
القدرات التشخيصية ملٔوسسات الوزارة من خالل زيادة ا

املسح  وحــمــالت  اليومية  والــفــحــوصــات  املختصة  املختبرات 
املــيــدانــي والـــذي كشف عــن الــحــاالت غير الــظــاهــرة " املخفية 
الــفــيــروس خــطــيــرة، ألنــنــا ال نعرف  الــحــرب ضــد  "، مبينا ان 

مصدره ومتى ينتهي؟
فـــي الــســيــاق نــفــســه، قــــال مــمــثــل املــنــظــمــة فـــي الــــعــــراق، ادهـــم 
من  ثانية  موجة  هناك  ان  لـــ"الــصــبــاح":  فــي حديث  اسماعيل، 
او  دواء  عــدم وجـــود  الــعــالــم بسبب  - 19 تجتاح دول  كوفيد 
لقاح لهذا املرض وقد تستمر املوجات لحني ايجاد لقاح فعال، 

مبينا ان املوجة الثانية من الجائحة ابتدأت في عدد من الدول 
املجاورة مثل ايران والسعودية والكويت وتركيا.

الــعــراقــيــة تسرعت  املــحــافــظــات  بعض  أن  اسماعيل  واضـــاف 
بـــإعـــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع دول الـــجـــوار بــســبــب االزمــــة 
االقــتــصــاديــة، مــا ادى الـــى ارتــفــاع كبير فــي عـــدد االصــابــات 
بالفيروس، داعيا الى تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي 
تشهد املوجة الثانية للسيطرة على انتشار الفيروس أو وضع 

ضوابط صحية صارمة عليه.

 تفاصيل اوسع في الصفحات الداخلية 

2 التفاصيل�

 مــجــلــُس الـــنـــواِب فـــي جــلــســتــِه الــتــي 
َ

أكـــمـــل
عـــقـــدهـــا أمـــــس الـــســـبـــت، الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
ــــشــــاغــــرة، وأنـــهـــى  ــــــوزاريــــــة ال املـــنـــاصـــب ال
مناقشة مشروع قانون االقتراض املحلي 
ـــخـــارجـــي، بــيــنــمــا قــــدم رئـــيـــس تــحــالــف  وال
الفتح هادي العامري استقالته من مجلس 

النواب.
لـــه تابعتها  وقــــال الــكــاظــمــي فـــي تــغــريــدة 

الوزارية  الكابينة  "استكمال  إن  "الصباح": 
بــتــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى األســمــاء 
الــتــي قــدمــنــاهــا، هــو دافـــع إضــافــي لتنفيذ 
باستحقاقات  واإليــفــاء  الـــــوزاري،  املــنــهــاج 
املــرحــلــة وااللـــتـــزام بــوعــودنــا أمـــام شعبنا 

الذي ينتظر األفعال ال األقوال".
على  الــــنــــواب  مــجــلــس  " أشكُر  وأضـــــــاف، 
 شروٍع 

ُ
بالحكومة، وهو خط الثقة  تجديد 

جديد نقطعه بحزم وثبات".
وأفــــــاد بـــيـــان لـــلـــدائـــرة اإلعـــالمـــيـــة ملجلس 

ــــنــــواب تــلــقــتــه "الــــصــــبــــاح"، بـــــان مــجــلــس  ال
الـــــنـــــواب أكـــمـــل فــــي جــلــســتــه الـــثـــالـــثـــة مــن 
التشريعية  للسنة  الرابعة  النيابية  الــدورة 
التي  الثاني  الثانية من الفصل  التشريعي 
عقدت  برئاسة  محمد  الحلبوسي  رئيس 
 املجلس أمس  السبت  وبحضور247   نائبًا ، 
التصويت على املناصب الوزارية الشاغرة، 
وأنهى مناقشة مشروع قانون االقتراض 
ـــــخـــــارجـــــي.       وفـــــي مــســتــهــل  املـــحـــلـــي وال
الجلسة، استكمل املجلس التصويت على 

السيد  لحكومة  الوزارية  التشكيلة  أسماء 
ضمت:إحسان  الــتــي  الكاظمي  مصطفى 
عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنفط، وفؤاد 
وإيــفــان  للخارجية  وزيــــرا  حــســني  محمد 
واملهجرين  للهجرة  وزيـــرة  يعقوب  فــائــق 
وعالء أحمد حسن وزيرًا للتجارة ومحمد 
كريم جاسم وزيــرًا للزراعة وســاالر عبد 
الستار محمد وزيرًا للعدل وحسن ناظم 

عبد حمادي وزيرًا للثقافة واآلثار.  

النواُب  وأعطى  الحكوميِة،  الكابينِة  على  البرملانُي  التصويُت   
َ

اكتمل
الرهان على نجاحهم  الكاظمي، مقابل  لــوزراء السيد  الكاملة  ثقتهم 
السيد  وضــعــه  الـــذي  الحكومي  باملنهاج  التزامهم  وفــي  عملهم،  فــي 

رئيس مجلس الوزراء أمام الشعب العراقي.
الكابينة الحكومية  ثمة معطيات تتطلب  مابني التصويت واكتمال  
قراءة ُمعّمقة فاعلة، ابرزها ضمان القدرة على النجاح، وعلى تحويل 
معالجة   االســاســيــة  غايتها  واهـــداف  وبــرامــج  الــى سياسات  املنهاج 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  على  العراقي،  الواقع  مشكالت 
ما  أي  دائما،  الغائب  وهــو  النفسي،  املستوى  عن  والصحية، فضال 
يتعلق ببناء جسور ثقة حقيقية وعميقة مابني املواطن والحكومة، 
فيه على  الــقــدرة  تملك  الحكومة في سياق عمل مؤسسي،  ووضــع 
انضاج مسار التحوالت، وعلى مواجهة الفساد، وعلى التخفيف من 
تعقيدات الواقع االقتصادي وتحدياته، والذي تحّول الى واقع أزمات 
مفتوحة، السيما بعد  انهيار اسعار النفط، وظهور جائحة كورونا، 
الرهان  يعني  مــا  بالحكومة،  الثقة  املــالــي.  العجز  مظاهر  وتضخم  
على نجاحها، وعلى قدرتها  في ضبط ايقاع الزمن السياسي، وفي 
التعاطي العقالني مع األزمات، بعيدا عن التسويف، والتعطيل، والبحث 
زيد من اعباء املواطن، ومن 

ُ
عن حلول معقدة، السيما تلك التي قد ت

مايعني  وهــو  واالقتصادية،  والسياسية  االنمائية  الوطن  مشكالت 
لــه أهـــداف واضــحــة، ولــه مديات  العمل على فتح أفــق جديد ومغاير، 
أن  مقابل  والــحــرص،  وااللـــتـــزام  الــشــراكــة،  تــعــزز مسؤولية  تفاعلية 
تعمل الحكومة على االلتزام بآليات تنفيذ منهاجها، بوصفه منهاجا 
على  أو  الديمقراطي،  الوطني  املــشــروع  بناء  مستوى  على  طموحا، 
الى املستقبل، إذ يكون هذا املستقبل هو الخيار  مستوى االنطالق 
الجامع، وهو القوة الدافعة الى انجاز مايمكن انجازه من املسؤوليات 
الوطنية، السيما  في التعاطي مع االستحقاقات الحرجة اقتصاديا 
وفي  الخارجية،  السياسة  ملف  ادارة  بظروف  يتعلق  وما  وصحيا، 
الحوار  إلنــجــاح  الوطنية  االســتــعــدادات  مــع  واملهني  الوطني  التعاطي 
الستراتيجي مع الواليات املتحدة، والذي سينطلق  في الحادي عشر 
من الشهر الحالي.. إن اكتمال الكابينة الحكومية، هو نجاح سياسي 
ملجلس النواب، وللحكومة، والــذي ينبغي استثماره  لخلق فضاءات 
واسعة لنجاحات وطنية كبيرة، تدعم مسار العمل السياسي العراقي، 
زيد من خيارات النجاح السياسي واالقتصادي في مواجهة ازمات 

ُ
وت

الواقع وتحدياته...
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التي عقدها  فــي جلسته  الــنــواب   مجلس 
َ

أكــمــل
أمس السبت، التصويت على املناصب الوزارية 
الـــشـــاغـــرة، وأنـــهـــى مــنــاقــشــة مـــشـــروع قــانــون 
االقــــتــــراض املــحــلــي والـــخـــارجـــي، وأكـــــد رئــيــس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن استكمال 
الكابينة الوزارية هو دافع إضافي لتنفيذ املنهاج 
الوزاري، بينما قدم رئيس تحالف الفتح هادي 

العامري استقالته من مجلس النواب.
وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها "الصباح": 
إن "اســتــكــمــال الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة بــتــصــويــت 
مجلس النواب على األسماء التي قدمناها، هو 
الـــوزاري، واإليفاء  املنهاج  لتنفيذ  دافــع إضافي 
أمام  بوعودنا  وااللــتــزام  املرحلة  باستحقاقات 

شعبنا الذي ينتظر األفعال ال األقوال".
تجديد  على  الــنــواب  مجلس  " أشكُر  وأضــــاف، 
 شروٍع جديد نقطعه 

ُ
الثقة بالحكومة، وهو خط

بحزم وثبات".
وأفــــاد بــيــان لــلــدائــرة اإلعــالمــيــة ملجلس الــنــواب 
تلقته "الــصــبــاح"، بــأن مجلس الــنــواب أكمل في 
جلسته الثالثة من الدورة النيابية الرابعة للسنة 
التشريعية الثانية من الفصل  التشريعي الثاني 
عقدت  برئاسة  محمد  الحلبوسي  رئيس  التي 
أمـــس  السبت  وبحضور247   نائبًا ،   املجلس 
الــتــصــويــت عــلــى املــنــاصــب الـــوزاريـــة الــشــاغــرة، 
وأنـــهـــى مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون االقـــتـــراض 

املحلي والخارجي.       
وفـــــي مــســتــهــل الـــجـــلـــســـة، اســـتـــكـــمـــل املــجــلــس 
ــتــصــويــت عــلــى أســـمـــاء الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة  ال
لــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي والـــتـــي ضــمــت: 
للنفط،  وزيـــرا  إسماعيل  الجبار  عبد  إحــســان 
للخارجية وإيفان  وفــؤاد محمد حسني وزيــرا 
فائق يعقوب وزيرة للهجرة واملهجرين وعالء 
ـــــرًا لــلــتــجــارة ومــحــمــد كــريــم  أحـــمـــد حــســن وزي
جــاســم وزيـــــرًا لــلــزراعــة وســـــاالر عــبــد الــســتــار 
محمد وزيرًا للعدل وحسن ناظم عبد حمادي 

وزيرًا للثقافة واآلثار.
ـــــــــوزراء مــصــطــفــى  مــــن جـــانـــبـــه، دعـــــا رئـــيـــس ال
تواجه  التي  الحكومة  الى دعم جهود  الكاظمي 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة خــــاصــــة، مـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كــورونــا واألزمــــة االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة، الفتًا 
واضحًا  موقفًا  منا  تتطلب  الــتــحــديــات  أن  الــى 
األجــواء  لتهيئة  املرحلة  وعبور  الحكومة  لدعم 
العراقي  االقتصاد  وحماية  مبكرة  النتخابات 
النواب  األمنية، مقدمًا شكره ملجلس  والجهود 

لتصويته على الوزارات الشاغرة.
وفي الشأن نفسه، صوت املجلس على تخويل 
دولة  وزارة  الـــوزراء الستحداث  رئيس مجلس 
أجل  من  التركماني  املكون  من  وزيــرهــا  يكون 

دعم املكونات للمشاركة في بناء الدولة.
الجدد  الــــوزراء  الــســيــدات والــســادة  أدى  بعدها، 

اليمني الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
مــن جــهــة اخــــرى، أعــلــن رئــيــس مجلس الــنــواب 

العامري استقالته  النائب هادي فرحان  تقديم 
مـــن عــضــويــة املــجــلــس، مــبــيــنــًا أن عــبــد الــكــريــم 
يـــونـــس عـــيـــالن هــــو بـــديـــل الــــعــــامــــري بــحــســب 

إجراءات املفوضية العليا لالنتخابات.
وفي الشأن التشريعي، أتم املجلس قراءة تقرير 
ومــنــاقــشــة مــشــروع قــانــون االقـــتـــراض املحلي 
لــعــام 2020  املــالــي  الــعــجــز  والــخــارجــي لتمويل 

املقدم من اللجنة املالية.
فــي مداخالتهم بشأن مشروع  الــنــواب  وأشـــار 
الــقــانــون، الـــى أن تجنب االقـــتـــراض أفــضــل من 
اللجوء اليه عبر التوجه نحو اجراءات اصالحية 
العدالة  لتحقيق  معايير موحدة  واعتماد  بديلة 
العادلة للثروات، والدعوة  بني املواطنني واالدارة 
واقــعــي ملكافحة  بــرنــامــج  الـــى ضــــرورة تفعيل 
الفساد، وتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية 
 
ً
تــســهــم فـــي تــطــويــر مــجــال االقـــتـــصـــاد، فــضــال
عــن لــجــوء الحكومة الــى مــصــادر اخـــرى لدعم 
الحدودية  املنافذ  مثل  العامة  املــوازنــة  وارادات 

واالتـــصـــاالت، واالهــتــمــام بــالــروزمــانــة الــزراعــيــة 
لدعم  االجنبية  البضائع  على  الضرائب  ورفــع 

املنتج املحلي.
وأنصبت آراء النواب خالل الجلسة التي ترأس 
جانبا منها نائب رئيس املجلس الدكتور بشير 
وتحديد  االستثمار  قانون  تفعيل  على  حــداد، 
ســقــف ثـــابـــت لـــالقـــتـــراض بــحــســب االحـــتـــيـــاج، 
 عن االستفادة من إيرادات عقارات الدولة 

ً
فضال

إقامة  الــى  بالتوجه  املــوازنــة، واملطالبة  فــي دعــم 
املدن الصناعية لدعم االقتصاد املحلي وتوفير 

فرص عمل للشباب.
النواب  الحكومة في مجلس  أكــد ممثل  بــدوره، 
أهمية تضافر الجهود لتمرير مشروع القانون، 
مبينًا أن الدولة مهتمة بتنويع مصادر التمويل 
املالية  الضائقة  ظــل  فــي  الــعــامــة  الخزينة  لــدعــم 
لــن تذهب  الــدولــة  أن  الــى  التي تمر بها، مشيرًا 
الخارجي، اال في حال استنفاد  الى االقتراض 

حلولها باالقتراض الداخلي.

وفي ردها على املداخالت، أكدت اللجنة املعنية  
املــجــلــس بنظر االعــتــبــار  أعــضــاء  أخــذهــا آلراء 
فــي سبيل انــضــاج الــقــانــون وتــشــريــعــه، داعــيــة 
لإلصالح  وطني  مــشــروع  تقديم  الــى  الحكومة 

االقتصادي.
يــوم غــد االثنني  الــى  الجلسة  بعدها تقرر رفــع 

. 8/6/2020
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، كـــــشـــــف تـــــحـــــالـــــف الـــــفـــــتـــــح عـــن 
ــــــة رئــــــــيــــــــس الـــــتـــــحـــــالـــــف  اســـــــــبـــــــــاب اســــــتــــــقــــــال
ــــــعــــــامــــــري مـــــــن عـــــضـــــويـــــة مـــجـــلـــس   هـــــــــــادي ال

النواب.
الكتلة أحمد االســدي في  وقــال املتحدث باسم 
مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب: إن 
العامري  استقالة  نبأ  تناقلت  اإلعــالم  "وسائل 
من عضوية مجلس الــنــواب"، وأضــاف انــه "من 
 تتكاثر التحليالت عن سبب االستقالة، 

ّ
أجل أال

فإن العامري قدم استقالته من عضوية البرملان 
"الــعــامــري  أن  إلــى  أعــمــالــه"، مشيرًا  إلــى  للتفرغ 

أكثر جلسات  الحضور في  كان يحرص على 
البرملان خصوصا املتعلقة بالقرارات املهمة".

وبــــني االســـــــدي، أن "الـــعـــامـــري قــــدم اســتــقــالــتــه 
والبديل هو عبد الكريم األنصاري الذي سيكون 

جزءا من التحالف والكتلة النيابية".
ونــفــت هيئة الــحــشــد الــشــعــبــي، فــي بــيــان أمــس 
السبت، ما يتم تداوله في بعض وسائل اإلعالم 

بشأن استبدال رئيس الهيئة بالعامري.
استكمال حكومة  دولــي على  تعليق  أول  وفــي 
الــكــاظــمــي، قـــال السفير الــبــريــطــانــي فــي بــغــداد 
في  على حسابه  تــغــريــدة  فــي  هايكي  ستيفن 
منصة تويتر: " اتقدم للكاظمي بالتهاني الحارة 

الستكمال تشكيل الكابينة الوزارية".
بفرصة  مهتمة  املــتــحــدة  "اململكة  ان  وأضــــاف، 
الــعــمــل عـــن كــثــب مـــع حــكــومــتــكــم للتغلب على 
التحديات الحالية وبناء عراق مستقر ومزدهر، 
كما  بأفعالها  للعراق  داعمًا  ستكون  أنها  كما 

بأقوالها".
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اتــــخــــذِت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة والـــســـالمـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، خـــــالل اجــتــمــاعــهــا أمـــــس بــرئــاســة 
الكاظمي، جملة من  الـــوزراء، مصطفى  رئيس 
"كورنا"  ملواجهة  الهادفة  والتدابير  االجـــراءات 
والــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس بــني املــواطــنــني، 
فبينما قررت االبقاء على الحظر الشامل ابتداء 
من اليوم وملدة سبعة ايام، وتحويله الى جزئي 
ابتداء من االسبوع املقبل، وجهت بفرض حظر 
من  والــســبــت"  والجمعة  "الخميس  ايــام  شامل 
كل اسبوع، والغاء جميع االستثناءات املمنوحة 
فيها، فضال عن غلق املحافظات التي تحتوي 
وإعــادة  بالكامل،  املقدسة  الدينية  املــراقــد  على 
والــقــوات  لألجهزة  املمنوحة  بــاإلجــازات  النظر 

األمنية.
وذكــــــر بـــيـــان ملــكــتــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء، تــلــقــتــه 
"الــصــبــاح" ان "الــكــاظــمــي، تـــرأس أمــس السبت، 
اجــتــمــاعــا لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســالمــة 
جائحة  وتــداعــيــات  تــطــورات  ملناقشة  الوطنية، 
 كـــــورونـــــا فــــي الـــــبـــــالد، واإلجـــــــــــــراءات الــــواجــــب 

اتخاذها".
وبــحــث االجـــتـــمـــاع، بــحــســب الــبــيــان، إجـــــراءات 
الــحــظــر بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث وّجـــه 
الـــكـــاظـــمـــي بـــاســـتـــمـــرار فــــــرض الـــحـــظـــر لــهــذا 
األسبوع  ابتدار من  لجزئي  األسبوع وتحويله 
الصحية  الــكــوادر  املقبل، وفــي حــني ثمن دور 
الذين يبذلون جهودا كبيرة في مواجهة الوباء 
وحرصهم على أداء واجباتهم، أشاد بالجهود 
تنفيذ  في  األمنية  القوات  تبذلها  التي  الكبيرة 
الــكــوادر الصحية في  الــتــجــوال وإســنــاد  حظر 

واجباتها.
وأكــــد الــكــاظــمــي، أهــمــيــة تــعــزيــز وعـــي املجتمع 
واملواطن، السيما في هذه املرحلة التي تزايدت 
فيها اإلصابات، وأصبح الجميع يدرك خطورة 
 أجهزتها تبذل 

ّ
املرض، مبينا ان "الحكومة وكل

جــهــودا مضنية ملــواجــهــة الــجــائــحــة ومــحــاولــة 
تــطــويــق الـــوبـــاء والــتــقــلــيــل مــن آثــــاره والــحــفــاظ 
زيـــادة نسبة  أن  مبينا  املــواطــنــني"  على صحة 

ـــفـــرق الــصــحــيــة  الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا ال
فـــي بـــغـــداد واملـــحـــافـــظـــات كــشــفــت عـــن حجم 
اإلصابات، وشدد على أهمية أن يلتزم الجميع 
بشروط السالمة الوطنية والتباعد االجتماعي.
ودعا رئيس الــوزراء الى رفع مستوى التوعية 
الــفــعــالــيــات املجتمعية  الـــبـــالد، مـــن خـــالل  فـــي 
بالشروط  املــواطــنــني  إلـــزام  أجــل  مــن  املختلفة، 
ــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والــحــفــاظ على  الــصــحــيــة وال

سالمتهم.
ــبــيــئــة شــرحــا  بـــــــدوره، قـــــّدم وزيـــــر الــصــحــة وال
مفصال عــن آخـــر تــطــورات وبـــاء كــورونــا في 
العراق، واإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة في 
في  اتــخــذت  التي  والتدابير  الجائحة،  مواجهة 
ظل الزيادة بأعداد اإلصابات في عموم البالد.  

ـــــقـــــرارات  وقــــــد اتــــخــــذت الـــلـــجـــنـــة جـــمـــلـــة مــــن ال
 الـــهـــادفـــة الــــى الـــحـــد مـــن تــفــشــي الــــوبــــاء، حيث 

قررت:
1 - اســـتـــمـــرار الــحــظــر الــشــامــل ملــــدة اســـبـــوع، 
بدءا من يوم اليوم األحد املوافق 7 /6 /2020، 
املــوافــق 13 /6 /2020، مع  يــوم السبت  ولغاية 
الــتــشــديــد لــتــطــبــيــقــه بـــصـــورة دقــيــقــة بحسب 
الــصــحــة  وزارة  وضــعــتــهــا  ـــتـــي  ال اإلجـــــــــــراءات 
مــن خــالل:"مــنــع الــتــجــمــعــات بــأشــكــالــهــا كــافــة، 
واستمرار غلق ( املطاعم عدا خدمة التوصيل، 
قــاعــات املــنــاســبــات، املــتــنــزهــات، املــقــاهــي، دور 
معاهد  الرياضية،  القاعات  املـــوالت،  السينما، 
الــــتــــدريــــس الـــخـــصـــوصـــي، عـــــيـــــادات األطــــبــــاء 
املــحــال)، باستثناء محال  املــســابــح،  الــخــاصــة، 
بيع املواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر 
واألفــران والصيدليات" وكذلك "إلــزام املواطنني 
العامة ومعاقبة  األماكن  الكمامات في  بارتداء 
املــخــالــفــني، والــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد الــجــســدي، 
بمسافة التقل عن (2) متر بني شخص وآخر، 
التام  االلــتــزام  مع  املحافظات  بني  التنقل  ومنع 
بقرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
رقم (44) لسنة 2020، بشأن تسهيل دخول 
األســــر الــعــالــقــة بـــني املــحــافــظــات" وكـــذلـــك منع 
حــركــة األفــــــراد والــعــجــالت داخــــل املــحــافــظــات 

والجهات  الصحة  وزارة  منتسبي  باستثناء 
األمــنــيــة والــــدوائــــر الــخــدمــيــة املـــشـــار الــيــهــا في 
للصحة  العليا  اللجنة  قـــرار  مــن   (11) الــفــقــرة 

والسالمة الوطنية رقم (57) لسنة 2020".
2 - يــبــدأ فــــرض حــظــر الـــتـــجـــوال مـــن الــســاعــة 
الـــســـادســـة مـــســـاء حـــتـــى الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
صــبــاحــا، بـــدءا مــن يـــوم األحـــد املـــوافـــق 14 /6 
/2020، وفـــرض حــظــر الــتــجــوال الــشــامــل أيــام 
الخميس والــجــمــعــة والــســبــت مــن كــل اســبــوع، 
أيام  أثناء  املمنوحة  االستثناءات  وإلغاء جميع 

وساعات الحظر آنفا .
3 - إلزام املؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
التعقيم  مـــواد  بتوفير  األهلية  واملستشفيات 
والكمامات ملنتسبيها كافة، مع تطبيق إجراءات 

التباعد الجسدي ومنع التجمعات.
القوات  4 - تأليف غرفة عمليات مصّغرة بني 
الــحــظــر ووزارة  املــســؤولــة عــن تطبيق  األمــنــيــة 
الصحة، لغرض متابعة تطبيق الحظر الشامل 

بصورة دقيقة.
5 - تشديد فــرض العقوبات والــغــرامــات بحق 
أصحاب املحال املستثناة من الحظر الشامل، 
في حال عدم تطبيق اإلجراءات الالزمة للوقاية 
ومنع انتشار املرض، ( توفير املعقمات، ارتداء 
الــكــمــامــات مـــن قــبــل الــعــامــلــني كـــافـــة، وتطبيق 
إجراءات التباعد الجسدي بني الزبائن بمسافة 
التــقــل عـــن (2) مــتــر بـــني شــخــص وآخــــر من 
واحــد  بمعدل شخص  أي  االتــجــاهــات،  جميع 

لكل 2 متر مربع من مساحة املحل).
املراقد  على  تحتوي  التي  املحافظات  -غلق   6
الــديــنــيــة املــقــدســة بــالــكــامــل، ووضـــع آلــيــة لدفن 
املوتى، بحيث ال يسمح بدخول العجالت التي 

تقل أكثر من 7 أشخاص، ألي سبب كان.
7 - تــشــديــد اإلجـــــــراءات فـــي املــحــافــظــات الــتــي 
املــجــاورة مثل  الــدول  لديها منافذ حدودية مع 

(السليمانية وديالى وواسط وميسان).
8 - إعادة النظر باإلجازات املمنوحة لألجهزة 
بحيث  بمختلف صــنــوفــهــا،  األمــنــيــة  والـــقـــوات 
البديل وملدة التقل عن اسبوعني  تكون بنظام 

ملنع انتشار املرض بني املحافظات.

دعا النائُب االول لرئيس مجلس النواب، حسن 
ايجاد حل سريع وملزم  الــى ضــرورة  الكعبي، 
النهاء معاناة املتقاعدين، ومنح الذين احيلوا في 

العام 2020 منحة مالية سريعة.
يــأتــي ذلــــك فـــي وقــــت، أكــــد خــاللــه رئــيــس هيئة 
الساعدي،  الجليل  عبد  احمد  الوطنية،  التقاعد 
في تصريح لـ"الصباح"  توزيع رواتب املتقاعدين 
الــيــوم االحـــد او غــدا االثــنــني، كاشفا فــي الوقت 
نــفــســه عـــن ان مــقــتــرح تــعــديــل قـــانـــون الــتــقــاعــد 
والخدمة  القانونية  السن  تعديل  يشمل  املوحد 

وكذلك سلف وقروض املتقاعدين.
وذكر بيان ملكتب النائب االول االعالمي، تلقته 
ــكــعــبــي تـــــرأس أمــــس الــســبــت،  "الـــصـــبـــاح" ان "ال
اجـــتـــمـــاعـــا مـــوســـعـــا بـــحـــضـــور رئـــيـــس الــلــجــنــة 
اللجنة،  وأعــضــاء  الجبوري  هيثم  النائب  املالية 
ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل 
اتمام معامالت  اشكالية عدم  لبحث  الساعدي، 
االخير  التعديل  بموجب  التقاعد  على  املحالني 

للقانون املذكور نهاية العام املاضي". 
ودعـــا الكعبي، الــى ضـــرورة ايــجــاد حــل سريع 
وملزم النهاء معاناة هذه الشريحة، مشددا على 
اعطاء اولوية لرواتب شريحة املتقاعدين بشكل 
عــــام وعـــــدم تــأخــيــر صــرفــهــا تــحــت اي ذريــعــة 
الـــذي يتطلب  الــعــام  مــراعــاة لظروفهم والــوضــع 
انــصــاف هـــذه الــشــريــحــة الــتــي ضــحــت بعمرها 

لخدمة البلد . 
بدوره تعهد رئيس هيئة التقاعد بصرف مكافأة 
اكــد  بينما  الــجــدد،  للمتقاعدين  الــخــدمــة  نــهــايــة 
االســراع  املجلس ضــرورة  لرئيس  االول  النائب 

بصرفها للمستحقني بدءا من الشهر املقبل.
للبيان، ان تقوم  وتــقــرر خــالل االجــتــمــاع، وفقا 
هــيــئــة الــتــقــاعــد الــوطــنــيــة بـــإيـــجـــاد آلـــيـــة عــاجــلــة 
احيلوا  ممن  متقاعد  لكل  مالية  منحة  لصرف 

تعديل  لحني  الــحــالــي  الــعــام  بــدايــة  التقاعد  على 
وصــرف  معامالتهم  انــجــاز  او  التقاعد  قــانــون 
ايــضــا   تــقــرر  كــمــا  املــالــيــة،  كــامــل مستحقاتهم 
التقاعد  على  االحالة  معامالت  بإتمام  االســراع 
ألعــضــاء مجالس املــحــافــظــات واالقــضــيــة وفقا 

للقوانني النافذة ".  
الوطنية ان توزيع  التقاعد  الى ذلــك، أكــدت هيئة 
او غدا  االحــد  اليوم  املتقاعدين سيكون  رواتــب 
االثنني، بينما كشف عن ان مقترح تعديل قانون 
القانونية  السن  تعديل  يشمل  املــوحــد  التقاعد 

والخدمة وكذلك سلف وقروض املتقاعدين.
وقال مدير الهيئة احمد الساعدي في تصريح 
املتطلبات  جميع  اكملت  الهيئة  إن  لـــ"الــصــبــاح" 
واالجراءات الخاصة بدفع رواتب املتقاعدين من 
وصــول  بانتظار  ونــحــن  والعسكريني  املــدنــيــني 
او  اليوم االحد  املالية  التمويل من وزارة  اشعار 
غدا االثنني للمباشرة بتوزيع رواتب املتقاعدين 

في موعدها املحد.
 وبـــشـــأن مــقــتــرح تــعــديــل قـــانـــون الــتــقــاعــد، بني 
مجموعة  يشمل  التعديل  مقترح  ان  الساعدي، 
القانونية  الــســن  تــعــديــل  الــنــقــاط، بضمنها  مــن 
لالحالة على التقاعد للرجال والنساء والخدمة، 
وكــذلــك الــســلــف والـــقـــروض الــتــي اقــتــرضــت من 
قبل املتقاعدين، مشيرا الى ان كل القوانني الى 
تحتوي على اثر مالي  يجب أن تأتي عن طريق 
قانون  تعديل  مشروع  مقترح  ان  اال  الحكومة, 
الــتــقــاعــد ســيــرســل مـــن الــبــرملــان الـــى الــحــكــومــة 
ـــــــر املــــالــــي والــــجــــوانــــب االخـــــرى  لــــدراســــتــــه واالث
الـــذي يترتب عليه ومــن ثــم يــصــار الــى الــخــروج 

بتوصيات عن تلك التعديالت.
ولفت الساعدي، الى ان مقترح القانون يتضمن 
املوحد،  التقاعد  قانون  من  االول  التعديل  الغاء 
ونـــقـــاط تــتــعــلــق بــالــســلــف والــــقــــروض الــخــاصــة 
باملتقاعدين وتاجيل انفكاك املوظفني، مضيفا 
ان "التعديالت يترب عليها اثر مالي  فتحتاج الى 

دراسة من قبل الحكومة للنظر بها".
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تزايــــــــِد  اســــــــباَب  وزيُرالصحــــــــِة  رجــــــــَح 
كورونــــــــا  بفايــــــــروس  االصابــــــــاِت  عــــــــداِد 

ٔ
ا

لتطوِرالقدراِت التشــــــــخيصيِة ملٔوسســــــــاِت 
عداد املختبرات 

ٔ
الوزارة من خالل زيــــــــادة ا

املختصــــــــة والفحوصات اليومية وحمالت 
التــــــــي كشــــــــفت الحاالت"  املســــــــح امليداني 
املخفية "، مؤكدا خطورة الحرب معه لعدم 
معرفتنــــــــا بمصدره ومتــــــــى ينتهي ؟ ،في 
وقت اعلنت فيه محافظة بغداد تســــــــلمها 
نمــــــــوذج جهازيــــــــن لالنعــــــــاش الرئــــــــوي تم 
تصميمــــــــه من قبل مختصني في الجامعة 
التكنولوجيــــــــة الدخالــــــــه ضمــــــــن الخدمــــــــة 

بمستشفيات منطقة الرصافة. 
وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي 
لـ " الصباح "،: ان تزايد ٔاعداد االصابات في 
العراق يعود لتطور القدرات التشخيصية 
ملٔوسســــــــات الوزارة من خالل زيادة ٔاعداد 
املختبرات املختصة والفحوصات اليومية 
وحمالت املسح امليداني والذي كشف عن 
الحــــــــاالت غير الظاهــــــــرة " املخفية "، مبينا 
ان الحرب ضد الفايروس خطيرة الننا ال 
نعــــــــرف مصدره ومتى ينتهــــــــي ؟ ، منوها 
الى ان عدد إصابــــــــات املواطنني واملالكات 
الطبيــــــــة زادت ايضــــــــا بشــــــــكل ملحوظ في 
االونــــــــة االخيــــــــرة اذ نعيــــــــش أزمــــــــة وحربا 
قاسية مع مرض ال يعرف الرحمة ونذرنا 
أنفســــــــنا للقتــــــــال حتى النهاية واقســــــــمنا 
أمــــــــا ان  نقضي عليــــــــه او يقضي علينا ال 
ســــــــامح الله، مؤكدا اننا نعلــــــــم علم اليقني 
ان الجميع ســــــــوف يخوضون هذه املنازلة 

حتى النهاية.
 ولفــــــــت الــــــــى ان اإلصابــــــــات الكلية تخطت 
الـــــــــ 9000 حالــــــــة وقابلــــــــة للزيادة بســــــــبب 
ضعــــــــف الوعــــــــي الصحي لــــــــدى املواطنني، 
وعــــــــدم التزامهــــــــم بالتعليمــــــــات الوقائيــــــــة 
التــــــــي فرضتها خلية االزمــــــــة، وقد اصبح 
الحظر شــــــــيئا بســــــــيطا لديهــــــــم، موضحا 
ان التعايش مع الفايروس مســــــــتحيل وال 
ينفع ،وخطــــــــورة الوباء تكمــــــــن مع ارتفاع 
اعداد االصابات  املســــــــتمر، مشيرا الى ان 
وزارة الصحة هيأت مستشفيات، مراكز 
للحجر، ومختبرات قــــــــادرة على مواجهة 
هــــــــذه املوجــــــــة مــــــــن الجائحــــــــة، فضال عن 
استعداد املالكات الطبية والصحية القادرة 
علــــــــى النهوض بالواقــــــــع الصحي، وتوفير 
جميع املســــــــتلزمات الطبيــــــــة، منبها الى ان 
مجلس الوزراء قرر إنشــــــــاء مستشفيات 
كرفانية ســــــــريعة التنفيــــــــذ، وواطئة الكلفة 
الســــــــتيعاب أعداد املصابــــــــني بالفايروس 
في بغــــــــداد واملحافظات وضمن إمكانيات 
وزارة الصحــــــــة، والجهات املتبرعة، متأمال 
القضــــــــاء على الوباء بتعــــــــاون الجميع ولم 
نصل الــــــــى املرحلة الحرجة. وبني التميمي 
ان دائــــــــرة التوعيــــــــة فــــــــي الــــــــوزارة طرحت 
االرشــــــــادات الوقائية االخيــــــــرة التي تؤمن 
ســــــــالمة املواطن من االصابــــــــة بالفيروس 
ومنها ارتداء الكمامة طيلة التواجد خارج 
املنــــــــزل او عنــــــــد االختالط، واالســــــــتمرار 
بغســــــــل وتعقيم االيدي مــــــــع لبس كفوف 
الوقايــــــــة. وضرورة عدم مالمســــــــة أصابع 

الكــــــــف لألنف والفــــــــم والعــــــــني، فضال عن 
كل  فــــــــي  االجتماعــــــــي  التباعــــــــد  اعتمــــــــاد 
فعاليــــــــات الحيــــــــاة اليوميــــــــة حفاظــــــــا على 
الصحة العامة،مؤكــــــــدا ان الحظر الصحي 
مســــــــؤولية األجهــــــــزة األمنيــــــــة، متمنيا أن 
يكون هناك حظر صحي شــــــــامل بتعاون 
املواطنــــــــني مع الجهات الصحية، والتزامهم 
بالتعليمات الوقائية النه سيقلل من اعداد 

اإلصابات. 

نماذج اجهزة انعاش رئوي
مــــــــن جانبهــــــــا تســــــــلمت محافظــــــــة بغداد 
نموذجــــــــا جهازيــــــــن لالنعــــــــاش الرئوي تم 
تصميمه مــــــــن قبل مختصــــــــني بالجامعة 
التكنولوجية الدخاله ضمــــــــن الخدمة في 
مستشــــــــفيات منطقــــــــة الرصافة ،في وقت 
تدرس خالله تحويل مبنى مركز شــــــــباب 
ناحية الوحــــــــدة الى مستشــــــــفى او مركز 

صحي.
وافاد محافظ بغداد املهندس محمد جابر 
العطــــــــا في تصريــــــــح خص بــــــــه "الصباح" 
بان وفدا من الجامعة التكنولوجية ســــــــلم 
املحافظــــــــة جهازين لالنعــــــــاش الرئوي تم 
تصنيعهــــــــا مــــــــن قبــــــــل طلبــــــــة ومختصني 
فــــــــي الجامعة وبــــــــاالت ومعدات بســــــــيطة 
ومتوفــــــــرة ،مبينا ان ذلك يعــــــــد جانبا من 
االبتكارات التــــــــي يطلقها اصحاب الخبرة 
والكفــــــــاءة  من اجل حل االزمات وتعويض 
النقــــــــص باالجهزة الطبيــــــــة خصوصا ان 
املحافظــــــــة اولت جميع االبتــــــــكارات اهمية 
بالغة لتطويراملســــــــتوى العلمي كونه الحل 
االمثل في مثل هذه الظروف،وان تصنيعه 
ال يكلف البالد مبالــــــــغ طائلة ،الفتا الى ان 
املحافظة ستعمل على تسليم االجهزة الى 
دائرة صحة الرصافة لرفد مؤسســــــــاتها 
الصحية وســــــــد النقص الحاصل اليه بعد 
بشــــــــكل ملحوظ،مؤكدا  الحــــــــاالت  تزايــــــــد 
ان املحافظــــــــة اوعــــــــزت الى جميع اســــــــاتدة 
العلمية  واملعاهــــــــد  والكليــــــــات  الجامعــــــــات 
والطبيــــــــة الى مراجعــــــــة مالديها من بحوث 
ودراســــــــات بهذا املجال من اجل تطبيقها 
عمليا الســــــــيما بعد ان تثبت هذه االجهزة 
نجاحها وقدرتها على اســــــــتيعاب الزيادة 

الحاصلة باالصابات باملستشفيات.
وعلــــــــى الصعيــــــــد ذاتــــــــه اوضــــــــح العطا ان 

املحافظة تنســــــــق مــــــــع قائممقــــــــام ناحية 
الوحدة في جســــــــر ديالــــــــى لتحويل  مبنى 
مركز شباب فيها الى مستشفى او مركز 
صجي نموذجي يخدم القضاء والنواحي 
املحيطــــــــة به  كون املبنى غير مســــــــتغل او 
مستثمر باي نشاط او مشروع في الوقت 
الــــــــذي البد مــــــــن اتخاذ االجــــــــراءات الالزمة 
لرفد املؤسسات الصحية بما يلزمها في 

ظل زيادة عدد االصابات.

انشاء مستشفى جديد في الكوت
 وبدورها اعلنت خلية االزمة في محافظة 
واســــــــط ان وفدا طبيا من العتبة الحسينية 
زار مدينة الكوت لالشــــــــراف على املراحل 
االولى النشاء مستشــــــــفى بالكوت لعالج 

مرضى فايروس كورونا. 
وقــــــــال املتحــــــــدث باســــــــم الخلية ســــــــعدون 
(الصبــــــــاح)،: ان وفــــــــدا طبيا من  االميــــــــر لــ
العتبة الحسينية متمثال بمسٔوول القطاع 
الصحي في العتبة الدكتور ســــــــتار جبار 
الســــــــاعدي وممثل وزير الصحة الدكتور 
جــــــــواد ابراهيــــــــم ومستشــــــــار العتبة علي 
الســــــــاعدي والفريق الهندسي املرافق لهم، 
زاروا مدينة الكوت لالشراف على املراحل 
االولــــــــى النشــــــــاء مستشــــــــفى الســــــــتقبال 
وعــــــــالج مرضى فايروس كورونا بســــــــعة 
80 سريرا، مشــــــــيرا الى انه سيتم انشاؤه 
ضمــــــــن  تخصيصهــــــــا  تــــــــم  ارض  علــــــــى 
االراضــــــــي التابعــــــــة ملستشــــــــفى الزهــــــــراء 
التعليمــــــــي بالكوت بمســــــــاحة 2500 متر 

مربع وبمدة انجاز 30 يوما.

مغادرة مالمسني الحجر الصحي 
في كربالء

وفــــــــي كربالء اعلنــــــــت دائــــــــرة الصحة في 
املحافظة عن مغادرة  مالمســــــــني الحجر 
الصحي بعد خلو نتائجهم املختبرية من 

االصابة بفايروس كورونا.
وبــــــــني مدير اعــــــــالم الصحة ســــــــليم كاظم 
لـ"الصباح"،ان 88 مالمســــــــا مــــــــن الذين تم 
حجرهم في مدينة سيد األوصياء التابعة 
للعتبة الحسينية املقدسة غادروا اماكنهم 
بعد انقضاء فتــــــــرة الحجر التي امدها 14 
يوما بعد ان تم أخــــــــذ العينات لهم لغرض 
فحصها وقد بينت  النتائج املختبرية عدم 

اصابتهم بفيروس كورونا.

الشفاء ببالزما الدم في بابل
مــــــــن جانبهــــــــا اكــــــــدت دائرة صحــــــــة بابل 
اكتساب الشفاء التام ملصابة بالفايروس 
بواســــــــطة بالزما الدم بعدما كانت تعاني 
من ســــــــوء حالتهــــــــا ورقودها  فــــــــي غرفة 

االنعاش الرئوي.
واوضح مدير مستشفى الحلة الجراحي 
ربيــــــــع زكي فــــــــي تصريح لـــــــــ" الصباح"، ان 
هــــــــذه الحالة هي االولى فــــــــي املحافظة التي 
تم اســــــــتخدام عالج النقاهة( البالزما) لها 
ومن ثــــــــم اخراجهــــــــا الى منزلهــــــــا بعد 11 
يوما من العالج واملتابعة الدقيقة لحالتها 
الصحية من ردهة االمل في مستشــــــــفى 

الحلة التعليمي.

اجراءات احترازية في صالح الدين 
وفي محافظة صالح الدين نفذت الجهات 
فــــــــي دائــــــــرة الصحة  الصحيــــــــة املختصة 

إجراءات احترازية ملواجهة الفايروس .
 واشــــــــارمدير قطاع بيجــــــــي ايمن وميض 
فارس لـ"الصبــــــــاح"،ان دائرة صحة صالح 
الدين نفذت عددا مــــــــن االجراءات الوقائية 
شــــــــملت  كورونــــــــا  فايــــــــروس  ملواجهــــــــة 
املركز الصحيــــــــة في الصينيــــــــة، الحجاج، 
املزرعة، البوطعمة، املســــــــحك، الزوية،الشط 
بيجــــــــي  قطــــــــاع  ومركزمكحــــــــول ضمــــــــن 
للرعايــــــــة الصحية األوليــــــــة ،باالضافة الى 
املركز الصحية في املحزم، حماد شهاب، 
البوعجيل ، وفي سيطرتي الجسر واألنواء 
عند مداخل قضاء تكريت، منوها الى انها 
شملت القيام بالعديد من اللقاءات الفردية 
مع املواطنني و التعريف بطرق الوقاية من 
الفايروس فــــــــي الشــــــــوارع العامة ومداخل 
االحيــــــــاء وايضًا القرى، فضال عن فحص 
املواطنــــــــني كإجراء احتــــــــرازي ملكافحته و 
فحص الوافدين عند مداخل األقضية في 
عمــــــــوم املحافظة . ومن جانبــــــــه اكد مدير 
قطاع بلد الصيدالني نزار عبد لـ"الصباح"، 
انــــــــه وحســــــــب توجيهــــــــات دائــــــــرة صحــــــــة 
صــــــــالح الدين تم القيــــــــام بحجر احترازي  
للمالمســــــــني  مــــــــع املصابــــــــة  بفايــــــــروس 
كورونا وتعفير  وتعقيــــــــم املنزل الخاص 
بهــــــــم، موضحــــــــا ان  الفــــــــرق الصحية من 
وحدة الرصد الوبائي  في قطاع بلد قامت 
بحجــــــــر احترازي للمالمســــــــني  للمصابة 
وتعقيم  وتعفيــــــــر املنزل، عالوة على أخذ 
معلومات وبائية خاصة من املريضة ومن 
املالمسني وتقديم التعليمات واالرشادات 
الصحية للوقاية مــــــــن الفايروس من اجل 
ضمان ســــــــالمة املواطنني فــــــــي قضاء بلد 

ووقايتهم من االصابة به .

زيادة العدد االجمالي لالصابات 
في االقليم

وفي االقليــــــــم اكــــــــدت وزارة الصحة زيادة 
العدد االجمالي لالصابات في الفايروس.

وقالت في بيان لها ان اإلحصائية األخيرة 
لإلصابــــــــات في عمــــــــوم اإلقليم بعد ظهور 
حــــــــاالت جديدة فــــــــي كل مــــــــن محافظتي 
أربيل والســــــــليمانية إرتفعــــــــت إلى 1087 
 إصابــــــــة ،فضــــــــال عــــــــن 444 حالة شــــــــفاء 

و 18 وفاة.
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 بغــــــــداَد انهــــــــا لْم 
ُ
اكــــــــدْت محافظــــــــة

تتســــــــلْم ســــــــوى 25 باملئــــــــة مــــــــن 
املاضــــــــي 2019  للعام  موازنتهــــــــا 
،مبينة ان لديها عددا من مشاريع 
والتربوي تسعى  الصحي  القطاع 
الى ادراجها ضمــــــــن موازنة العام 

الحالي 2020.
وقال النائب الفني ملحافظة بغداد 
علي العيثاوي في تصريح خص 
بــــــــه "الصبــــــــاح" ،ان االزمــــــــة املالية 
التي مرت بها البالد اثرت كثيرا 
فــــــــي مشــــــــاريع بغــــــــداد الخدمية 
والســــــــتراتيجية وادت الى توقف 
واندثــــــــار الكثير من مشــــــــاريعها 
الســــــــتراتيجية املهمة التي جعلت 
مالية  التزامــــــــات  امــــــــام  املحافظة 
كبيرة ،مشــــــــيرا الى املحافظة لم 
التخطيط  وزارتــــــــي  تتســــــــلم من 
واملاليــــــــة ســــــــوى 25 باملئــــــــة مــــــــن 
موزانتهــــــــا للعــــــــام املاضي 2019  
وعلى دفعات بحســــــــب ماتقدمه 
من مشاريع مستمرة او جديدة 
بيد ان املحافظة لــــــــم تتوقف عن 
تنفيــــــــذ املشــــــــاريع وخصوصــــــــا 
الخدميــــــــة ،منبها الى ان املحافظة 
لديهــــــــا الكثيــــــــر مــــــــن املشــــــــاريع 
الجديدة واملســــــــتمرة في قطاعي 
التربية والصحــــــــة ،مفصحا عن 
احالتها الكثر من 150 مشروعا 

ونموذجيــــــــة  جديــــــــدة  ملــــــــدارس 
،الــــــــى جانــــــــب مشــــــــاريع بالقطاع 
الصحي تشــــــــمل 4 مستشفيات 
صحيــــــــة  مراكــــــــز  و7  جديــــــــدة 
لــــــــم تحال  حديثــــــــة وتخصصية 
حتى االن بســــــــبب االزمــــــــة املالية 
،الفتا الــــــــى ان املحافظة تســــــــعى 
ادراجهــــــــا ضمــــــــن خطتها  الــــــــى 
لتنميــــــــة االقاليــــــــم حــــــــال اطــــــــالق 
موازنــــــــة العام الحالــــــــي 2020 اذ 
يجــــــــري التنســــــــيق مــــــــع البرملان 
من اجــــــــل زيــــــــادة التخصيصات 
املالية لبغــــــــداد لتتمكن من اطالق 
مشــــــــاريع جديدة ورفع املستوى 
الخدمــــــــي بالعاصمة مــــــــع اعطاء 
الصحــــــــة  لقطاعــــــــي   االولويــــــــة 

والتربية .
واوضــــــــح العيثــــــــاوي ان املحافظة 
العديــــــــد  تنفيــــــــذ  مــــــــن  تمكنــــــــت 
مــــــــن املشــــــــاريع املهمــــــــة ومنهــــــــا 

وعــــــــدد  االربعــــــــة  املستشــــــــفيات 
مــــــــن مشــــــــاريع املــــــــاء واملجــــــــاري 
حرصا منها على عدم اندثارها 
 2014 عــــــــام  فــــــــي  كماحصــــــــل 
الكثير  والتــــــــي شــــــــهدت توقــــــــف 
مــــــــن املشــــــــاريع والدخــــــــول فــــــــي 
ازمــــــــات مــــــــع الشــــــــركات املطالبة 
مقابــــــــل  املاليــــــــة  بمســــــــتحقاتها 
الى  عملها بهذه املشاريع،منوها 
انها اعــــــــدت ســــــــتراتيجية ورؤية 
لتنفيــــــــذ املشــــــــاريع مــــــــن خــــــــالل 
الشــــــــركات  مــــــــع بعض  االتفــــــــاق 
الستئناف املشــــــــاريع مع التعهد 
املالية وصرفها  بحفظ حقوقها 
اليها حــــــــال اطالق املبالغ من قبل 
الحكومة،فضــــــــال عن التنســــــــيق 
مجلــــــــس  او  املاليــــــــة  وزارة  مــــــــع 
الوزراء من اجل اطالق دفع مالية 
 الــــــــى املحافظة لتنفيــــــــذ عدد من 

هذه املشاريع.

 في محافظِة نينوى عن 
ُ
 املحلية

ُ
اعلنْت الحكومة

افتتاِح فرِع مصرِف الرافدين في ناحيِة برطلِة 
،بينما بدأت املالكات الهندسية باعمار كنيسة 

السريان االرثوذكس في بلدة القوش. 
وبني محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح 
ل"الصبــــــــاح"، انــــــــه بجهود املالكات الهندســــــــية 
والفنيــــــــة فــــــــي املحافظة وبالتعــــــــاون مع ممثلني 
من البنك املركزي العراقــــــــي والحكومة املحلية  
اســــــــهموا فــــــــي تعجيــــــــل افتتاح فــــــــرع ملصرف 
الرافديــــــــن في ناحيــــــــة برطلة   لخدمة ســــــــكان 
املحافظــــــــة، مضيفا ان االيام املقبلة ستشــــــــهد 
افتتــــــــاح الفــــــــروع االخــــــــرى للمصــــــــرف وفي ام 
الربيعني داخل ســــــــهل نينوى  بعد االنتهاء من 
اعمــــــــار مبانيها. من جانب اخر كشــــــــف مدير 
بلديات نينوى املهنــــــــدس عبدالقادر دخيل في 

تصريح ل"الصباح"، ان احدى شركات االعمار 
في وزارة االعمــــــــار واالســــــــكان وبالتعاون مع 
الجهد الهندسي في بلديات املحافظة  باشرت  
اعمار كنيســــــــة السريان االرثوذكس  واعادتها  
الــــــــى وضعها  الســــــــابق بعد االنتهــــــــاء من رفع 

االنقــــــــاض منها لتعرضهــــــــا الضراركبيرة من 
قبــــــــل عصابــــــــات "داعــــــــش" االرهابية فــــــــي بلدة 
القــــــــوش شــــــــمال املوصــــــــل، منوها الــــــــى اعادة 
اعمار السياجات الخارجية والداخلية واملباني 

القريبة والتابعة للكنسية ايضا .

 تفاهٍم مَع 
َ
 االتصاالِت مذكــــــــرة

ُ
وقعــــــــْت وزارة

وزارِة الثقافــــــــِة والســــــــياحِة واالثــــــــاِر لتطويِر 
العمِل املؤسساتي لدوائرها. 

وقالت مســــــــؤولة العالقات واالعالم في الشركة 
العامــــــــة لالتصــــــــاالت واملعلوماتية فــــــــي الوزارة 
ايناس الجلبي ل" الصباح ": ان وزارة االتصاالت 
وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة والسياحة 
االتصــــــــاالت  وادارة  دور  تتضمــــــــن  واالثــــــــار  
الريــــــــادي والتركيزعلى تعزيز دورها في قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيــــــــا املعلومات من خالل 
توقيع مذكرات تفاهم مع وزارات الدولة االخرى، 
فضال عــــــــن االهتمــــــــام بتطويرالبنــــــــى التحتية 
لتوفير إمكانية تنفيذ املشاريع املستقبلية التي 

تخدم جميع مؤسسات الدولة . 
واكــــــــدت ان املذكرة تهدف الى عــــــــدة امور يمكن 
تلخيصها باالعتماد علــــــــى الطاقات والكفاءات 
االتصــــــــاالت  وزارة  فــــــــي  املوجــــــــودة  الوطنيــــــــة 
والتشــــــــكيالت التابعة لها في تنفيذ مشــــــــاريع 
الحكومــــــــة االلكترونيــــــــة والربــــــــط اإللكترونــــــــي 
بني مقــــــــرات وزارة الثقافة والســــــــياحة واالثار ، 
عالوة على تطوير العمل املؤسساتي لدوائرها 

و تحويــــــــل العمــــــــل من الورقــــــــي التقليــــــــدي الى 
الكترونــــــــي من خالل مشــــــــروع اتمتة املعامالت  
من اجل اختصار الوقت والقضاء على الفساد 
اإلداري بما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو 
التحول الى اســــــــتخدام التطبيقــــــــات االلكترونية 

أسوة بالدول املتقدمة في هذا املجال. 
واشــــــــارت الجلبــــــــي الــــــــى ان املذكــــــــرة تضمنــــــــت 
اتفاقيــــــــة القامة الــــــــدورات التدريبية في مختلف 
االختصاصــــــــات وخصوصــــــــا الفنيــــــــة، منوهة 
الى نقــــــــل الخبرات والتجــــــــارب الناجحة وتبادل 
الزيــــــــارات بني الجانبني ، متأملة تشــــــــكيل لجان 

ثنائية تتولى متابعة تنفيذ بنود االتفاقية .

 اكياس الطحني 
ُ
 الشــــــــاعُر الكبيُر محمود درويش " عندما تفرغ

ُ
يقول

- يصبُح البدُر رغيفا في عيوني " 
ُتعد البطالة سببا رئيسا في تفكك املجتمعات وتراجعها وانهيار 
الدول الســــــــباب كثيرة منها امنية وسياســــــــية وثقافية فضال عن 
كونها اقتصادية بالدرجة االولى، وباملقابل فان تخفيف مستوى 
البطالة يســــــــتلزم بالنتيجة تخفيف خط الفقر في املجتمع ويؤدي 
بالنهاية الى االســــــــتقرار الداخلي للدولة بنســــــــبة كبيرة. وبســــــــبب 
توقف الصناعة املحلية في العراق فقدت شرائح كبيرة من املجتمع 
فرص عملها، و بدأت البحث عن العمل في القطاع العام، االمر الذي 
ادى الى حدوث شــــــــلل تام في " االنتــــــــاج املحلي"، ولم يتوقف االمر 
عند هذا الحد بل ساهمت - اطراف واسباب وسياسات - بالقضاء 
على فرص العمل غير الثابتة واملتنقلة من خالل اســــــــتقدام عمالة 
اجنبيــــــــة تحل محــــــــل العمالــــــــة الوطنية، فال 
يــــــــكاد يخلو مــــــــكان فيه فرصــــــــة عمل من 
عامــــــــل اجنبــــــــي حتــــــــى صــــــــار كل فندق او 
مطعم او معمل او شركة او مجمع تجاري 
او مقهى او حتى بعض البيوت و االسواق 
واملحال الصغيرة ُتــــــــدار من قبل مجموعة 
مــــــــن العمال " البنغال " او غيرهم مع وجود 
مئات االف من الشــــــــباب العراقــــــــي العاطل 
عن العمل والذي يبحث عن فرصة مماثلة 
ربما حتى بأقل مــــــــن املبلغ الذي يتقاضاه 
العامــــــــل البنغالي، ووصــــــــل االمر الى عمال 
البلدية والتنظيف في العديد من شــــــــركات 
التنظيف املتعاقــــــــدة مع البلديات الحكومية 
املختلفة، االمــــــــر الذي ولد بطالة كبيرة جدا 
دعت وتدعو الشباب الى التظاهر املستمر 
الجــــــــل البحث عن فرصة عمــــــــل تؤمن لهم 
حياتهــــــــم . فــــــــي العــــــــراق يوجد - بحســــــــب 
تقديرات رسمية - اكثر من 500 الف عامل 
" بنغالي " يعملون في املؤسسات الخاصة 
واغلبهــــــــم دخــــــــل بطريقة غير شــــــــرعية او 
تم اســــــــتقدامهم من قبل شركات توظيف 
بشــــــــكل غير رســــــــمي من دون اي ضريبة 
تجبيها الدولة مقابل ذلك ، فضال عن قرابة 
300 الف عامل بنغالي وغيره يعملون في 
الشــــــــركات النفطية واملوانئ واملطارات وال يقدمون ســــــــوى اعمال 
التنظيــــــــف او نقل البضائــــــــع او غيرها من االعمال البســــــــيطة التي 
يدركها العامل املحلــــــــي- وهنا ال اتحدث عن االعمال التخصصية 
- بل االعمال البســــــــيطة التي من املمكن ان يتقنها اي عامل محلي. 
فلو اتخذ صاحب القرار - قرارا بترحيل العمالة االجنبية " بشكل 
حاســــــــم" دون النظر الى مصالح االطراف وشــــــــركات التوظيف او 
غيرهــــــــم لوفرنا بني ليلة وضحاها قرابة 750 الف فرصة عمل، اذا 
علمنا ان متوســــــــط ما يتقاضاه العامل االجنبــــــــي في العراق يبلغ 
400 دوالر فهــــــــذا يعنــــــــي اننــــــــا مّكنا ما يقارب ال 750 الف شــــــــاب 
مــــــــن العمل في القطاع الخاص، ما يعني توفيرنا لـ750 الف شــــــــاب 
عراقي فرصة عمل تســــــــاعده في تكويــــــــن حياته وربما تعني اهله 
في تأمني قوت يومهم، ولدينا االف االســــــــر التي ال تجد ذلك القوت 
وابناؤها يفترشــــــــون ارصفة االزقة والساحات بال عمل وما يولده 
ذلك من مشــــــــكالت اجتماعية عميقة. ربما يقول قائل ان انتاجية 
العامل االجنبي افضل من العامل العراقي، وهنا نقول اننا نتحدث 
عن عمل في القطاع الخاص ورب العمل اذا لم يعجبه عمل احدهم 
يستبدله باخر وهكذا ســــــــيتنافس املتنافسون في سبيل الحفاظ 
علــــــــى فــــــــرص عملهم. مصلحة الدولــــــــة في ان يعمــــــــل ابناؤها دون 
غيرهــــــــم، ومصلحتها ان يفكر شــــــــبابها في غدهــــــــم، ومصلحتها 
ان يكــــــــون لهــــــــم طموح ومســــــــتقبل، وكل ذلك ال يتوفــــــــر اال بوجود 
عمل ومورد مالي مستقر نســــــــبيا يؤمن لهم حياتهم وطموحهم 
ومســــــــتقبلهم. فال نحتاج ســــــــوى قرار جريء من صاحب القرار 
لتوفير اكثر من 750 الــــــــف فرصة عمل في القطاع الخاص خالل 

شهور قليلة .
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السبت،  أمــس  السيستاني،  علي  السيد  االعــلــى  الــديــنــي  املــرجــع  وجــه 
رسالة الى العراقيني بعد ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا بالعراق، 
التي  الوقائية  اإلجــــراءات  بتطبيق  االهتمام  على ضـــرورة  فيها  شــدد 
توصي بها الجهات املعنية، مؤكدًا أهمية سعي الجميع في التخفيف 

عن الكوادر الطبية بمزيد من الحرص على رعاية اإلجراءات الوقائية.
وقال السيستاني، في نص الرسالة التي تلقت "الصباح" نسخة منها، 
مخاطبا العراقيني الــكــرام: "فــي هــذه األيــام الصعبة حيث تــزداد أعــداد 
املصابني بوباء (كورونا) في مختلف املناطق بصورة غير مسبوقة 
ـ وال سيما فــي الــعــاصــمــة الــعــزيــزة بــغــداد ـ نــتــوّجــه الــيــكــم مـــرة أخــرى 
ونؤكد ضــرورة  والــحــذر،  الحيطة  من  مزيد  الــى  وندعوكم  لنناشدكم 
االهتمام بتطبيق اإلجراءات الوقائية، التي توصي بها الجهات املعنية 
كــتــجــنــب الــتــالمــس مـــع اآلخـــريـــن واالحـــتـــفـــاظ بــمــســافــة مــعــيــنــة منهم 
واستخدام الكمامات والتقيد بغسل اليدين باملواد املنظفة او تعقيمهما 

ونحو ذلك".
وشــدد السيستاني على ضـــرورة "االلــتــزام الــصــارم بهذه اإلجـــراءات 
ونحوها للمساهمة بشكل فاعلـ  كما يقول أهل االختصاصـ  في الحّد 
من انتشار هذا الوباء وتقليل عدد اإلصابات به"، مؤكدا أن "رعايتها 
تتسم بأهمية كبيرة وباتت أمرًا ضروريًا ال يصح التساهل والتسامح 
بشأنه، وال سيما مع ما يعاني منه البلد من ضعف اإلمكانات املتاحة 

لتوفير العناية الطبية الالزمة لألعداد املتزايدة من املصابني التي تغص 
بهم العديد من املستشفيات وغيرها".

واضاف املرجع األعلى أن "الحيلولة دون انتشار هذا الوباء بأوسع مما 
هو عليه في الوقت الحاضر مسؤولية الجميع مواطنني ومسؤولني، فال 
بد من أن يكون الجميع على مستوى هذه املسؤولية الكبيرة ويتعاونوا 

في اجتياز هذه املرحلة الحرجة بأقل الخسائر والتبعات".
وتابع، "لنتذكر جميعًا أن الكوادر الطبية والتمريضية يتحملون عبئًا 
عظيمًا في القيام بمهامهم في عالج املصابني والعناية بهم، ويواجهون 
هم وأسرهم معاناة شديدة ال يعلم مداها اال القليل، بل إنهم يخاطرون 
بحياتهم في هذا السبيل، وقد تصاعدت اعداد اإلصابات في صفوفهم 
فــي املــدة األخــيــرة، فــال بــد مــن أن يسعى الجميع فــي التخفيف عنهم 
بهذا  الوقائية من اإلصابة  اإلجـــراءات  الحرص على رعاية  بمزيد من 
الفيروس لئال تتضاعف اعداد املصابني به بما يحّملهم أعباًء إضافية 

ويزيد من صعوبة أدائهم لواجباتهم".
بالقول:  الطبية  الــكــوادر  رسالته  ختام  في  السيستاني  املرجع  وحيا 
"إننا إذ نحييهم بإكبار وإجالل ونشّد على أيديهم ونشيد بجهودهم 
املتواصلة وتضحياتهم الجليلة في سبيل خدمة شعبهم وأداء واجبهم 
الــديــنــي والــوطــنــي واإلنــســانــي، نــدعــو الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن يحفظهم 
الكبير من أجر وخير  يــوازي حجم عطائهم  ويحميهم ويمنحهم ما 
تــبــارك وتعالى أن يــمــّن على املصابني  وصــحــة وبــركــات، كما نــدعــوه 

بالشفاء العاجل ويدفع البالء والوباء عن الجميع، إنه سميع مجيب".

ـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي املــخــتــص  وذكــــــر احـــــد اعــــضــــاء ال
بـــاالمـــراض املــنــاعــيــة فــي صــحــة الـــكـــرخ، ان تجربة 
بالزما النقاهة اسهمت بعالج أكثر من اربعني حالة 

اصابة في مستشفى الكرخ.
تــعــاون كبير  لـ"الصباح" وجــود  وأكــد فــي تصريح 
من املتبرعني، خالف ما يشاع في مواقع التواصل 
االجتماعي بوجود حاالت ابتزاز او استغالل مادي 

لقاء التبرع.
وافــــاد املــصــدر بـــان مــديــر صــحــة الــكــرخ خصص 
12 دوريـــة ووضــعــهــا تحت تــصــرف الــفــريــق لنقل 
املــتــبــرعــني الـــى املـــركـــز الــوطــنــي لــســحــب الــبــالزمــا، 
مؤكدا ان هناك اقباال من املتعافني للتبرع ببالزما 

النقاهة النقاذ الحاالت الحرجة.
الــذي يضم مختلف  واشــار الى ان الفريق البحثي 
االختصاصات الطبية توصل في وقت سابق الى 
ان بــالزمــا الــنــقــاهــة مــن انــجــع الــعــالجــات ملصابي 

فيروس كورونا شديد الضراوة.
واوضـــــح املـــصـــدر ان الــفــريــق الــبــحــثــي وضـــع آلــيــة 
للتبرع ببالزما النقاهة وبمواصفات محددة منها 
ان يتمتع املتبرع بمناعة عالية جدا وجهازه املناعي 
متغلب على الفيروس، وأال يعاني من فقر الدم، على 
ان يكون بالغًا، كما ان املتبرعات من النساء يفضل 
ان تــكــون عــزبــاء، مــع اهــمــيــة الــتــأكــد مــن صالحية 
البالزما في جميع االحوال قبل اعطائها للمريض.

الوطني لنقل  من جانبه، اكد احد منتسبي املركز 
التبرع تكون  بأن مدة  املتبرعني  اهمية توعية  الــدم 
بعد 18 يوما من تعافيه، على أال تتجاوز الثالثني 

يوما.
واضــاف ان نسبة الــدم لدى املتبرع يجب ان تكون 
13.5 فما فوق للذكور، و11 لالناث، داعيا املتعافني 
الــى املــبــادرة للتبرع مــن اجــل انــقــاذ حياة املرضى 

املصابني بالفيروس.
واشار الى ان دائرة االمور الفنية خصصت ارقام 
الى  نقلهم  وتأمني  املتبرعني  مع  للتواصل  هواتف 
املركز الوطني لنقل الدم بواسطة سيارات اإلسعاف 

خالل ايام حظر التجوال.
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  اكـــــد  مــــن جـــانـــبـــه، 
ــدكــتــور ســيــف الـــبـــدر، ان تــقــنــيــة بــالزمــا  والــبــيــئــة ال
الــعــالــم..  دول  فــي  تطبيقها  تــم  التجريبية  النقاهة 
وان العراق من الدول التي بدأت تطبيقها تجريبيا 
فـــي الــبــصــرة ومــــن ثـــم كـــربـــالء والــنــجــف وبــعــدهــا 
 فــــي الــســلــيــمــانــيــة وفـــــي بــــغــــداد بــجــانــبــيــه الـــكـــرخ 

والرصافة.
واوضح البدر لـ"الصباح" ان بالزما النقاهة ال تأخذ 
من الراقدين باملستشفى كما يروج البعض، مشددا 
على اهمية ان يكون املريض مكتسب الشفاء التام 
الــدم ويتمتع  وال يعاني من اي امــراض مزمنة في 
بصحة جــيــدة، وهــذه االجــــراءات تستغرق فــي اقل 

تقدير ثالثة اسابيع بعد اخذ عينة من الدم والتأكد 
من صالحيتها واحتوائها على العوامل املناعية.

واضاف البدر ان البالزما اظهرت نتائج جيدة عند 
استخدامها اال انها ال تعد عالجا نهائيا للفيروس. 

قيام  تتحدث عن  التي  بالشائعات  يتعلق  ما  وفــي 
املــتــعــافــني بــالــتــبــرع مــقــابــل امــــوال، اكـــد املــتــحــدث أن 
دائرة تفتيش الصحة تتابع املوضوع وال يوجد اي 
دليل على ذلك، رغم ان مثل الحاالت يمكن ان تحدث 

من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة.
دعــوة  بتلبية  قــامــوا  املتعافني  مــن  الكثير  أن  واكـــد 
الـــــــوزارة لــلــتــبــرع بـــبـــالزمـــا الـــــدم ملــعــالــجــة املــرضــى 
فـــــي ردهـــــــــات الـــــعـــــزل الــــصــــحــــي، مـــــجـــــددا دعـــوتـــه 

وقال ممثل املنظمة في العراق، ادهم اسماعيل، في 
حديث لـ"الصباح": ان هناك موجة ثانية من كوفيد 
او  العالم بسبب عــدم وجــود دواء  19 تجتاح دول 
لقاح لهذا املرض وقد تستمر املوجات لحني ايجاد 
الجائحة  مــن  الثانية  املــوجــة  ان  مبينا  فــعــال،  لــقــاح 
ابـــتـــدأت فـــي عـــدد مـــن الـــــدول املـــجـــاورة مــثــل ايـــران 

والسعودية والكويت وتركيا.
العراقية  املحافظات  بعض  أن  اسماعيل  واضـــاف 
الجوار  دول  مع  التجاري  التبادل  بإعادة  تسرعت 
بسبب االزمة االقتصادية مما ادى الى ارتفاع كبير 
فــي عــدد االصــابــات بالفيروس، داعــيــا الــى تأجيل 
ــتــجــاري مـــع الـــــدول الــتــي تــشــهــد املــوجــة  الــنــشــاط ال

وضع  أو  الفيروس  انتشار  على  للسيطرة  الثانية 
ضوابط صحية صارمة عليه.

كما دعا ممثل املنظمة العاملية في العراق الى تمديد 
الحظر الشامل اسبوعا اخر "تم اقرار ذلك يوم امس 
الوطنية"  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قبل  من 
بــســبــب تسجيل ارقــــام كــبــيــرة بـــاعـــداد املــصــابــني، 

موضحًا ان حياة الناس مهمة ويجب تطبيق الحظر 
بشكل كامل وغلق الحدود مع الــدول التي تسجل 

اصابات كثيرة حتى نصل الحتواء الفيروس. 
ولفت اسماعيل إلى أن املنظمة قلقة جدا من تزايد 
ارقــــام عـــدد االصـــابـــات املسجلة يــومــيــا فــي بــغــداد 
السالمة  اجــراءات  تطبيق  نتيجة عدم  واملحافظات 

وجــود  بــعــدم  والتشكيك  بشكل صحيح  والــوقــايــة 
التطبيق الصارم  الوباء، مشددًا على ضــرورة  هذا 
بمعنى  فقط  امنيا  ولــيــس  وصحيا  امنيا  للحظر 
املنظمة  نشرتها  التي  الوقائية  بالتعليمات  االلتزام 
ووزارة الصحة في وسائل االعــالم وعــزل املناطق 
الــتــي سجلت اصــابــات عالية بشكل كــامــل، وعــدم 
التهاون في تطبيق تلك االجــراءات والحيلولة دون 

نقل املرض من منطقة الى اخرى.
ونـــــوه اســمــاعــيــل بـــــأن  زيــــــادة عــــدد الــفــحــوصــات 
خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة اســهــمــت فـــي الــكــشــف عن 
الـــعـــشـــرات مـــن املــصــابــني الـــذيـــن ال تــظــهــر عليهم 
املراكز  مراجعة  مــن  املتخوفني  أو  املــرض  أعـــراض 
الــصــحــيــة واملـــســـتـــشـــفـــيـــات، اضــــافــــة الـــــى أن فــتــح 
الـــعـــديـــد مـــن املـــخـــتـــبـــرات فـــي بـــغـــداد واملــحــافــظــات 
الــتــي بــــدأت تــعــلــن ارقـــامـــا مـــتـــزايـــدة مـــن املــصــابــني 
بــســبــب ســرعــة نــتــائــج االخــتــبــار واملـــســـح الــوبــائــي 
بارتفاع  اسهم  بالفيروس،  املصابني  على  اليومي 
ـــــى ان بـــعـــض املــــواطــــنــــني الـــذيـــن  االرقــــــــــام، الفـــتـــا ال
الوباء حتى االن وزيــادة  مازالوا يشككون بوجود 
وعدم  املختلفة  واملناسبات  املالعب  في  التجمعات 
الـــى زيــــادة عــدد الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي ادى   تطبيق 

االصابات. 
وأكد ممثل املنظمة وجود نقطتني ايجابيتني االولى 
هو انه الول مرة تسجل ان نسبة الوفيات الى عدد 
املصابني تقل عن 3 باملئة وهي تضع الوباء ضمن 
من  وغيرها  كاالنفلونزا  الــعــاديــة  االمـــراض  نــطــاق 
األمراض املعروفة، وهو ما يكشف عن وجود مسح 
جيد لالصابات وعالج للمصابني في املستشفيات 
بــدلــيــل عـــدم تـــزايـــد اعـــــداد املــتــوفــني مـــن املــصــابــني، 
مضيفًا ان النقطة اإليجابية الثانية هي وجود 63 
مــصــابــا فــقــط فــي الــعــنــايــة املــركــزة مــن اصـــل نحو 
ما  وهــو  املستشفيات  في  يرقدون  5000 مصاب 
يمثل نحو 1 باملئة في حني ان هذه النسبة في دول 
العالم االخرى بلغت 20 باملئة بما يعد انجازا مهما.

تــــــزايــــــد عــــدد  ان  بــــــالــــــقــــــول:  وخـــــتـــــم اســــمــــاعــــيــــل 
االصــــابــــات يــضــعــنــا امـــــام مــشــكــلــة تــتــمــثــل بــعــدم 
قــــــدرة الـــســـعـــة الـــســـريـــريـــة املـــــوجـــــودة الســتــيــعــاب 
 اعـــداد املــصــابــني، االمــر الــذي قــد يــؤدي الــى حــدوث 

رعب حقيقي.
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ـــدفـــاِع،  ال وزارَة  أَن  أمـــيـــركـــٌي  مـــصـــدٌر  أعــلــن 
ستعيُد ما تبقى من الجنوِد املنتشرين في 
وعــددهــم 900  واشــنــطــن،  العاصمة  محيط 
إلــى ثكناتهم، وذلــك بعد إرسالهم إلى  فــرد 
الــتــي طالت  لــالضــطــرابــات  للتصدي  هــنــاك 
املــواطــن  األمــيــركــيــة بعد مقتل  املـــدن  معظم 
يد  فلويد على  جـــورج  أفريقية  أصـــول  مــن 
الشرطة، وبينما تحاول إدارة دونالد ترامب 
مللمة جراح االحتجاجات؛ تأجج الغضب في 
الشارع األميركي بشدة بعد انتشار فيديو 
بوالية  بــوفــالــو  بمدينة  الــشــرطــة  دفــع  يظهر 
نيويورك لرجل مسن يبلغ 75 عامًا وإلقاءه 

أرضًا وتركه ينزف.  
وأفاد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، إن 
وزيــر الدفاع مــارك إسبر، اتخذ قــرارا بذلك 
مضيفا أن الــجــنــود ســيــعــودون إلــى فــورت 
براغ في والية نورث كاروالينا، وفورت درام 

في نيويورك.
البنتاغون 700  أعــاد  الجمعة؛  األول  وأمــس 
إلى  جــوا  املحمولة   82 الفرقة  من  عسكري 
فــورت بــراغ بسبب وصــول عــدد كــاف، من 

قوات الحرس الوطني إلى املنطقة.
ـــى ذلــــك، شـــن الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد  إل
تـــرامـــب هــجــومــا غــيــر مــســبــوق عــلــى عــمــدة 
واشـــنـــطـــن مـــوريـــل بـــــــاوزر، واصـــفـــا إيــاهــا 
مدينة  إلدارة  املؤهلة  وغير  الكفاءة  بعديمة 

مهمة كواشنطن.
بــاوزر  "العمدة  "تويتر":  على  ترامب  وكتب 
إلــى حــد كبير وليست مؤهلة  كــفــوءة  غير 
بــأي حــال مــن األحـــوال إلدارة مدينة مهمة 
مثل العاصمة واشنطن، ولوال تحرك الرجال 
والنساء العظماء في الحرس الوطني، لكانت 
ستبدو اآلن كنظيرها، عمدة مينيابوليس!".

وكانت بــاوزر دعــت يــوم الخميس املاضي، 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة الــقــادمــة مـــن واليـــات 
قائلة:  العاصمة،  إلــى االنسحاب من  أخــرى 
"نريد من الجنود القادمني من خارج الوالية 

أن يغادروا العاصمة واشنطن".
من جانب آخر، أثار تعرض رجل يبلغ من 
الشرطة،  الدفع على يد  إلى  العمر 75 عاما 
مما أدى إلــى حـــدوث إصــابــات خطيرة في 
رأســـه، إدانـــة واســعــة فــي الــواليــات املتحدة، 
الــضــبــاط مــن مدينة  احــتــج عــشــرات  بينما 
بوفالو التابعة لوالية نيويورك على معاقبة 

اثنني من زمالئهم على خلفية الواقعة.
فقد قدم 57 ضابطا استقالتهم من شرطة 
املــديــنــة عــلــى خــلــفــيــة دفــــع ضــابــطــني رجــال 
مــســنــا فــي الـــشـــارع مــمــا أدى إلـــى سقوطه 

أرضا وإصابته بجراح خطيرة.
وأظهر تسجيل مصور ضابطني من شرطة 
العمر  بوفالو وهما يدفعان رجال يبلغ من 
أرضـــا، حيث شوهد  ويسقطانه  عــامــا   75
الدم ينزف من رأسه قبل أن يتم نقله الحقا 

إلى املستشفى.
وشـــوهـــد الـــرجـــل راقـــــدا عــلــى األرض وهــو 
يــــنــــزف، بــيــنــمــا كـــــان عــــشــــرات الــشــرطــيــني 
له أي منهم  يمرون جانبه من دون أن يمد 

يد العون.
واســـتـــقـــال الــضــبــاط الــســبــعــة والــخــمــســون 
اللذين  الضابطني  توقيف  على  احتجاجا 
الــرجــل، وذلــك خــالل محاولة الشرطة  دفعا 
منع املتظاهرين من خرق منع التجوال في 
"واشنطن  ذكــرت صحيفة  ما  وفــق  املدينة، 

بوست" األميركية.

وقـــال جـــون إيــفــانــز، مــن شــرطــة بــافــلــو، إن 
الــضــبــاط اســتــقــالــوا بــســبــب املــعــامــلــة "غــيــر 
الــعــادلــة" الثــنــني مــن زمــالئــهــم "الــذيــن كانوا 

ببساطة ينفذون األوامر".
وأظهر تسجيل مصور رجال الشرطة وهم 
يصرخون في وجه الرجل املسن ويقولون: 
"تحرك. ادفعه للخلف"، ثم يتقدم ضابطان 
ويـــدفـــعـــان الــــرجــــل خــلــفــا فــيــســقــط أرضــــا 

مغشيا عليه.
واســــتــــمــــر الــــضــــبــــاط فـــــي املــــشــــي تـــاركـــني 
يسمع  كــــان  بــيــنــمــا  األرض،  عــلــى  الـــرجـــل 
صوت شخص يقول: "إنه ينزف من أذنه"، 
وشوهد في الفيديو ضابط ثالث وهو يقوم 

باستدعاء اإلسعاف على ما يبدو.
وأوضـــــح عــمــدة بــافــالــو بـــايـــرون بـــــراون، أن 
املسن، واسمه مارتن غوغينو، نقل  الرجل 
إلى املستشفى بعد سقوطه، وهو في "حالة 

مستقرة، لكن خطيرة".
النقيب جيف رينالدو املتحدث باسم  وقال 
الرجل أصيب  أن  إنــه يعتقد  بافالو،  شرطة 

بــــ"تـــهـــتـــك وارتـــــجـــــاج مــحــتــمــل" فــــي الــــــرأس، 
املدينة  في  الشرطة  أن مفوض  إلــى  مشيرا 

يحقق في الحادثة.
وأثار فيديو االعتداء على الرجل املسن إدانة 
من مستخدمي  واســعــة، ال سيما  أميركية 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، فـــي وقــت 
تــخــضــع فــيــه الــشــرطــة لــرقــابــة شـــديـــدة من 
املفرطة  القوة  استخدام  بسبب  األميركيني 

ضد املتظاهرين.
ووصف حاكم والية نيويورك أندرو كومو 
الـــحـــادثـــة بــأنــهــا "مــســيــئــة ومــخــيــفــة بشكل 
ـــوقـــت نــفــســه بــوقــف  كـــبـــيـــر"، مــشــيــدا فـــي ال
الــضــابــطــني الــلــذيــن دفــعــا الــرجــل وأســقــطــاه 

على الرصيف.
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن شــرطــة بــافــالــو في 
البداية أن رجال أصيب عندما "تعثر وسقط" 
أثــنــاء "مــنــاوشــة تــــورط فــيــهــا مــتــظــاهــرون"، 
حيث تم اعتقال عدة أشخاص، لكن فيديو 
الحادثة فند ما جاء في بيان الشرطة، مما 

وضعها في حرج كبير.
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إيــراَن  فــي  النظاِم  مصلحِة  تشخيِص  مجمِع  أمــُني  اعتبَر 
محسن رضائي، أَن التفاوَض مَع الرئيِس األميركي دونالد 
ترامب "سم قاتل". وكتب رضائي في تغريدة على "تويتر": 
التفاوض  معه..  ونتفاوض  اآلن  نأتي  أن  ترامب  قــال  "لقد 
الــــذي صنعته  مــعــك ســم حــتــى لــو خــرجــت مــن املستنقع 

بنفسك"، وأضاف: "أنت حاليا في املستنقع".
اإلفــراج  على  اإليــرانــيــة  السلطات  ان شكر  لترامب  وسبق 
وايت  مايكل  األميركية  البحرية  في  السابق  العنصر  عن 
املحتجز لديها منذ عامني، وخاطب طهران بالقول: "شكرا 
إيــران. ال تنتظروا االنتخابات األميركية إلبــرام صفقة  يا 

كبرى. سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل اآلن".
فــي املــقــابــل، قــال بــرايــان هــوك املــنــدوب األمــيــركــي الخاص 
لشؤون إيران، إن الباب ال يزال مفتوحا إلجراء مفاوضات 
عــلــى نــطــاق أوســــع مـــع إيـــــران بــشــأن بــرنــامــجــهــا الــنــووي 

وقضايا أخرى.
وأشار هوك، إلى أن املفاوضات بني الجانبني، ال تزال حتى 

اآلن مقتصرة على اإلفراج عن السجناء لدى الجانبني.
مــن جانب آخــر، حّمل مــســؤول روســـي، دوال أعــضــاء في 
تقرير  تسريب  مسؤولية  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة 

سري للوكالة، عن التفتيش النووي في إيران.
وقال ميخائيل أوليانوف املمثل الدائم لروسيا لدى املنظمات 

الدولية في فيينا: "أنا متأكد تماما، أن أمانة الوكالة ليست 
بــإيــران.  الخاصة  السرية  التقارير  تسريب  عــن  مسؤولة 
يتحمل مسؤولية ذلك، بعض الدول األعضاء التي سربت 
هذه التقارير لوسائل إعالم أميركية بهدف خلق جو غير 

صحي حول إيران".
وقــال أولــيــانــوف: إن "النشر املــتــزامــن فــي وســائــل اإلعــالم 
الغربية لتقرير الوكالة هذا، أثناء إرساله في الوقت نفسه 

إلى الدول األعضاء في مجلس إدارة الوكالة، يدل على أن 
نظام السرية للوكالة ال يعمل". وفي وقت سابق أمس األول 
الجمعة، وزعت وكاالت أنباء غربية، تقرير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عن حالة عمليات التفتيش النووي في إيران. 
وبحسب وكــالــة "فــرانــس بـــرس"، فــإن احتياطي إيـــران من 
اليورانيوم املخصب يقارب ثمانية أضعاف الحد املسموح 

به في االتفاق النووي لعام 2015.

أكد وزيُر خارجيِة قطر الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني وجوَد مبادرٍة جديدٍة 
إلنـــهـــاء األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة املــســتــمــرة منذ 
ثالثة أعوام، مضيفا أن قطر منفتحة على 

إجراء مفاوضات بهذا الشأن.
وقــال وزيــر الخارجية القطري في حديث 
وهناك  مطروحة  مبادرة  "هناك  صحفي: 
أجواء إيجابية حول هذه املبادرة وتنمنى 
أن تسفر عن خطوات إيجابية.. منفتحون 
عــلــى الـــحـــوار ومـــن يــتــقــدم بــخــطــوة نتقدم 

عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".
وأضاف: "نأمل أن تختلف املبادرة الجديدة 
مع  بالتعامل  جدية  ونجد  سابقاتها  عــن 
مــبــادرة الــكــويــت"، مــؤكــدًا أن "قــطــر أجــرت 
نهاية 2019،  السعودية في  محادثات مع 
طرف  مــن  مفاجئ  بشكل  توقفت  لكنها 

السعودية".
وتابع: "لألسف ال يوجد خط واضح حتى 
مــبــادرات إيجابية  األزمـــة، هناك  اآلن لحل 

أن  ونتمنى  تتم  لــم  الفعلية  الخطوات  لكن 
تــظــهــر تــلــك الـــخـــطـــوات مـــن أجــــل منظومة 
األمـــــن اإلقــلــيــمــي الـــتـــي تـــضـــررت بسبب 
إلى  بإيجابية  قطر  دول  تنظر  الــحــصــار، 

املبادرات لحل الخالف".

كما قــال: "إلــى يومنا هــذا لم نجد أسبابا 
ـــــهـــــذا الـــــحـــــصـــــار خـــصـــوصـــا  واضــــــحــــــة ل
بـــني  تــــــربــــــط  كــــــانــــــت  الــــــتــــــي  ـــــعـــــالقـــــة  ال أن 
قــبــل  فــــتــــرة  فـــــي  الــــحــــصــــار  ودول  قـــطـــر 
املــقــاطــعــة كــانــت طيبة ووديــــة وكـــان هناك 

 تــــــعــــــاون وحـــــــــــوار مـــســـتـــمـــر بــــــني جــمــيــع
 األطراف".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، 
أن الواليات املتحدة أطلقت مساعي جديدة 
لــدفــع الـــــدول املــقــاطــعــة لــقــطــر إلعـــــادة فتح 
مجالها الجوي للطائرات القطرية كخطوة 

أولى إلنهاء األزمة.
والبحرين  واإلمــــارات  السعودية  وقطعت 
والتجارية  الدبلوماسية  العالقات  ومصر 
مــع قطر فــي حــزيــران 2017 "بتهمة دعم 
الدوحة ذلك وتتهم  اإلرهــاب"، بينما تنفي 
دول الحصار بمحاولة تقويض سيادتها.

ــــــات املـــتـــحـــدة  ــــــوالي وحـــــاولـــــت الــــكــــويــــت وال
الــتــوســط فــي الــخــالف الـــذي قــوض جهود 
واشنطن لتشكيل جبهة خليجية موحدة 

ضد إيران.
يـــذكـــر أن قــطــر تــســتــضــيــف أكـــبـــر قــاعــدة 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة فـــي املــنــطــقــة، بينما 
األميركي  األسطول  البحرين  تستضيف 
أميركية  وقواعد  قــوات  وتتواجد  الخامس 

في كل من اإلمارات والسعودية.

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" األميركيُة بأَن معدَل اإلصاباِت اليومية 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــعــالــِم هــبــَط مــن 127,1 ألــف حــالــة أمــس األول 
الجمعة إلى 101,1 ألف أمس السبت، بينما بلغت الحصيلة 6 ماليني 

و740361.
 ،394984 إلــى  الوفيات وصــل  إجمالي  فــإن  الجامعة،  بيانات  وحسب 
بينما تماثل مليونان و748576 شخصا للشفاء من املرض منذ بدء 

الجائحة.
وتبقى الواليات املتحدة أكثر الدول تضررا بكورونا مع تسجيل مليون 
و897,8 ألف إصابة، بينما تخطت البرازيل التي تحتل املركز الثاني من 

حيث عدد اإلصابات عامليا، عتبة الـ600 ألف.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1005 حاالت وفاة 
جديدة و30830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد خالل 
البرازيليجايير  الرئيس  هدد  املاضية، حيث  والعشرين ساعة  األربــع 
بولسونارو بسحب بالده من منظمة الصحة العاملية إذا لم تكف عن 
يرتفع  وبذلك  على حد وصفه،  متحيزة"،  "منظمة سياسية  تكون  أن 
إجمالي عــدد حـــاالت الــوفــاة فــي الــبــرازيــل إلــى 35026 حــالــة، وحــاالت 

اإلصابة املؤكدة إلى 645771 حالة.
بيان صدر  فــي  العشرين  مجموعة  دول  تعهدت  متصل،  سياق  فــي 
عنها في ساعة مبكرة أمس السبت، بأكثر من 21 مليار دوالر ملكافحة 

فيروس كورونا.
وورد في البيان أن "مجموعة العشرين والــدول املدعوة قادت الجهود 
حتى  عنها  نتج  التي  كــورونــا  فيروس  جائحة  مكافحة  لدعم  العاملية 
اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دوالر أميركي لدعم تمويل منظمة 

الصحة العاملية".
وسبق ملديرة منظمة الصحة العاملية للبلدان األميركية كاريسا إتيان، 
املساهمات  مــن  تتكون  املنظمة  ميزانية  مــن  باملئة   60 أن  أعلنت  ان 

األميركية، وأن إلغاءها سيؤدي إلى انخفاض كبير في العمليات.
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن بالده تعتزم "وقف العالقات 

مع منظمة الصحة العاملية".
وتعتبر واشنطن من أكبر املساهمني في منظمة الصحة العاملية، حيث 

قدمت أكثر من 400 مليون دوالر عام 2019.

ستبدأ،  بــاألحــرى  أو  ستجري،  األميركية  العراقية  املفاوضات 
أسس  لتوضيح  هــي ضــروريــٌة  الــوقــِت.  لبعِض  تستمُر  وربــمــا 
البلدين، رئيس الحكومة السابقة السيد  وتفاصيل العالقة بني 
عــادل عبد املــهــدي كــان قــد طلب اجـــراء مباحثات حــول خــروج 
القوات األميركية من العراق بعد قرار البرملان بهذا الشأن، لكن 
للتفاوض حــول مستقبل  بــانــه مستعد  رّد  األمــيــركــي  الــجــانــب 
العالقة وليس االنسحاب. توقيت املفاوضات االن يثير شكوكًا 
عمرها  يكفي  وال  جــديــدة  العراقية  فالحكومة  فاعليتها،  حــول 
القصير إلعداد ملفات املفاوضات بالشكل الكافي، وهي كبيرة 
العالقات  بخصوص  محسوم  غير  الداخلي  موقفنا  وشائكة. 
مــع الــواليــات املتحدة، وهــذا مــا يضعف موقف الــعــراق فــي هذه 
املحادثات. ال يكفي أن يكون موقف الحكومة محسومًا ومؤمنًا 
األمــيــركــي، فتعقيدات  الجانب  مــع  الــى عــالقــات جــيــدة  بالحاجة 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي قـــد تــشــكــل عــائــقــًا أم أي اتـــفـــاق مـــع الــجــانــب 
الى حــوار وطني صريح ومنطقي بعيدًا عن  األميركي. نحتاج 
الـــشـــعـــارات الــعــاطــفــيــة. نــحــتــاج الـــى طــرح 
مصلحتنا؟  تكمن  أيــن  صريحة:  أسئلة 
هــل ان الـــعـــداء مــع أمــيــركــا يــخــدم بــلــدنــا؟ 
هـــل الـــعـــداء مـــع ايـــــران يــخــدم بــلــدنــا؟ هل 
مع  على عالقات جيدة  اإلبــقــاء  نستطيع 
كــال الــطــرفــني؟ مــا هــي فــرص البقاء على 
الــحــيــاد وكـــيـــف يــمــكــنــنــا اقـــنـــاع الــطــرفــني 

بإبعاد صراعهما عن أرضنا؟
قاعدة الحوار الوطني يجب أن ترتكز على 
دولة  أو  منه،  فئة  وليس  العراق،  مصلحة 
الخالف بني األطــراف  أو صديقة.  حليفة 
ــكــبــيــرة،  الـــخـــارجـــيـــة ال يـــــــدوم، والــــــــدول ال
وبــيــنــهــا أمــيــركــا وايــــــران تــتــصــرف وفــق 
الــعــواطــف. هــذا ما  منطق املصالح وليس 
قاله الرئيس اإليراني حسن روحاني بعد 

توقيع االتفاق النووي مع الدول الست. 
واضح أن الحوار مع الجانب األميركي لن 
يكون عراقيا اميركا مجّردًا بل سيشمل 
ملفات إقليمية ذات صلة بالعراق. الجانب األميركي يريده حوارًا 
حول العالقات الثنائية، وعلينا أن نطالبه أيضا بأن ال تقتصر 
يرى  أن  الــعــراق  يريد  انما  فقط،  والقواعد  االمــن  على  العالقات 
واقعه  من  تغّير  والعلوم  والصحة  والكهرباء  االقتصاد  أميركا 
العراقيون  يَر  لها. فلم  كي تساعد في بلورة مــزاج عام متقّبل 
مــرفــقــًا خــدمــيــًا وال صــرحــًا طــبــّيــًا أوعــلــمــيــًا شــيــدتــه أمــيــركــا في 

العراق رغم انفاقها عشرات املليارات كما تقول.
باملقابل لدى أميركا شركات كبرى تسعى الى عقود في العراق 
يمكن أن تكون في مصلحة العراق أيضًا، فكل املجاالت عندنا 
تحتاج الى تطوير. إن خلق مصالح لالخرين عندنا يجعل أمننا 
ووجودنا مصلحة لهم أيضًا. ينطبق هذا على كل الدول الجارة 

وغيرها.
املتبادلة  املصالح  على  يقوم  قــوي  بموقف  نتحرك  أن  األســاس 

كيف تثمر هذه املفاوضات.
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ة االستثمارات األجنبيَّ
بني االكاديمي الدكتور قصي الجابري 
ان "مـــــن االمــــــــور املـــهـــمـــة الـــتـــي يــنــبــغــي 
مــالحــظــتــهــا هـــو اال تــعــالــج االخـــتـــالالت 
يقوم  اال  اي  خــاطــئــة،  بــاســس  الهيكلية 
االستثمار االجنبي على شراكات تكون 
لصالح  االكبر  االيجابيات  حصة  فيها 
املــســتــثــمــر االجـــنـــبـــي مــقــابــل هــــدر في 
املوارد االقتصادية" ،موضحا "الن ذلك 
ويجب  مــشــوهــة،  عملية  الــى  سيفضي 
الــوقــت نفسه ان يبدأ االمــر بعالقة  فــي 
اســتــثــمــاريــة قــائــمــة عــلــى ســتــراتــيــجــيــة 
املحلي  الناتج  في  االقتصادية  للتنمية 

االجمالي".
املشاركة بني  اسلوب  "اعتماد  ان  ورأى 
املــســتــثــمــريــن (االجــنــبــي واملــحــلــي) مع 
الى  الوطنية سيؤدي  االحتفاظ بالهوية 
تفعيل دور رأس املال الوطني ليتكامل 
مـــع رأس املـــــال االجـــنـــبـــي وصــــــوًال الــى 

تحقيق معدالت نمو مرتفعة".
الــى ان "بعض انــواع االستثمار  وأشــار 
قــــد تــــــؤدي الـــــى تــعــمــيــق حـــالـــة الــبــطــالــة 
وتـــعـــزيـــز الــتــبــعــيــة االقـــتـــصـــاديـــة ورفـــع 

مــعــدالت الــتــضــخــم فــضــال عــن تحويل 
وبالتالي  للخارج،  االقتصادي  الفائض 

تتأثر التراكمات الرأسمالية سلبيًا".
وأكــــد "لــكــي يــحــقــق االســتــثــمــار جـــدواه 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــــان االمـــــــــر يــقــتــضــي 
اشــتــراط اســتــثــمــار جـــزء مــن الــفــوائــض 
املــالــيــة املــتــحــقــقــة فـــي الـــداخـــل لــتــطــويــر 
تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع  املـــــشـــــروع ذاتـــــــه او 
امامية ترابطات  ذات   استثمارية اخرى 

 وخلفية".
ــــجــــابــــري "بـــــهـــــذا ســيــكــون  واضـــــــــاف ال
االســـتـــثـــمـــار االجـــنـــبـــي عــــامــــًال مــحــفــزا 
الــنــشــاط االقــتــصــادي وتطوير  لــتــنــويــع 
الـــقـــاعـــدة االنـــتـــاجـــيـــة، مــايــقــلــل الــضــغــط 
االنفاق  ناحية  من  العامة  املــوازنــة  على 
ويــقــلــل عــجــز الــحــســاب الــــجــــاري، كما 
قاعدة  االجنبي  االستثمار  مــن  يجعل 
انــــطــــالق الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلــمــســاهــمــة 
يتم  ان  اي   ، االســاســيــة  الصناعات  فــي 
املجاالت  االجنبي في  املستثمر  دخــول 
الــتــي تــوفــر مــدخــالت لــلــصــنــاعــات التي 
االســتــثــمــار  الـــخـــاص  الــقــطــاع  يستطيع 

فيها".

مشاركات كثيفة
ولفت الجابري الى ان االستثمار" سيولد 
كثافة  مــن  اكثر  العمل  كثيفة  مشاركة 
رأس املال المتصاص البطالة املوجودة، 
النسبية  املــزايــا  تحسني  اســتــمــرار  وان 
للصناعات القائمة يتطلب انشاء مراكز 
من  االجنبي  املستثمر  يتولى  تدريبية 
القدرات  وتــدريــب  وتأهيل  بناء  خاللها 
الــوطــنــيــة لــتــصــبــح قــــــادرة عــلــى احــــداث 
لتتمتع هــذه  الـــالزمـــة  الــفــنــيــة  الــتــغــيــرات 
الــســوق  املــنــتــجــات بــقــدرة تنافسية فــي 
الدولية، ما يضاعف الصادرات املحلية 
ويــحــســن الــحــســاب الــجــاري بــعــيــدا عن 

الصادرات النفطية" .
تلعب  ان  الحرة  للمناطق  "يمكن  وتابع 
االســـتـــثـــمـــارات  اســـتـــقـــطـــاب  فــــي  دورا 
االجــنــبــيــة عـــن طــريــق تــخــفــيــف الــقــيــود 
وتقليل  التجارة،  على حركة  الجمركية 
الالزمة  معوقات حركة رؤوس االمــوال 
ان "نجاح مثل  ، مؤكدا  التنمية"  لعملية 
بيئة  توفير  يتطلب  االســتــثــمــارات  هــذه 
ومناخ استثماري ناجح يعتمد بالدرجة 
االســـــاس عــلــى مـــدى تــوفــر االســتــقــرار 

العام ومدى توفر البنى التحتية الالزمة 
القامة هذه االستثمارات".

الرأسمال الوطني
بالشأن  املختص  اكــد  ذاتــه  السياق  فــي 
ـــدكـــتـــور احـــمـــد الــــــراوي  االقــــتــــصــــادي ال
ان "االقــتــصــاد الــعــراقــي بــحــاجــة ماسة 
لالستثمار بمختلف اشكاله، نظرا لعدم 
النهوض  الوطني على  الــرأســمــال  قــدرة 
التي  املناطق  البلد وخاصة في  باعمار 
حررت من سيطرة االرهاب الداعشي".

واشـــار الــى ان "تــجــارب الــبــلــدان النامية 
االجنبي  االســتــثــمــار  نــجــاح  الـــى  تشير 
تــوجــد مخاوف  ، وال  الــبــنــاء  فــي عملية 
من االنفتاح على االستثمار االجنبي"، 
مــضــيــفــا ان "عـــمـــلـــيـــة االنــــفــــتــــاح عــلــى 
املــســتــثــمــر االجــنــبــي لــيــســت الــحــصــول 
على املــزيــد مــن الــتــدفــقــات املــالــيــة وانما 
الـــحـــصـــول ايـــضـــا عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
ـــــــى ايــــجــــاد  املـــــتـــــطـــــورة، مـــــاســـــيـــــؤدي ال
ــــتــــي تــــرفــــع مـــــن الـــــقـــــدرات  املـــنـــافـــســـة ال
 االنــتــاجــيــة للسلع الــوطــنــيــة فــي الــســوق

 الدولية" .

لــم يــعــد الــنــفــط الــخــام مــنــقــذا فــي املــــأزق الـــذي وضعتنا به 
الجائحتان (كورونا وتبعاتها انخفاض اسعار النفط) في 

االفق املنظور لكونهما ازمتني عامليتني. 
بــل فرضها  ترفا  يكن  لــم  العجلة،  اسالفنا  اخــتــرع  عندما 
زمن الضرورة لذا فتصدير النفط الخام (بانتاجه املحجم 
وسعره الدولي) بات مجرد تحصيل حاصل وخارج دائرة 

قرارنا التنموي املستقل. 
ــــنــــا مــــديــــنــــون فـــــي زمــــــن الــســعــر  وبــــمــــا انــــنــــا كـــنـــا ومــــازل
الــســكــانــيــة  زيـــادتـــنـــا  وان  االن،  وحـــتـــى  لــلــبــرمــيــل  الـــعـــالـــي 
 اكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون نـــســـمـــة ســــنــــويــــًا تـــضـــيـــف تـــراكـــمـــًا 

وتبعات.
ـــعـــراق  ـــك البـــــد مــــن مـــراجـــعـــة واقــــــع االســـتـــثـــمـــار فــــي ال ـــذل ل
الــــى جــانــب  لـــعـــام 2006 وتـــعـــديـــالتـــه،  وقـــانـــونـــه رقــــم 13 
امننا  تحقق  التي  والصناعية  الــزراعــيــة  منتجاتنا  حماية 
الـــــغـــــذائـــــي، وتـــقـــيـــنـــا مـــــن تـــداعـــيـــات 
 الــجــائــحــتــني الـــلـــتـــني تــعــصــفــان بــنــا 

وبغيرنا.
كقاعدة  عـــادت  عــاملــيــا،  فالحمائية، 
لــلــتــنــمــيــة وبـــديـــال غــيــبــتــه الــلــيــبــرالــيــة 
لــتــحــيــيــه االن مـــن خـــالل(  الــعــاملــيــة 
اميركا اوال)، البد من التذكير بأنها 
الــعــالــم منذ  فــي  الطبيعية  املــمــارســة 
بـــدايـــة الـــقـــرون الــوســطــى بـــل ومــنــذ 
ما  اذا  الرومانية   – اليونانية  الفتره 
اردنــــا الــذهــاب ابــعــد الـــى الــوراء،كــمــا 
ان الــحــمــائــيــة تــعــد رديـــفـــا وقــريــنــا 

لالستثمار . 
لــيــس متلكئا  فــاالســتــثــمــار عــمــومــا 
ظاهرة  بــات  بــل  النفطي  الحقل  فــي 
ســلــبــيــة، فـــمـــا زالــــــت املــــــدة الــزمــنــيــة 
بــــني كـــتـــاب احــــالــــة املــــشــــروع ومــنــح 
اكــثــر نظرا  او  االجــــازة تصل لسنة 
هيئات  ان  يعني  النوافذ،ما  لتعددية 
االســـتـــثـــمـــار اصـــبـــحـــت جـــــــزءا مــن 
تــتــابــع عملها  ال  كــونــهــا  املــشــكــلــة، 
 قبل وبعد االحالة وبعد منح اجازة

 االستثمار .
اذن ال بد ان تقوم رئاسة الهيئة باملتابعة االلكترونية وتقديم 
ودرجــة  االختناق  نقاط  الـــوزراء عن  لرئيس  يومي  موقف 
عدم مطابقة االجــراءات للسقف الزمني، ألن الجائحتني ال 
تنتظران املتلكئني بكل االحــوال. لعل من الدروس القاسية 
التي يجب تعلمها االن هو القرض الخارجي، كونه سيزداد 
ثقال مع شــروط صندوق النقد الدولي على لبنان، اذ كان 
اذ  بــدونــه،  الــقــرض  (الحمائية) اساسيا ال يــصــرف  شــرط 
للموازنة  االن وغــدا مخصصة  النفطية  قد تكون عائداتنا 
التشغيلية اوال وتسديد الديون السابقة، ما يجعله ال يسد 
عجزا وال يمول املوازنة االستثمارية اال من خالل تصنيعه 
لسد باب االستيراد للمنتجات وتشغيل املصافي، لندخل 
 املضمار التنموي مؤهلني وجاهزين الي تداعيات مستقبلية

 أخرى.

التناقص  مــن  الــمــزدوجــة  للصدمة  كـــان 
الــــحــــاد فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط بــســبــب 
الــجــائــحــة والـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي الــعــرض 
للنفط  المنتجة  الــدول  في  مباشر  تأثير 
التي تعتمد على إيرادات الهيدروكربونات 
في تمويل وتغذية ميزانيات واقتصادات 
بـــلـــدانـــهـــا. ويـــعـــد الــــعــــراق احــــــدى الـــــدول 
المنتجة االكثر تأثرا خالل الفترة الطويلة 
من االنخفاض النسبي في اسعار النفط 
اإليــرادات  التام على هــذه  العتماده شبه 

وقلة احتياطاته المالية. 
النفط  إيــراداتــه من  وسينخفض صافي 
الـــى مـــا ال يــقــل عـــن 70 بــالــمــئــة مــقــارنــة 
بالعام الماضي في حال استمرت اسعار 
النفط بمستوياتها الحالية. كما سيعاني 
عجزا كبيرا ما يقارب 3.5 مليار دوالر 
فقط  والمعاشات  الــرواتــب  لدفع  شهريا 
الضرورية.  الحكومية  النفقات  ولتغطية 
الى  الدولي  البنك  وتشير احدث توقعات 
العراقي سيتقلص بنسبة  االقتصاد  ان 
إتــســاع عجز  الــعــام، وان  بالمئة هــذا   10
حسابه الجاري سيكون من بين االشد 

خطورة في العالم.

تساؤالت مهمة
امـــا بــالــنــســبــة لــقــطــاع الــطــاقــة فــي الــعــراق 
الــذي يمثل حجر االســاس في اقتصاده 
يبرز ســؤاالن رئيسان، اولهما ما تأثير 
انخفاض االسعار على صناعات الطاقة 
في العراق؟، وما الــدروس التي يمكن ان 
توجه العراق اثناء استجابته لهذه االزمة 
وسعيه لضمان االستعداد بشكل افضل 

امام تقلب اسعار النفط مستقبال؟.
تقدم استجابة العراق خالل دورة أسعار 
النفط السابقة دالئل قوية حول التدابير 
التي من المرجح ان يتخذها للتعامل مع 
ازمته الحالية. إذ كان رد فعله عند هبوط 

اســعــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة عـــام 2014 هو 
خفض االنفاق االستثماري، وظلت آثار 
تلك الخطوات ملموسة حتى عام 2019 
عندما بقت موازنة الحكومة الوطنية اقل 
من عشرين بالمئة مما كانت عليه عام 
2013. وأثرت محدودية مشاركة القطاع 
الـــخـــاص فـــي االقـــتـــصـــاد عــلــى الــتــقــلــص 
ـــعـــام على  الــكــبــيــر فـــي إنـــفـــاق الـــقـــطـــاع ال
جميع الــخــدمــات االســاســيــة تــقــريــبــا، إذ 
ت السلطات االستثمارات في الطرق 

ّ
اجل

والمستشفيات والمدارس. 
ولم يكن قطاع الطاقة محصنا امام تلك 
الـــتـــراجـــعـــات، فــكــان مــتــوســط الــمــيــزانــيــة 
المالية السنوية المخصصة لوزارة النفط 
اقل من الخمس في الفترة ما بين -2018
2015 عن ما كانت عليه عام 2013، ما 
أثر في قــدرة العراق في مواصلة اهدافه 
طويلة االمد لتطوير النفط والغاز. كما ان 
التأثير على وزارة الكهرباء كان أشد، إذ 
انخفضت ميزانية االنفاق اإلنتاجي اكثر 
بمستوياتها  مقارنة  بالمئة  ستين  مــن 

عام 2013.

خطط استثمار مؤجلة
هناك دالئل اولية على ان تراجع اسعار 
النفط الحالية سيؤثر فعال في الموازنات 
الموافقة  تتم  لــم  وطــالــمــا  لــلــبــالد.  المالية 
 ، لـــعـــام 2020  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى مــــوازنــــة 
ســيــتــم تــقــلــيــص انــفــاقــهــا عــنــد مستوى 
مقسم بنسبة 1/12 من اإلنفاق المحقق 
مــن الــعــام السابق. وهــنــاك اشـــارات على 
التي  المالية  االستثمارات  جميع  تأجيل 
العام  لــهــذا  الــكــهــربــاء  وزارة  لها  خططت 
الـــى إشــعــار اخـــر. وهـــذا يــعــّرض الكثير 
من االستثمارات الضرورية في الشبكة 
النقل  الخسائر في  ان  للخطر، ما يعني 
والــتــوزيــع هــي االكــبــر فــي الــعــالــم، وتؤثر 

مــيــغــا واط  يــقــدر بسبعة آالف  مــا  عــلــى 
الــتــولــيــد المخطط لها  مــن تــوســيــع ســعــة 
واط  ميغا  آالف  مــن خمسة  اكــثــر  وهـــي 
لــتــوربــيــنــات الــغــاز ذات الـــــدورة الــمــركــبــة، 
الطاقة  مــصــادر  مــن  واط  ميغا  و1700 

المتجددة.

إصالح التعرفة
تــشــيــر حــركــة ســـوق الــنــفــط الــحــالــيــة الــى 
انــــــه لـــيـــس مــــن الـــحـــكـــمـــة وضــــــع اســــاس 
لــســتــراتــيــجــيــة إصــــالح اقــتــصــادي على 
الــنــفــط عافيتها  امــــل اســـتـــعـــادة اســـعـــار 
االدوات  من  عــدد محدود  وهناك  قريبا. 
ــــلــــعــــراق ان  ــــتــــي يـــمـــكـــن ل ـــســـيـــاســـيـــة ال ال
يــســحــبــهــا لــدعــمــه فـــي وضـــعـــه الــحــالــي، 
الدولة  ُيكلف  الــذي  مثال  الكهرباء  كدعم 
ما يقارب 12 مليار دوالر سنويا، اي ما 
يعادل إجمالي عائدات الشبكة باالسعار 
الــحــالــيــة لــخــمــســة اشــهــر تــقــريــبــا، وهـــذا 
العبء ثقيل جدا خصوصا عندما تكون 
الصحة المالية للدولة بالضعف الذي هي 
عليه االن. اذن هناك عدة اسباب ألولوية 
إصالح عاجل ومدروس ودقيق للتعرفة 

.
ً
وتنفيذها جيدا

اولــهــا، سيساعد عــلــى تــولــيــد اإليــــرادات 
لقطاع بات معسرا لعدة سنوات، ما يتيح 
الــمــزيــد مـــن الـــمـــوارد الــحــكــومــيــة إلعـــادة 
اســتــثــمــارهــا فــي الــنــظــام. ثــانــيــا، إصــالح 
التعرفة في إرسال إشارة سعرية يمكن 
ان يــخــفــف مـــن ارتـــفـــاع الــمــعــدل الــحــالــي 
كان  الــذي  الكهرباء،  على  الطلب  لتنامي 
يتزايد بمعدل عشرة بالمئة سنويا. وان 
إصالح كهذا مهم لتعزيز قطاع كهرباء 
اكثر استدامة من خالل تخفيف التنامي 
وتحفيز زيادة العرض الذي سيوفر في 
المقابل الطاقة الالزمة إلنعاش اقتصادي 

اوسع.

مفتاح االزدهار االقتصادي
قد يفكر العراق في حوافز جديدة لحث 
االســتــثــمــار الــخــاص فــي مــشــاريــع الــغــاز 
يفضل  الـــذي  الــحــالــي  فالنمط  الطبيعي، 
الـــتـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــي لـــمـــشـــاريـــع الــبــنــى 
يشكل  الــقــطــاع،  عــبــر  الضخمة  التحتية 
إيــرادات  اوقــات تراجع  عائقا مرهقا في 
النفط، ما يضع المشاريع المهمة بالنسبة 
ـــعـــراق امـــام  لــلــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة فـــي ال
للعراق  ويمكن  الــطــويــل.  التأجيل  خطر 
للمستثمرين  تــســمــح  آلـــيـــات  يــبــحــث  ان 
يمكن  التي  السوائل  وتصدير  بتسويق 
نتزع من الغاز الطبيعي الذي ُيحتجز 

ُ
ان ت

مــن الــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة، وبــمــا ان معظم 
هذا الغاز لم يستخرج بعد او يتم حرقه 
يزيد  قــد  المربح  استخدامه  فــان  حاليا، 
من الرغبة الستثماره، خصوصا عندما 
المحلي  الطبيعي  الــغــاز  اســعــار  تحافظ 

على انخفاضها النسبي. 
ـــعـــراق وقــت  وبـــالـــكـــاد كــــان هــنــاك امــــام ال
عــــاجــــل لـــمـــتـــابـــعـــة إصــــالحــــاتــــه الــمــهــمــة 
ـــطـــاقـــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  فــــي قـــطـــاع ال
االستثمار حتى عندما تضررت إيرادات 
ـــحـــكـــومـــة بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض اســـعـــار  ال

 النفط. 
االعتماد  باستمرار  المتمثل  البديل  وان 
للمشاريع  المباشر  الــدولــة  تمويل  على 
الـــضـــخـــمـــة يــــزيــــد مــــن مـــخـــاطـــر تــأجــيــل 
تــلــك الــمــشــاريــع. ونــظــرا الهــمــيــة كــل من 
فــي إزدهــــار  والــكــهــربــاء  الطبيعي  ــغــاز  ال
هكذا  تجنب  ينبغي  العراقي،  االقتصاد 
ـــثـــمـــن. النــهــمــا  تـــأجـــيـــالت مــهــمــا كـــــان ال
يملكان مفتاح التنويع الذي يجعل العراق 
 اكــثــر مــرونــة مــع تــغــيــرات اســعــار النفط 

مستقبال.
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دعـــا مــركــز بــحــوث الـــســـوق وحــمــايــة 
الــمــســتــهــلــك،الــقــائــمــيــن عـــلـــى الــمــلــف 
ـــــرادات  ـــى تــعــزيــز االي الــمــالــي لــلــبــلــد، ال
ـــيـــة مـــــن دوائـــــــــر الـــــدولـــــة وعـــــدم  ـــمـــال ال
االعتماد على االيرادات النفطية فقط 

لتمويل الموازنة.
يحيى  الدكتور  المركز  مدير  وحــذر 
كمال البياتي في تصريح لـ"الصباح" 
مـــــن تــــداعــــيــــات تـــخـــفـــيـــض الـــــرواتـــــب 
لــلــمــوظــفــيــن واالســــاتــــذة الــجــامــعــيــيــن 
لــمــا لــهــا مــن تــأثــيــرات فــي المستوى 

المعيشي لهم والسرهم".
وأضاف " هناك بدائل يمكن اعتمادها 
بالتركيز  تتمثل  االجـــراء  هــذا  لــوقــف 

عــلــى تــعــزيــز وزيـــــادة االيــــــرادات غير 
النفطية المتأتية من المنافذ الحدودية 
والجمارك، فضال عن ايرادات الدوائر 
الخدمية للوزارات التي تجبي رسوما 
مــــن مـــراجـــعـــيـــهـــا، كـــــدوائـــــر الــــمــــرور 

والجوازات والمحاكم وغيرها".
العراق  بــه  البياتي ان " مــا يمر  وقــال 
مـــــن ازمــــــــة حــــالــــيــــا شـــبـــيـــه الـــــــى حــد 
التي   2014 حــزيــران  بــاحــداث  كبير 
تراجعت فيها اسعار النفط وشهدت 
اال  االرهابية"،  ظهورعصابات"داعش 
ان البلد تمكن من ادارة االزمة في تلك 
الظروف"، مضيفا ان " االزمة الحالية 
أشد وتتطلب ادارة اقتصادية ناجحة 
رواتـــب  الـــى تخفيض  الــلــجــوء  تجنب 

الموظفين".
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تفاقمــــــــت وتنوعت بصورة خطيرة االعمال االرهابية القــــــــذرة من قبل زمر دواعش 
الكفر والزندقة والخاليا الصفراء .. وباتت تشكل حالة من اخطر ما مر على العراق 
من قبل ومن بعد سقوط النظام واالحتالل العام 2003 ، ولعلها من اخطر التحديات 
التي تواجه العملية السياسية والتطورات الحاصلة . االشارة الى ان من حق اي شعب 
تحتل اراضيه وتنهب خيراته وتسفك دماء ابنائه .. أن يلجأ الى التصدي واملقاومة 
كوســــــــيلة للخالص من العبودية واالحتالل، وهذا ما اقرته االحزاب وشرائح الشعب 
العراقــــــــي العظيم، ومــــــــا اقرته ايضا القوانــــــــني واالعراف الدولية واملواثيق الرســــــــمية، 
وال يــــــــكاد يناقش فيه احد قــــــــط ..وفي هذا املنحى تندرج الجرائــــــــم الحقيرة املرتكبة 
بحق الشــــــــعب العراقي بكل اطيافه املتحابة على ارض الوطن .. وليس من شــــــــك بان 
الذي يوحــــــــد هذه الزمر التكفيرية املنبوذة والحاقدة هو العداء الطائفي ومســــــــيرتنا 
الديمقراطية التي ســــــــتكون مفتاحا للتغيير وخارطة طريق للعديد من دول الجوار 
ودول العالــــــــم الثالث، التي ما زالت تحت مظلة االضطهاد والظلم والدكتاتورية، فعلى 
الرغم مما يكتنــــــــف عملية التغيير الديمقراطي والسياســــــــي 
مــــــــن صعوبات وتعقيــــــــدات جمة، لكن طموح شــــــــعبنا الكبير 
هــــــــو الكفيل بمواصلــــــــة املســــــــيرة الطويلة والتحــــــــدي الصلب 
نحو تحقيق ( اســــــــتقاللية العراق وبنائه اقتصاديا وتربويا 
واجتماعيا)، وترسيخ أمنه واستقراره . وتبقى مهمة معالجة 
امللف االمني من مهمات الدولة واجهزتها املختصة من خالل 
مكوناتها السياسية .. والهاجس االساس والجوهري لشعب 
العراق، ولن تكون هذه املعالجة ناجحة ما لم تتكامل ابعادها 
املختلفة، بمــــــــا في ذلك الواقع االمني املضطــــــــرب، مع الحفاظ 
على حســــــــن الجوار وعلى املعايير االنسانية والدولية، فضال 
عــــــــن ان انجاح هــــــــذا امللف املعقــــــــد بحاجة الى دعم واســــــــناد 
وتعــــــــاون املواطن العراقي وتفاعله مع الجهــــــــات ذات العالقة . 
ويقتضــــــــي كذلك اقــــــــدام املنظمات واالحــــــــزاب الوطنية والكتل 
والتيــــــــارات العراقية االصيلة على مبــــــــادرات جادة وصادقة، 
وأن تتحمــــــــل وزر الواقع املضطرب الذي يجتــــــــاح العراق منذ 
العام 2003، وذلك من اجل ( شل بنية االرهاب الدموي) بكل 

اشكاله وزمره التكفيرية وردم مستنقعه امللوث .
ان التالحــــــــم املصيري اليوم امام تحدي داعش الفســــــــق والفجور واســــــــتئصاله من 
أرض الوطن التي دنسها باالمس بفعل عناصره الخبيثة من العراقيني.. وما يتحقق 
اليوم من مطاردة هذه الزمر السوداء الخبيثة،  من بيت لبيت .. ومن شارع لشارع .. 
وفي ســــــــاحات الحرب في كردستان العراق وغرب وشرق الوطن . وها هي جحافل 
( نصر السيادة ) املعبرة عن التالحم بني ابناء شعبنا كافة، وهي تالحقه وتطارده 
في الوديان والصحارى، ويقود جيشنا الشجاع، وظهيره ( الحشد الشعبي املقدس 

) الحمالت االستباقية ضد هذه العصابات املجرمة 
ان التالحــــــــم قد عزز وحدة شــــــــعبنا في مواجهة تحدي هــــــــذا االخطبوط القاتل الذي 
اســــــــتباح الحرمات ومــــــــارس االغتصاب ..فهذا  هو الواقع فــــــــي الظروف الصعبة، إذ 
تتوحد كلمة الشعب العراقي االصيل وتتكاتف االيادي ملواجهة اقسى الظروف التي 
تمر على العراق الصامد، حفاظا لســــــــالمة تراب الوطن املفدى من تدنيســــــــه باقدام 

خبيثة وملوثة وقذرة. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

اتــذكــره النه  أتــذكــر جيدًا ذلــك الصباح، 
من  افــطــارنــا  فيه  تناولنا  الــذي  الوحيد 
دون أن ننطق بحرف، الوجوه مصفّرة، 
مــن مستقبل مجهول  والــقــلــق  الــحــيــرة 
قـــــادم تــخــيــُم عــلــى املـــشـــهـــد، ال اتــذكــر 
الــى البقية مــا إن  َمــن ِمنا أطلق ســؤالــه 

خرجنا من املطعم: شفتوا الصار؟!.
اجاباتنا  ينتظر  السؤال كان  أطلق  من 
عن حدث يوم أمــس، دخــول داعــش الى 
مــديــنــة املــوصــل، واالخـــبـــار تــتــوالــى عن 
بها  تتوعد  عاجلة  عسكرية  تحركات 
أو  املدينة  الستعادة  العراقية  الحكومة 
مــا سقط منها فــي وقتها بيد داعــش، 
الــقــنــوات الــفــضــائــيــة تــتــحــدث عــن أكبر 

عملية نزوح ستشهدها البالد.
ال أحد منا كان يفّضل أن يبدأ باالجابة، 
أو هــي الــصــدمــة الــتــي أخــرســتــنــا، فمن 
يــتــصــدى لــهــذا الــســؤال مـــاذا عــســاه أن 
ليلة وضــحــاهــا أصبحنا  فــي  يـــقـــول؟! 
وتهدد  محافظة  سقط 

ُ
ت عصابة  امـــام 

اآلمــــنــــني.  مـــــن ســـكـــانـــهـــا  آالف  حــــيــــاة 
وهــدفــهــا الــبــعــيــد االســـتـــيـــالء عــلــى كل 

شيء، كل شيء من دون توقف!.
بدأت وسائل االعالم تنقل لنا مشاهد 
كـــنـــا نــــراهــــا فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أو 
غـــــزة، وشـــاهـــدنـــاهـــا قــبــل ســـنـــوات في 
 ،2006 اللبنانية   – االسرائيلية  الحرب 
شـــاهـــدنـــاهـــا وتـــعـــاطـــف مــعــهــا الــكــثــيــر، 

اعتقد هكذا.
بـــدأنـــا نــشــاهــد اآلبــــــاء وهــــم يــمــســكــون 
بــــأيــــادي أبـــنـــائـــهـــم وتـــســـيـــر زوجـــاتـــهـــم 
وبناتهم خلفهم محّملني بما ساعدتهم 
بــطــانــيــات، مالبس،  على حمله،  قــواهــم 
ومــســتــمــســكــاتــهــم  املـــــــاء،  ـــخـــزن  ل اوان 
الـــرســـمـــيـــة بـــالـــطـــبـــع، وهــــــم يـــســـيـــرون 
فــي شــــوارع مــتــربــة، قــاتــمــة ومــجــهــولــة، 
متوجهني الى "الالمكان" إن صح القول، 

باحثني عــن سقف وأربــعــة جـــدران، أو 
يؤويهم  أو  فيه  ينامون  فقط،  األخــيــرة 

من مجهول ال يعرفونه.
فــي هــيــت، مدينتي حــيــث كــنــت أعــيــش، 
وبــــعــــد أن عـــشـــنـــا مــــــــرارة شــــهــــور مــن 
مـــشـــاهـــد ســــقــــوط املـــــــدن ، ســــقــــوط ال 
يــشــبــهــه شــــــيء، فـــمـــا يــحــصــل عــصــيٌّ 
تلك  ملــثــل  كــيــف  واالدراك،  الــفــهــم  عــلــى 
الـــعـــصـــابـــات الــــقــــادمــــة مــــن صــفــحــات 
هكذا؟  تفعل  أن  تاريخنا  في  "مخزية" 
مــــن أعـــطـــاهـــا الــــحــــق؟ وكـــيـــف امــتــلــكــت 
القوة؟ وملاذا يتعاطف معها البعض بل 
لبعٍض  يمكن  بــحــرارة؟ كيف  ويؤيدها 
مــــن املــجــتــمــعــات أن تـــــرى فــــي داعــــش 

خالصها؟ وخالصها ِمن َمن؟ .
ــتــي تــغــفــو على  هـــنـــاك، حــيــث املــديــنــة ال
الفرات، كان الناس يحدثوننا عن سور 
ــــى اآلن،  املـــديـــنـــة الـــقـــديـــم، الـــشـــاخـــص ال
 أمــام 

ً
وابـــوابـــه األربـــعـــة الــتــي تــقــفــل لــيــال

ف 
ّ
الوافدين، وال تفتح اال نهارًا مهما كل

األمــر حماية للمدينة من غــزوات كانت 
ــهــا، صـــغـــارًا كــنــا فــلــم نفهم  تــتــعــرض ل
ملاذا يصُر البعض على الغزو؟ احاديث 
مثل هذه كانت تمر علينا في لحظتها 
 
ٌ
سريعًا، أو قل مثلما يقول املثل (كنسة

تحت السجادة).
بــعــد (115) يــومــا فــقــط عــلــى ســقــوط 
املــــوصــــل ومــــــن بـــعـــدهـــا مــــــدن اخــــــرى، 
اســـتـــيـــقـــظـــنـــا عــــلــــى اصـــــــــــوات املـــــدافـــــع 
والــرشــاشــات، الــخــوف وحـــده هــو الــذي 
كـــــان يـــحـــركـــنـــا، يـــدفـــعـــنـــا نـــحـــو الـــبـــاب 
لـــرؤيـــة مـــا يـــجـــري، ويـــدفـــع بــاصــابــعــنــا 
نــحــو الــهــواتــف املــحــمــولــة، ويــصــر على 
اجــــراء املــزيــد مــن االتـــصـــاالت، بــأقــارب 
ملعرفة  مختلفة  مناطق  مــن  واصــدقــاء 
ما يجري، بعد انتهاء كل مكاملة يكبر 
الــــخــــوف ويـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــنـــا، عـــلـــى كــل 
شــيء فينا، يقابله نــزٌر يسير من امٍل 
اخبارًا  آخــر يكذب  اتــصــاٍل  تبقى نحو 
ســمــعــنــاهــا، لــتــنــتــهــي جــولــتــنــا فـــي ذلــك 
انتصاره  وانتصاره،  بالخوف  الصباح 
دخلت  مــؤكــدة:  االخــبــار  كبشر،  علينا 
اجــزاء  على  تسيطر  وأصبحت  املدينة 
واســعــة منها . تــاريــخ املدينة لــم يشفع 
 عليها، املدينة 

ً
لها أمامهم، بل كان وباال

مجتمعها  وتــاريــخ  األزل،  مــنــذ  املــدنــيــة 
املختلف،  اآلخــر  مــع  املتعايش  السلمي 
مـــنـــذ 2003 ومـــوجـــات  عـــــدم رغــبــتــهــا 
 فيها، 

ً
الهرج واملرج في أن تكون شريكة

بــايــذائــهــا، مشاهد  االيــغــال  الــى  دفعهم 
الجثث على األرصفة، اآلليات العسكرية 
تمت  التي  الــدولــة  مؤسسات  املحروقة، 
وهــم  هيجانهم  األرض،  مــع  تسويتها 
يـــجـــوبـــون الـــــــدروب واألزقـــــــة بــحــثــًا عن 
فيها  يكون  بــأيــاٍم  تنذر  لهم،  مطلوبني 

.
ً
اللون األسود لونًا طبيعيًا ومقبوال

 حتى إلنزال حقائب 
ً
لم يتركوا لنا مجاال

مــالبــســنــا مـــن حــيــث كـــانـــت، فلضمان 
الــســرعــة اكــتــفــيــنــا بــمــا نــلــبــســه وغــيــار 
الجاهزة   املستمسكات  حقيبة  أخــرى، 

في رحالت الهروب والعودة الى البيت.
ونــحــن نــهــرب حــيــث ال نـــدري الـــى أيــن، 
كانوا وحوشًا  منهم،  مجاميع  واجهنا 
على  وتــبــدو  قــذريــن  الحقيقي،  باملعنى 
الــذي سمح  الــدم، دمنا  مالبسهم بقايا 
 ال 

ً
لــهــم الــجــمــيــع بــــان يــســفــكــوه، حـــفـــاة

عيونهم  اقــدامــهــم،  فــي  شيئًا  ينتعلون 
 عـــن كـــل شــيء 

ٌ
قـــويـــة، مــتــرقــبــة، بــاحــثــة

الستغالله ضدك أنت املعروف بالنسبة 
لــلــبــعــض مــنــهــم، بــتــاريــخــك وانــتــمــائــك 
ومــوقــفــك مــنــهــم، كــيــف ال ومــنــهــم من 
ابـــنـــاء املــديــنــة كــثــيــر، عــرفــنــاهــم ألنــهــم 
وضـــعـــوا لــثــامــا عــلــى وجــوهــهــم عكس 
البقية مكشوفي الوجوه، وأبرز ما كان 
يمّيزهم هو امتالكهم ألحدث األسلحة 
والـــســـيـــارات، اال انــهــم أصــــروا عــلــى أن 
تكون في حزام كل منهم سكٌني كبيرة، 
كـــان أحــدهــم يحملها وقـــد تــحــول لــون 
نصلها الى بنفسجي، أو أسود بعد أن 
جف الدم عليه، يقف على جنب، وخلفه 
حــــــارس ضـــخـــم، ال أحـــــد يـــقـــتـــرب مــنــه 
 مــن الــذبــاب 

ٌ
ســوى حــارســه ومــجــمــوعــة
كانت تحوم حول سكينه!. 

داعــــــش فــتــحــت فــــي مــخــيــلــتــنــا أســئــلــة 
كـــثـــيـــرة، ورغـــــم أنـــنـــا هــزمــنــاهــا اخــيــرًا 
وأصـــبـــحـــت جــــــزًءا مـــن مـــــاٍض مــوجــع، 
أسئلة  عــن  اآلن  لغاية  لــم نجب  انــنــا  اال 
مهمة، ملحة وضرورية؛ ملاذا جرى ما 
الــى هذا  ملــاذا دفعنا ثمنًا غاليًا  جــرى، 
الحد؟ وملاذا لم نلغ أسباب وجودها أو 
 فــي األقـــل؟ ملـــاذا لم 

ً
نناقشها صــراحــة

 نعترف بأنها حقيقة قادمة منا، وليست 
دخيلة.

2014

 انبثقت حركة (السالم االن) التي ضمت شخصيات 
بعد  الحركة جــاء  هــذه  من فعاليات مختلفة.. ظهور 
قـــيـــام مــجــمــوعــة مـــن الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود االحــتــيــاط 
بيغن)  (مناحيم  الـــوزراء  رئيس  إلــى  بتوجيه رسالة 
يــحــثــونــه فــيــهــا عــلــى الـــســـالم، فــأمــن اســـرائـــيـــل، كما 
ـــســـالم مـــع الــــعــــرب، فــهــو وفــق  يـــــــرون،  يــكــمــن فـــي ال
إسرائيل  أرض  على  السيطرة  مــن  افضل  رؤيــتــهــم، 
الــكــامــلــة (!) وهــــــؤالء الــعــســكــريــون االســرائــيــلــيــون 
شاركوا في حربي 1967 و 1973 واستطاعوا بعد 
(الــرقــم  عليها  توقيع  ألــف   250 الــرســالــة جمع  نشر 
... سبقت  وقــتــذاك)  اســرائــيــل  بنفوس  قياسا  كبير 
هــذه الــحــركــة بــعــقــود، مــبــادرة ( تحالف الــســالم) او 
التي ظهرت في  (بريت شالوم)  بالعبرية  ما تسمى 
العرب  بني  القومية  ثنائية  بدولة  ونــادت  العام 1925 
وانتهت  قمعوها  الصهاينة  املتطرفني  لكن  واليهود، 
في ثالثينيات القرن املاضي  .. حركة (السالم االن) 
مــســتــمــرة فــي نــشــاطــهــا الـــى الـــيـــوم، واضــيــفــت اليها 
حركة اخــرى هــي (املــؤرخــون الــجــدد)، وهــذه ظهرت 
في ثمانينيات القرن املاضي ايضا، بعد رفع السرية 
رافقها  العام 1948 وما  املتعلقة بحرب  الوثائق  عن 
الكثيرين  اذ صدمت  الفلسطينيني،  من فظائع بحق 
من املثقفني االسرائيليني، السيما اليساريني منهم. 
الــذي يعد مؤسسا  وابــرز نشطائها (بني موريس) 
لها و(ايالن بابيه) و(شلومو ساند) وغيرهم .. كان 
وبحوث  افـــالم سينمائية  انــتــاج  نشاطاتها  بــني  مــن 
واعـــمـــال ادبــيــة تــدعــو الـــى اعــــادة قــــراءة روايــــة ظهور 
دولة اسرائيل، وانصاف الفلسطينيني واقامة سالم 
عادل بني الشعبني. لكنها ايضا تعرضت للمضايقة 
والقمع من قبل الصهاينة، بعد ان تركت اثرا يدل على 
رغبة الناس في العيش بسالم، بعيدا عن الشعارات 

الدينية الطوباوية.
دت 

ّ
ــيــوم، وبــعــد ان تعق ال الـــذي يــطــرح نفسه  الــســؤال 

ام في  اميركا  املشكلة في  االمــور بشكل كبير؛ هل 
اسرائيل ام في العرب واملسلمني انفسهم؟! .. نعتقد 

اسرائيل  فالصهاينة في  باتت واضحة،  االمــور  بأن 
(التاريخية)  الدينية  رؤيــتــهــم  تعكس  دولـــة  يــريــدون 
الــواقــعــيــة، وهــــؤالء هــم مــن يمسكون بالسلطة  غــيــر 
ويؤثرون ايضا في القرار االميركي من خالل اللوبي 
ايــبــاك) وغــيــرهــا، واالمــيــركــان  الــصــهــيــونــي (منظمة 
انــفــســهــم، يـــريـــدون مـــن اســرائــيــل ان تــكــون وسيلة 
ضغط على العرب وغير العرب، ورأس حربة لهم في 
اهم موقع جيو سياسي، واخصب منطقة اقتصادية 
االن يحققون مكاسب كبيرة  وهــم حتى  العالم،  في 
مــن خــاللــهــا .. ويــبــقــى الــعــرب واملــســلــمــون الــذيــن ال 
يــريــد منهم  يـــريـــدون.. فمن  يــعــرفــون بالضبط مـــاذا 
تدمير اسرائيل بالكامل ويجاهر بذلك، يقدم خدمة 
للمشروع السلفي الصهيوني، كونه يغذيه بمبررات 
اســتــمــراره داخــلــيــا ويــدعــمــه ســيــاســيــا خــارجــيــا، إذ 

تـــقـــدم اســـرائـــيـــل نــفــســهــا لــلــعــالــم بــوصــفــهــا ضحية 
الــســالم بأي  بــوجــود مــن يريد تدميرها، ومــن يريد 
ثمن يسير باالتجاه ذاته بالشك، ألنه يغذي االطماع 
..  ولالسف اغلب  اهدافها  الصهيونية ويقربها من 
القوى املاسكة بالقرار منقسمة بني هذين الفريقني، 
وكــالهــمــا غير قـــادر على انــفــاذ مــشــروعــه، السيما 
الدول  اهم  بغياب  الستراتيجية  املعادلة  اختالل  بعد 
العربية وانشغالها بمشاكل داخلية كبيرة، إن لم نقل 
انــه غير جــاد اصــال، ويستثمر في القضية ملصالح 

خاصة.
قرار اليمني االسرائيلي االخير القاضي بضم بعض 
االراضي املحتلة في فلسطني وسوريا واالردن، وضع 
السالم)  (عملية  راعية  فاميركا  املحك،  الجميع على 
مــنــذ اكــثــر مـــن اربـــعـــني عـــامـــا، اثــبــتــت انــهــا مـــن اكــبــر 
مصدري الشعارات في العالم، وباتت امام استحقاق 
نتنياهو،  اليه حكومة  تسعى  ما  كبير، الن  اخالقي 
الصلة، السيما  االمــن ذات  لــقــرارات مجلس  مخالف 
ان العرب وافقوا على حل الدولتني منذ العام 2002، 
الذي ال يحتاج الى خرائط طريق سياسية وجغرافية 
امميا!  ومــكــفــول  مــوجــود  التقسيم  فــقــرار  جـــديـــدة، 
للقضية  التصدي  يــّدعــون  ممن  واملسلمون  والــعــرب 
الفلسطينية عليهم ان يكونوا واقعيني ويبتعدوا عن 
الشعارات الطوباوية، ويكون لهم موقف موحد بعيدا 
عن اية متاجرة، الن استمرار الحال على ما هو عليه 

ادخل املنطقة وشعوبها في املجهول فعال.
 لالسف، يبدو ان األرضية الثقافية التي تقوم عليها 
الـــذي صــار  الــقــديــم  الثقيل  بــإرثــهــا  منطقتنا، ســـواء 
السياسية  بثقافتها  او  جــديــدة،  باشكال  يستأنف 
الحديثة، لم تسعف شعوبها املتطلعة لحياة عصرية، 
بعيدا عن عقد املاضي، في الخروج من مازقها الذي 
بات يتفاقم بشكل كبير .. تعنت الصهاينة، وضعف 
االميركية،  السياسة  ونفاق  قرارهم،  وتشتت  العرب 
تؤكد سراب السالم ويقني الخراب الذي ال نعرف الى 

متى سيستمر! .

 ما يفّسر السبب الرئيس في وصول االصابات بجائحة كورونا في 
العراق الى ارقام غير مسبوقة (عبرت األلف)، في ذروة جائحة كورونا، 
ان وسائل التواصل االجتماعي لعبت دورا اساسيا وسلبيا في صنع 
راي عام خاص بعيد عن وسائل االعالم الرصينة والتقليدية ، وساهمت 
في ابتعاد رجل الشارع عن تلك الوسائل الكالسيكية من جهة، ومن 
البعض، فصار  بعضهم  عــن  املتلقني  عــزل  فــي  اخـــرى ساهمت  جهة 
الناس كأنهم جزر منعزلة بعضهم عن بعض، واصبح لكل متابع رأي 
خاص ومزاج خاص ينفرد به دون غيره، وقد انفردت تلك الوسائل في 
صنعه وتكوينه، كما اثــرت الشائعات املغرضة في خلق مــزاج خاص 
لكل فرد وعالم خاص به، وذلك باختالف مصادر املعلومات وتنّوعها، 
في  تفاوتا  نجد  االســبــاب  ولــهــذه  رصينة،  او  موثوقة  ليست  واغلبها 
االمزجة بني املتلقني، ويصل االختالف الى درجة عدم  التصديق بوباء 
ف آالف الوفيات عبر العالم، ولم يكن العراق 

ّ
يسمى  كورونا الذي خل

وخلية  الصحة  وزارة  بيانات  فــي  يــرد  ومــا  الجائحة،  تلك  عــن  بمنأى 
االزمة من بيانات مؤكدة حول عدد االصابات وفي جميع املحافظات، 
والوفيات املؤسفة، ما يدل على تفشي هذا الوباء في 
بلدنا العزيز، وألسباب شتى منها عدم التزام بعض 
بوجوب  القاضية  االزمـــة  خلية  بــمــقــررات  املــواطــنــني 
االلتزام بمبدأ حظر التجوال، وعدم التجمع الي سبب 
كـــان، فــضــال عــن اهــمــيــة املــكــوث داخـــل الــبــيــت وعــدم 
الخروج منه اال لضرورة قصوى، وكل تلك االجراءات 
تحت شعار (خليك في البيت) الذي تحول الى مطلب 
عاملي وليس فقط محليا ولكن!! وما ادراك ما ولكن 
! فال يــزال البعض ال يصّدقون أن ثمة وبــاء جائجا 
اســمــه كـــورونـــا، والــبــعــض االخـــر يــصــدق ذلـــك ولكن 
يعجبه ان يتماشى مع مزاجه الخاص الذي صنعته 
يتحدى  ان  انــه يحب  اال  مــيــديــا،  السوشيال  وســائــل 
االجراءات التي تفرضها الحكومة، ويعدها انتقاصا 
من حريته ومن فرصته في ممارسة حياته الطبيعية، 
وان سياسة حظر التجوال هي انتهاك ملبادئ حقوق 
اصال،   وبإجراءاتها  بحكومته  ثقته  ولعدم  االنسان، 

فاملسألة مسألة ثقة.
الصحية  باملعايير  االلتزام  التهاون وعــدم  سبب هذا 
وسائل  انفالت  منها  اسباب،  لعدة  يعود  العراق  في 
املعلومات،  من  والسمني  بالغث  وامتالؤها  التواصل 
والسبب االخر يعود الى وسائل االعالم بكافة انواعها 
واخفاقها في نقل الحقائق املتعلقة بخطورة هذه الجائحة على الصحة 
العامة لو تم فقدان السيطرة  على الوباء، والعراق يوشك ان يصل الى 
هذه املرحلة إن لم يكن قد وصل اليها فعال، فسيكون االمر اشد وقعا 
مما جرى في البلدان التي وصفت باملوبوءة كالصني وايطاليا وايران 
واخيرا اميركا، وهي جميعها تمتلك واقعا صحيا افضل من العراق .

 جميع وسائل االعــالم والفضائيات رفعت شعار (خليك في البيت)، 
واخـــذت دورهـــا  فــي نشر الكثير مــن وســائــل التوضيح ملخاطر هذه 
الجائحة قبل ان تتحول الى وباء مستشٍر،  فضال عن فرض اجراءات 
قاسية ورادعة من قبل الجهات املختصة، وكل ذلك لم يُحل دون مخالفة 
البعض لتلك االجراءات التي اوصت بها منظمة الصحة العاملية، ونفذتها 

جميع الدول حرصا على سالمة مواطنيها .
املــزاج الخاص الذي فرض نفسه بواسطة وسائل امليديا والسوشيال 
ميديا غير الرصينة، وضع املواطن العراقي  في زاوية حرجة، وبمزاج 
خـــاص لــم يــألــفــه ســابــقــا، وهـــي تتحمل االنــهــيــار الــحــاصــل فــي الــواقــع 

الصحي . 
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النية لغلق  يؤكد عمدة لندن صــادق خــان في هــذا السياق 
الــســيــارات، لصالح  أمــام  بالعاصمة  ازدحــامــًا  املناطق  أكثر 
بينما  التمشي حياة فردية  املشاة.  اقتصارها على حركة 

الباصات اختالط جماعي.
الحياة من دون لقاح  هــذه إجـــراءات طارئة قد تكون وليدة 
ضد كورونا، بعض الطارئ قد يستمر دائمًا، لكن الحياة في 
حال توفر اللقاح ستعمل على العودة تدريجيا لطبيعتها، 
 ومبقية عــلــى مــا هــو إيــجــابــي ومــفــيــد من 

ً
إنــمــا مــســتــفــيــدة

تغيرات الطوارئ، حني ال تعرقل الحياة الطبيعية املألوفة.
بني  ما  التقارب  أجــل  من  دائما سعيًا حثيثا  الحياة  كانت 
تحقق  دون  مــن  لتكون  املتحضرة  الحياة  تكن  لــم  البشر، 
وأعــراف  تقاليد  نشأت  التقارب  ومع  فيه.  والتقدم  التقارب 
وجــدانــيــة وعــاطــفــيــة تــعــزز الــتــقــارب وتــشــّد الــصــلــة مــا بني 

البشر.
والقبلة،  بالتغيير،  مستهدف  هــو  مما  املــقــدمــة  فــي  القبلة 
والتقاليد  املمارسات  هــذه  مقدمة  في  هي  املصافحة،  بعد 
التماس الجسدي  والعادات ذات الصلة بالتعبير من خالل 
عند  يقف  ال  التغيير  عـــام.  بشكل  اإلنسانية  العاطفة  عــن 
تحقيق التباعد، التغيير يسعى إلعادة تنظيم سبل التعبير 
. تنشر الكاتبة الروائية 

ً
عن العاطفة بما يحقق التباعد فعال

هنا  وسأكتفي  ممتعًا،   
ً
مــقــاال بريسكو  جــوانــا  البريطانية 

تلمس: كيف لألدب  انظر، وال  بالتوقف عند عنوانه فقط:" 
املقال  وكـــان  مــالمــســة".  مــن دون  الــحــب  يعلمنا  أن  العظيم 
الحال،  أدبية عبرت بجانب منها عن هــذا  أعمال  جولة في 

الحب بال مالمسة، فاستذكرت مع املقال أدبنا العذري.
لكن القبلة مختلفة على أكثر من وجه وأكثر من داٍع؛ القبلة 
التماسِّ واالنــدمــاج،  هي تعبير جسدي مباشر، من خــالل 
عما هو روحي ووجداني حينًا، وعن تراتبية اجتماعية أو 
الوجداني،  األول،  الحال  في  آخــر.  دينية حينًا  أو  سياسية 
يكون التقبيل اختيارًا حرًا، بينما يحتمل التقبيل في بعض 
اإلكـــراه. جاء  أو  االضــطــرار  التراتبي،  بدافعه  الثاني،  الحال 
املــلــوك)، في  في مستهل كتاب الجاحظ (الــتــاج في أخــالق 
بــاب دخــول األشـــراف على ملك، مــا يلي: " إن كــان الداخل 
أن يقف منه  امللك  العالية، فمن حق  األشــراف والطبقة  من 
م عليه 

ّ
باملوضع الذي ال ينأى عنه، وال يقرب منه، وأن يسل

يقبلها،  أطرافه  قــرب منه، فأكب على  استدناه،  فــإن  قائمًا، 
ثم تنحى عنه قائمًا، حتى يقف في مرتبة مثله، فإن أومأ 
إليه بالقعود، قعد". هذا تقبيل بدافع التذلل وتعبير متكلف 

عن الوالء.
هناك صيغ تعبير، بمناسبات اجتماعية مختلفة، للتقبيل، 
الخد، والكتف،  إلــى آخــر؛ قبالت  وهــي تختلف من مجتمع 
والـــجـــبـــني، والـــــــرأس، والــــيــــد، وحـــتـــى الــــقــــدم، كــمــا فـــي مــثــال 
املناسبات  أحــيــانــًا  بنوعها  تتحكم  قــبــالت  إنــهــا  الــجــاحــظ. 
وطــبــيــعــة الــعــالقــات اإلنــســانــيــة وتــراتــبــهــا. تــقــبــيــل الــيــد في 
مجتمعنا (وفي بلدان أخرى كتركيا وإندونيسيا وماليزيا 
 باحترام 

ً
الكاثوليكي) يقترن عــادة الغرب  ، وحتى في 

ً
مثال

، من باب االحترام ال اإلذالل، ال ينفي 
ً
األكبر عمرًا أو منزلة

أو  كــبــادرة خضوع رسمي  بــدأ   " اليد  أن تقبيل  هــذا طبعًا 
ويكبيديا  تعبير  لــرجــل"، بحسب  مــن رجــل  بــالــوالء  تعهد 
 المــرأة 

ً
اليد صــورة الــذي يضع على صفحة تعريفه بقبلة 

بــلــغــاريــة تــقــّبــل فــيــهــا يــد اإلمـــبـــراطـــور الــبــلــغــاري فــرديــنــانــد 
الغرب،  لــدى مجتمعات  املـــرأة  يــد  تقبيل  بينما  عــام 1916، 
رمزية  عــن  يعّبر  أخـــص،  بشكل  املحافظة  األرســتــقــراطــيــة 

 للنساء، إنها شكل 
ُ

أخرى حيث يقّدمها في العادة الرجال
(محايد) من االحترام لألنوثة، وللسيدات األرستقراطيات 
، وهــذا تقبيل آخذ باالنقراض، فهو بوجٍه ما يعّبر 

ً
خاصة

عـــن فــــــوارق فـــي الـــجـــنـــدر، تـــعـــاٍل ذكــــــوري غــيــر مــبــاشــر ال 
القبلة  هــذه  بــه  تتقدم  الـــذي  االحــتــرام  فــحــوى  تخفيه حتى 
مـــن شــفــة رجــــل لــكــف ســـيـــدة مــصــحــوبــة بــانــحــنــاءة ربــمــا 
مبالغ فيها، إنها لحظة تنازل ذكوري زائف أمام فرد أنثى، 
املجموع الــذكــوري على  االستعالء  تاريخ فعلي من   مقابل 

األنثوي. 
يقابل هذا التقليد تقليٌد في مجتمعاتنا، الريفية بشكل عام، 
حيث يجري تقبيل رأس السيدة األكبر سنًا من قبل رجال 
من األقارب واملعارف تجمعهم بالسيدة وعائلتها عالقات 
والبادية  العراقي  الريف  في  لكن  واعــتــزاز.  وتوقير  احترام 
وحتى ببعض املدن، وربما ببلدان أخرى، يتم تقبيل الرجل 
الجبني بمناسبات خاصة، يجري من  أو  الــرأس  أيضًا في 
خاللها التعبير عن عاطفة إعجاب وإكبار وتقدير للرجل، 
أو  بحدث  العاطفة  هــذه  تقترن  مــا  وغالبًا  أو شيخًا،  شابًا 
ل  ُيقبَّ أن  بــه  املحتفى  بموجبها  يستحق  مناسبة  أو  َدور 
قــيــامــه بفعل  أو  أو االنــتــصــار  الــنــجــاح  أو  رأســـــه، كــالــفــوز 
إنساني رجولي غير عــادي. لكن قبلة الشفاه للشفاه هي 
الثابتة  الجسدية  الرسالة  وتظل هي  والعشق،  الحب  قرينة 
هيام  عن  تعبيرًا  األمــم،  مختلف  عند  والشائعة  واملباشرة 
أو  إيروتيكية  بفحوى  كانت  ســواء  قبلة حب  إنها  وتعلق، 

من دونها.
القبالت باختالف نسخها معرضة لالختفاء، ما دامت هي 
تقتضيه  اجتماعي  باتفاق  منع،  أو  صــدود  موضع  حاليًا 
مقاومة الوباء، مجرد التقارب الجسدي بات مصدر تهديد، 
ويصّر  يتغير  العالم  والتقبيل.  باملصافحة  الــحــال  فكيف 
أن  وجـــوب  على  التغيير  دعـــوى  لصالح  املتشددين  بعض 

تختفي القبلة في عالم ما بعد كورونا.
كــريــس ستوكيل  الــبــريــطــانــي  الــصــحــفــي  الــكــاتــب  يستعيد 

ووكــــر، فــي مــقــال لــه ذكـــريـــات مــنــع الــتــقــبــيــل، عــبــر الــتــاريــخ، 
مشيرًا إلى أنه لم يكن شيوع مرض نقص املناعة (اإليدز) 
للتحّسب أو  الــعــشــريــن أول ســبــب  الــقــرن  ثــمــانــيــنــيــات  فــي 
حيث  الفموي،  التقبيل  العاطفية،  بصيغته  التقبيل  لتكريه 
إليه  اللعاب وينتقل من فم آلخــر، وكــان هــذا ينظر  يختلط 
بوصفه من عوامل نقل عــدوى اإليــدز الــذي كانت اإلصابة 
به تشكل عارًا، لكن النتائج الطبية لم تثبت مسؤولية اللعاب 
عن نقل العدوى. قبل اإليدز بقرون كان ملك انكلترا هنري 
الخامس في القرن الخامس عشر قد أصدر أمرًا ملكيًا بمنع 
الطاعون،  وانتشار  انتقال  مــن  للحد  محاولة  فــي  التقبيل، 
وهــو مــا طالب بــه وزيــر الصحة الفرنسي مــؤخــرًا، لــم يرد 
بالقبلة والحّث على تعطيل هذا  التكريه  املنع وإنما   الوزير 

التقليد.
قبل امللك االنكليزي، وما بعده، كانت القبلة، وبقيت، التعبيَر 
الشعر  يحفظ  اإلنساني.  للوجدان   

ً
تمثيال األشــدَّ  العاطفيَّ 

السومري وبعده الشعر الفرعوني، ومن ثم نشيد اإلنشاد 
للقبلة،  تــاريــخــًا عميقًا  الــبــشــريــة  وفــنــون  آداب  مــن  وكــثــيــر 
بمختلف نــســخــهــا، إنـــه تــاريــخ يــقــتــرن بــالــحــب والــصــداقــة 
البشر. ومــا نفكر فيه حاليًا تحت ضغط  واألخـــوة ما بني 
الوباء من املمكن أن يستحيل إلى محفوظات في أرشيف 
في  الحياة  نتاج  القبلة  املحن،  بمواجهته  اإلنساني  التاريخ 
لحظات تدّفقها األعمق، بينما املنع والحظر هما نتاج لبعض 
أسوأ لحظات انتكاس حياتنا. هذه تقاليد ال تتغير بقرارات 
اإلرادة  إنما بموجب  أوامــر، قد تتطور وتتعدل وتتبدل،  أو 
الــحــرة ولــيــس بمقتضى ظــرف طـــارئ تــجــاوزت  اإلنسانية 

البشرية ما هو أتعس منه.
االنتكاسات  وراءه  فًا 

ّ
مخل ــدمــًا، 

ُ
ق يمضي  البشرية  تــاريــخ 

 قـــبـــلـــة ســـاخـــنـــة واحـــــــــدة تـــكـــفـــي ملــحــو 
ّ

واألهــــــــــــــوال، ولـــــعـــــل
ذكــــرى أيــــة انــتــكــاســة فـــي الــعــاطــفــة والــــوجــــدان اإلنــســانــي. 
 الـــقـــبـــلـــة تــــمــــاٌس عـــمـــيـــق، وكـــــــان كـــيـــتـــس يـــــقـــــول:" الـــتـــمـــاس

ذاكرة".
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ولم تكن هذه االضمامة اإلبداعية منطلقة بعفوية 
عابرة اقتضتها طبيعة املواقف والتجارب التي 
عاشها، وإنما - وهذا رأي شخصي - هي قادمة 
يــدرك مــا للشعر أو  عــن وعــي إنساني متقدم 
الرواية أو القصة من مكانة استثمارية إبداعـية، 
تمكنه من التنقل عبر مكوناتها بصورة حّرة 
الرؤية  تلك  وفــق  التعبير  على  قـــادرة  وحركية 
ببالشير:  الفيلسوف  قـــال  وإذا  الــوعــي،  وذلـــك 
نمسك  أن  يمكننا  فهل  الــنــص)،  ثريا  (العنوان 
بهذه الثريا الكبيرة لتقودنا إلى لجج النصوص، 
ونابضة  كاشفة  ثريا  أنها حقًا  لندرك حينها 
في طيات هذا السفر املترع بالشعرية والجمال، 
إلــى ذلك   كــإشــارة دالـــة 

ً
يستوقفنا اإلهـــداء أوال

 

[ إلى امرأة أحببتها/ قاسمتني الحياة/ وألهمتني 
اإلهــداء  هــذا   ،[ معها  وحيدًا  وتركتني  الشعر/ 
الضام لتأويالت قارة تحت جلد كلماته، يقودنا 
 مجبرين إلى االستدالل به، بعد أن نلقي أسئلتنا 

الكاشفة:
ـــــتـــــي أحــــبــــهــــا الـــشـــعـــــــر   - مــــــن هــــــــذه املــــــــــــرأة ال

وقاسمته الحياة ؟ .
- كيف ألهمته الشعـَر ؟.

- وملــــاذا تــركــتــه وحــيــدًا معها ؟! ومــع 
من ؟.  

يستطيع  ال  املشاكسة  األسئلة  هــذه 
 بنصوص 

ّ
إال اإلجابة عنها  الشاعـر 

املـــجـــمـــوعـــة، ولـــكـــن ثــمــة أســئــلــة أخـــرى 
خـــــــارج إطـــــــار مـــنـــظـــومـــة األســـئـــلـــة آنـــفـــًا، 

مــــا دور  الـــشـــعـــر ؟!)،  ألــهــمــتــه  (ملـــــــاذا  هـــــي: 
 الـــشـــعـــر فــــي تــشــكــيــل شــخــصــيــتــه الــثــقــافــيــة 

واإلبداعية؟ 
 ومـــــــــا انـــــعـــــكـــــاســـــاتـــــه عـــــلـــــى مــــجــــمــــل نـــتـــاجـــه 
اإلبداعي؟، هل هو إقرار من الشاعـر الذي تمّيز 
في  أنه  وأثبت  والقصصي،  الروائي  نتاجه  في 
طليعة الساردين العراقيني الذين تناولوا الواقع 
الذي  املستور  وإقـــدام، وكشف  وثقة  بشجاعة 
انطلقت شظاياه عـلى البناء الظاهر للحياة في 
عراق إشكالي ممتلئ بالتناقضات والصراعات 
عـلى مختلف أنواعها وأشكالها، وال شك عندي 
بأن اإلجابة ال تكمن عند الشاعـر بذاته، بقدر 
ــــى اإلعــــــالن عــبــر دراســــــة مــقــارنــة  حــاجــتــهــا إل
لنتاجه اإلبداعي، والوصول إلى قناعات راسخة 
الــذي تغلغل في  الفن األول  أن الشعر لديه هو 
التي أجــاد بها وتمّيز  الكتابية األخــرى  الفنون 
فــي تــأثــيــراتــهــا بــعــامــة وبــخــاصــة، تــقــودنــا هــذه 
املجموعة لترسيخ قناعة من خالل النصوص 
أقل بكثير  املنشور  الشعر وإن كان نتاجه  أن 
 أنه يشكل املثابة 

ّ
من بقية الفنون السردية، إال

الــكــبــرى (لــعــلــي لــفــتــه ســعــيــد) فـــي إنـــجـــاز هــذا 
 الهرم اإلبداعي السردي الذي تمّيز به بشهادة

الجميع. 
رئيسني،  إلى قسمني  املجموعة  الشاعـر  قسم 
األول تحت عنوان (أخذتك من الضوء)، والثاني 
هذين  وبــني  الحلم)،  في  (يختفي  عنوان  تحت 
القسمني يقف العنوان الرئيس للمجموعة ليكون 
ليقول  بوعـيه  الشاعـر  أدركـــه  مــا  على  شــاهــدًا 
كلمة الفصل في أهمية الشعر في حياته، مبدعًا 

ســاردًا 
مــتــقــدمــًا 

في املشهد 
العراقي .

وتحت كل قسم 
نقرأ مجموعة من 

نـــصـــوص دالــــــة عــلــى 
تقفز من لججها كــنــايــة كــبــيــرة، تــريــد أن 

لتثبت للمتابع وللدارس وللقارئ أنها مخلصة 
فـــي بـــث أقــبــاســهــا، لــتــشــكــل اإلطـــــار والــجــوهــر 
الحقيقي للعنوان الفرعي لكل قسم، ففي نص 
 عــســاِك تـــدلـــِك)، وهـــو عــنــوان ذو 

ّ
بــعــنــوان (لــعــل

تركيبة لغوية غريبة قد ال يدركها القارئ العابر 
الجملة  عبر  مــبــاشــرة  ينفتح  أنــه   

ّ
إال بسهولة، 

 األولى له إلى كشف مغاليق هذه التركيبة، يقول 
فيه : 

[ وتكفرين بما كان بني يديك/ إلهك الذي سجد 
كثيرًا على صدرك/ تال آياتك العاشقات/ حتى 

انتهاء الفجر سجودا]  .
فالشاعر في هذا املقطع االفتتاحي للنص أمام 
انغمار حلولي روحي، بني ذات كبرى معبودة 
وذات أكــبــر عــابــرة، هــذه اإلشــكــالــيــة فــي الــرؤيــة 
لطبيعة هذه  أيضًا  إشكالي  إدراك  إلــى  تقودنا 
الطقوس التعبدية التي ينقلب فيها اإلله األعظم 

 أنها 
ّ
 شأنا منه، إال

ّ
أقــل إلــى ســاجــٍد، أمــام ذات 

إلى أن يكون عابدًا  تحوز على خصال تقوده 
انتهاء  ابتدعها ساجدًا حتى  التي  لذاتها  بذاته 
الفجر، من هي هذه املخلوقة املعبودة من اإلله 

األكبر ؟
 العارفون 

ّ
ق الذي ال يدركه إال

ّ
أهي السّر الخال

تنتهي  وملــاذا  ؟!  والروحانيني  اآللهة  من 
الفجر،  قــدوم  مــع  لها  طقوس عبادته 
ومــــــن ثـــــم يــــصــــرخ (أخــــتــــفــــي فــي 
الـــضـــوء)، أهـــي اإلشـــــارة الــدالــة 
الـــكـــبـــرى إلـــــى طــبــيــعــة هـــذه 
التي  الروحانية  العالقة 
فيها حــدود  تــتــالشــى 
الـــــخـــــلـــــق، أمــــــــــام خــلــق 
اإللــه  يمارسه  ال  جديد 
 بل تخلقه الكلمة الفصل 

الحق . 
وفي نص آخر من القسم األول  (فاتحة 

الغزل).    
}أفــكــر بــالــفــردوس .. كــيــف نــكــون مــعــًا ؟!/ أنــا 

 لها{  .
ّ

وأنت .. واأليكة التي ال ظل
[وأنـــت تــمــارســني دورك فــي إرضـــاء حــروفــي/ 
الـــفـــجـــر عـــيـــنـــيـــه/ أشـــرقـــت  حـــتـــى إذا أغــــمــــض 
(قــــيــــامــــة  نـــــــص   ،[ الـــــخـــــضـــــر  عـــــلـــــى   عـــــيـــــنـــــاك 

الورد) .
[ ومـــا كــنــت أعــــرق/ إنـــي كــنــت نــائــمــًا/ واليقظة 
أخذت صمت األكف على الجدران ]، نص (بائع 
التعبدية  الرؤية  هذه  تتجلى  األحـــالم).. وهكذا 
مـــن خـــالل الــتــقــابــل الـــداللـــي بـــني عــابــد ملعبود 
ومعبود لعابد، حتى تتالشى الحدود الزمانية 
 واملــكــانــيــة بــيــنــهــمــا فــيــتــحــدا فـــي ذات واحـــــدة، 
ال يمنعها ضـــوء أو ظـــالم مــن هـــذا االرتــمــاس 
الـــروحـــي فـــي تــشــكــيــلــهــا، مـــع أن الــقــســم األول 
 أنه 

ّ
يشير عــنــوانــه إلــى حــديــث عــن الــضــوء، إال

ضوء خاص متنافذ بني ليل داج ونهار مشرق، 
فــيــكــون الــضــوء الـــروحـــي عــالمــة مــن عــالمــات 

االختفاء في الضوء . 

ولو تصفحنا نصوص القسم الثاني، (يختفي 
ــر فـــي هــــذه الــنــصــوص  فـــي الـــحـــلـــم)، فــالــشــاعـــ
يلجأ إلى أحــالم يختفي فيها هروبًا من حالة 
القسم  اكتنفت نصوص  التي  الروحي  التبادل 
األول، ففي نّص بعنوان (أبونا) يقول الشاعر : 
[أبونا .. يحلق بجناحني من توبة/ وأسراب من 
صالة/ وقوافل من محبة/ قطعنا بها صحراء 
العمر]، ربما يلخص هذا النص سيرورة القسم 
الــثــانــي الــــذي يــحــاول فــيــه الــشــاعــر أن يمضي 
في  يصيرها  التي  أحالمه  في صناعة  عميقًا 
 من خاللها الخالص في 

ً
كناية كبرى، محاوال

ــدنــيــوي، بــالــلــجــوء إلـــى حــلــول مــؤقــتــة،  لــبــاســه ال
مجتهدًا باالنصهار فيه ليشكل ذاته الحقيقية 
مـــن خـــالل تــلــك األحـــــالم، فــــاألب وهـــو السلطة 
الـــكـــون مـــا زال مــحــلــقــًا بجناحي  فـــي  الــكــبــرى 
الــتــوبــة وتـــهـــجـــدات الـــصـــالة وهـــتـــافـــات املــحــبــة، 
ليقطع بــهــا صــحــراء الــعــمــر الــدنــيــوي الــقــاســي 
الـــذي يــتــوق بــقــوة للتخلص مــنــه أو االنــعــتــاق ، 
 وفي النصوص املتأخرة من هذا القسم يفصح 
ــر عـــن حــلــمــه الـــواقـــعـــي، مـــغـــادرًا الــحــلــم  الــشــاعـــ
، هــــذه املـــغـــادرة 

ً
الــصــوفــي الــــذي ســكــنــه طـــويـــال

تنبئ بأن املبدع حاملًا كان أو متشائمًا، يحتاج 
 إلــــى هـــــزات قـــويـــة مـــؤثـــرة لــيــشــكــل واقـــعـــه من 

جديد.. 
وهذا ما تقوله املجموعة عبر الربط بني عنوانها 
ــــضــــوء)، وعــنــوانــيــهــا  الـــرئـــيـــس (أخـــتـــفـــي فـــي ال
في  (يختفي  و  الضوء)  (أحدثك عن  الفرعيني 
مــعــادلــة روحــيــة حلولية  إزاء  فــنــحــن   ، الــحــلــم) 
 إنــقــاذ روحـــه من 

ً
ينغمر فيها املــبــدع، مــحــاوال

هـــول الـــواقـــع الــــذي يحيطه بــابــتــداعــه وانــتــمــائــه 
الواعـني،  غاية  وللحلم  الحائرين،  دليل  للضوء 
الحلم  رؤيــا  اعـتمدت  فـذة  تقابلية شعرية  عبر 
ورؤيـــــة الــــواقــــع، مــتــنــافـــــذة ومــشــاكــســة، لــيــؤكــد 
ــــذي حــاكــتــه  اخـــتـــفـــاءه فـــي الـــضـــوء املــصــطــنــع ال
ـــــروح الــقــدســي  أصـــابـــع خــفــيــة هـــي أبــعــد عـــن ال
ــــضــــوء الــحــقــيــقــي فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم  لـــجـــوهـــر ال

الكبير.

قصصيا  نصا  كتبت  املنصرم،  القرن  من  الثمانينيات  مطلع  في 
عــنــوانــه (يــوتــوبــيــا فــي الــظــالم)، الـــذي صــار فــي مــا بعد واحـــدا من 
بمعية  عــالــيــة)،  (أصــــوات  األولـــى  القصصية  نــصــوص مجموعتنا 
حميد  وعلي  البيضاني  الستار  وعبد  كريم  شوقي  القصاصني 
عــــودة وحــســن مــتــعــب الــنــاصــر، وكــــان نــصــا يــبــشــر بــــأدب املــديــنــة 
الفاضلة، وهو اتجاه فكري وفلسفي منتشر في العالم، على الرغم 
إلــى املنحى املعاكس  اتــجــه  الــســرديــة عــامــة  انــنــي فــي كتاباتي  مــن 
(ديستوبيا)، لكنني اضمر امال ما زال ينبض  الـ تماما، واعني به 
 بــالــحــب واألمــــل رغـــم الـــواقـــع املــرعــب الــــذي صـــار مــقــابــال ومــضــادا 

لليوتوبيا.
فالديستوبيا هو مجتمع خيالي وعالم وهمي يحكمه الشر، ويتجرد 
مجموعة  إلــى  املجتمع  فيه  ويــتــحــول  انسانيته،  مــن  اإلنــســان  فيه 
يتقاتل بعضها مع البعض اآلخر، ولهذا صار مصطلح الديستوبيا 
في  األدب  هــذا  مــن  الكثير  كتب  وقــد  الــفــاســدة،  املدينة  ادب  بمثابة 
العالم ضمن هذا التوجه، منذ كافكا بمجمل أعماله، ورواية 1984 
لـراي بــراد بيري، وكذلك الدوس  الورويــل، وروايــة 451 فهرنهايت 
هكسلي في روايته عالم جديد شجاع، وجاك 
الــحــديــديــة، وانتوني  لــنــدن فــي روايــتــه العقب 
والكثير  اآللية،  البرتقالة  روايته  في  بيرجس 
التي حملت  التشاؤمية  الــروايــات  من  الكثير 
نظرة سوداوية عن الواقع املعاش والخوف من 
املستقبل املحمل بنذر الشر واملــوت، اما في 
ما يخص السرد العربي، فهناك أيضا أمثلة 
كثيرة استطاعت ان تؤسس لنظرة ديستوبية 
واضــــحــــة، مـــن خــــالل نـــصـــوص روائــــيــــة مر 
احمد  مثال  فهناك  الــزمــن،  من  عليها عقدان 
خالد توفيق في الكثير من رواياته، ومحمد 
ربــيــع فــي روايــتــه عــطــارد، وواســيــنــي األعــرج 
وفي  العيسى،  وبثينة  السنعوسي  وســعــود 
العراق وحيد غانم وروايته الحلو الهارب إلى 
مصيره، وكذلك نصيف فلك ورواياته خضر 
قــد وقــيــامــوت وفـــص دوكــــو وروايـــتـــي تــابــو، 
احمد خلف وروايــتــه محنة فينوس،  وكــذلــك 
واحــمــد ســعــداوي وروايــتــه فرانكشتاين في 
الربيعي وروايته احمر حانه،  بغداد، وحميد 
وقـــد بـــدا هـــذا املــســار الـــســـردي واضــحــا في 
 هذه النصوص وفي غيرها من روايــات ال يسعني ذكرها لضيق

املجال.
ديستوبيا  مــســارا  لها  تــؤســس  ان  العراقية  الــروايــة  استطاعت  إذ 
العراقي  للمجتمع  حدثت  التي  املتزلزلة  للمتغيرات  نظرا  واضــحــا، 
من عصر الدكتاتور، واالنتقال الدراماتيكي إلى عصر الديمقراطية 
تــرك بصماته  الــذي  السياسي،  والفساد  واإلرهـــاب  بالخوف  املعبأ 
واضحة على واقع مر ومؤلم زاد الطني بلة، ونفث في نفسية الفرد 
الفاسد وصنع واقع  الواقع  العراقي الحزن والتشاؤم والهروب من 
بديل، لهذا فقد كان التأثير الغربي واضحا في هذا املسار السردي 
الجديد الذي اعتور الرواية العراقية والعربية بالعموم، وأعتقد بأن 
ما أحدثه وباء كورونا على العالم سيفتح األبواب على مصاريعها 
فـــي بـــث مــفــاهــيــم جـــديـــدة ورؤى وخـــيـــاالت واوهـــــــام، وابــــــراز لعبة 
وتعلن  تتمظهر من جديد  التي صــارت  املاسونية  الدولية  املؤامرة 
عــن نفسها مــن خـــالل بــث مــقــاالت وفــيــديــوهــات ومــنــشــورات في 
التواصل االجتماعي، تبشر بالخطط الشيطانية الختصار  مواقع 
ســـكـــان الـــكـــرة األرضــــيــــة وتـــوحـــيـــد الــحــكــومــات بــحــكــومــة واحـــــدة، 
وتوحيد العملة لتصبح عملة عاملية واحدة أيضا، فتكون حكومات 
الــعــالــم مــخــتــصــرة بــحــكــومــة دكــتــاتــوريــة مــســتــبــدة، هـــذه الحكومة 
ـــحـــروب، حــتــى تتحكم  وال بــاالوبــئــة  األرض  الــتــي ستفني شــعــوب 
ديستوبيا  إلــى  وتــقــوده  الــعــالــم،  فــي  الحكم  مقاليد  على   وتسيطر 
إلى  اليوتوبيا  وليموت مصطلح  وتاريخه،  وأرضــه  ذاتــه  عن  بعيدا 

األبد.

 ؟! ومــع

ستطيع 
صوص 

ــــة أخـــرى
ـــئـــلـــة آنـــفـــًا، 

مــــا دور   ؟!)، 
ــثــقــافــيــة  صــيــتــه ال

مــــجــــمــــل نـــتـــاجـــه 
ززر الذي تميز ّ ــشاعررـ
في  أنه  وأثبت  ي، 

يي

ين تناولوا الواقع 
الذي  املستور  ف 
ظاهر للحياة في 
ضات والصراعات 
ها، وال شك عندي 
ددر بذاته، بقدر  ــشاعررـ
 دراســــــة مــقــارنــة 
ة ا ا ا

ســاردًا
مــتــقــدمــًا 

في املشهد 
العراقي .

وتحت كل قسم 
نقرأ مجموعة من 

نـــصـــوص دالــــــة عــلــى 
تقفز من لججها كــنــايــة كــبــيــرة، تــريــد أن 

ة ل ا أ ا لل ا لل ا لل ل

 شأنا
ّ

أقــل ، أمــام ذات 
ّ

ٍإلــى ســاجــد
أن إلى  تحوز على خصال تقوده 

م ٍ ى ٍإ

ابتدعها ساجدًا التي  لذاتها  بذاته 
ى إ ى

الفجر، من هي هذه املخلوقة املعبو
األكبر ؟

ق الذي ال يدركه
ّ
ّأهي السر الخال

و ؟!  والروحانيني  اآللهة  من 
ي

مــع ق لها  طقوس عبادته 
ومــــــن ثـــــم يــــصــــرخ (أ

الـــضـــوء)، أهـــي اإلش
الـــكـــبـــرى إلـــــى ط
الرو العالقة 
ـالـالـتــالشــى ـتـتتـ
الـــــخـــــلـــــق،
ي ال  جديد

 بل تخلقه الك
الحق . 

وفي نص آخر من القسم األ
الغزل).    

ي

}أفــكــر بــالــفــردوس .. كــيــف نــكــون
 لها{  .

ييّ
وأنت .. واأليكة التي ال ظل
ّ

إ ا اأ



اكــــَد عــــدٌد مـــَن املــعــنــيــَني فـــي شـــؤوِن 
ـــــدوري كــان  كــرتــنــا اَن قـــــراَر الـــغـــاِء ال
متسرعا، النه أضاع حقوق عدد من 
بالتواجد  النفس  تمني  التي  االنــديــة 
ـــــــــى املـــرشـــحـــة  ضـــمـــن املــــــراكــــــز االول
الخارجية،  البطوالت  في  للمشاركة 
فــي صــــراع مع  ادخــــل االدارات  كــمــا 
املــــدربــــني والـــالعـــبـــني فـــي مـــا يخص 
الــــعــــقــــود والـــــــرواتـــــــب ومــســتــحــقــات 

املوسم امللغي. 
وشدد املــدرب عبد االله عبد الحميد 
عــلــى انــــه ضـــد قـــــرار إلـــغـــاء الـــــدوري 
اســتــكــمــال ماتبقى  األفـــضـــل  وكــــان 
مـــــن املـــســـابـــقـــة بــــاتــــبــــاع تـــوصـــيـــات 
االضـــواء  تحت  واللعب  االزمـــة  خلية 
الكاشفة ومن دون جماهير لتحديد 

البطل والوصيف وبقية املراكز. 
كان  الــــدوري  استئناف  ان  وأضـــاف 
ســيــحــقــق أهــــدافــــا فــنــيــة وتــنــظــيــمــيــة 
ان  سيما  ال  ومنتخباتنا،  النــديــتــنــا 
تحديات مهمة  الوطني سيدخل في 
باملدة املقبلة ضمن تصفيات القارة 
االســيــويــة املــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم في 
قـــطـــر، وهــــو بــحــاجــة إلــــى املـــبـــاريـــات 
الجاهزيتني  استعادة  بغية  الرسمية 

الفنية والبدنية. 
وأشار إلى أن فائدة استكمال الدوري 
تــكــمــن ايـــضـــا فــــي تـــحـــديـــد االنـــديـــة 
الــتــي ســتــمــثــل كــرتــنــا فـــي الــبــطــوالت 
الخارجية، بعد ان انفقت أمواال طائلة 
للموسم  لالستعداد  كبيرة  وجهودا 
الحالي، مبينا ان الجماهير الرياضية 
املحببة  فــرقــهــا  متابعة  تــأمــل  كــانــت 
عبر التلفاز ومشاهدة املباريات التي 
وامللل  الضجر  عن  باالبتعاد  تسهم 

جراء فرض حظر التجوال الوقائي.
واوضـــح املــحــاضــر االســيــوي حميد 
الوقت  الــدوري بهذا  الغاء  ان  مخيف 

نتيجة للظرف االستثنائي الذي يمر 
جراء  خاصة  وبلدنا  عامة  العالم  به 
ارتـــفـــاع حـــــاالت االصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا امر طبيعي وواقع حال، وعلى 
للعمل  العدة  اعــداد  التطبيعية  الهيئة 
بــأســتــراتــيــجــيــة وتــخــطــيــط مــمــنــهــج 
لـــتـــطـــويـــر املـــســـابـــقـــات والــتــحــضــيــر 
االمـــثـــل لــالســتــحــقــاقــات الــخــارجــيــة 
املــقــبــلــة، مـــن خــــالل االســـتـــفـــادة من 
الخبرات الوطنية املميزة الحداث نقلة 

نوعية لكرتنا.
 وقـــال الــالعــب الــدولــي الــســابــق بهاء 
كاظم : ان إلغاء الدوري ادخل االتحاد 
بمتاهات واعتراضات، وكان األجدر 

بالهيئة التطبيعية استكمال املسابقة 
، ومــخــاطــبــة املــؤســســات والــــــوزارات 
بغية  مــــاديــــا،  االنــــديــــة  ادارات  لـــدعـــم 

ضمان حقوق املدربني والالعبني. 
وتـــابـــع ان اقـــامـــة بــطــولــة الصــحــاب 
ــــــى وتــقــســيــم  املــــراكــــز الــثــمــانــيــة االول
في  الــى مجموعتني  املشاركة  الفرق 
او دهوك  اربيل  او  البصرة  او  بغداد 
لــتــحــديــد الــفــائــز بــالــلــقــب والــوصــيــف 
وبقية املــراتــب، كــان أفضل من قرار 

االلغاء.
وذكر العب منتخبنا الوطني سابقا 
صــفــوان عــبــد الــغــنــي ان الــقــرار كــان 
متسرعا وفيه خدمة الدارات االندية 

عـــن مصلحتها  فــقــط  تــبــحــث  الـــتـــي 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وكــــــان مــــن املــفــتــرض 
هكذا  مثل  التخاذ  والتأني  االنتظار 

قرارات مصيرية . 
واكمل ان 36 يوما كانت كافية النهاء 
الــجــوالت املتبقية فــي الـــدوري واملــدة 
التفرق كثيرا عن البطولة التنشيطية 
التي من املؤمل اقامتها قبل انطالق 

املوسم الجديد. 
ــــى ان انــديــتــنــا  ولـــفـــت عــبــد الــغــنــي ال
خارجية  تحديات  أمــام  ومنتخباتنا 
عــــديــــدة وكــــــان األفــــضــــل اســتــئــنــاف 
الدوري من دون جماهير بهدف رفع 

جاهزية الالعبني فنيا وبدنيا.
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على مدى اكثَر مْن ساعتِني استمعنا امس االول الى خطط وبرامج 
اعدها وزير الشباب والرياضة للمرحلة املقبلة تفوق تفاصيلها املدة 
املشاريع  من  وفيها  الحالية  الحكومة  لعمل  حــددت  التي  القصيرة 
نار  على  تطبخ  وملسات  احترافية  بافكار  الصدر  يثلج  ما  الكبيرة 
الكثير  والبحث عن حلول تختصر  الصعب  الواقع  هادئة النتشال 

من العراقيل والتكاليف .
اشهر  قبل  درجـــال  عــدنــان  بالكابنت  الـــذي جمعنا  االول  اللقاء  فــي 
االعالميني  الــزمــالء  مــن  مجموعة  مــع  الصحفيني  نقابة  مبنى  فــي 
عليوي  عباس  البرملانية  والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس  بحضور 
والوزير السابق الدكتور احمد رياض واملستشار اياد بنيان رئيس 
الصحفيني  ونقيب  الكرة  التحاد  الحالية  املؤقتة  التطبيعية  الهيئة 
مؤيد الالمي تعرفنا على هموم وتطلعات كان يسعى لها للتصدي 
تقديمهم  قــبــل  الــعــراقــيــة  الــقــدم  لــكــرة  الــســابــقــة  االدارة  مــع  لقضيته 
الرياضي  االستقالة وقد اشار لي اكثر من زميل بينهم الصحفي 
الـــرائـــد ســـعـــدون جــــواد بــحــســن تــوجــهــات صــاحــب الـــقـــدم الــذهــبــيــة 

وطروحاته االيجابية لخدمة اللعبة .
بلغة االرقام تحدث درجال الذي يعتز بلقب الكابنت 
ويفضله على التسميات البروتوكولية عن مشاريع 
سترى النور في غضون عام كان بعضها معطال 
بــســبــب الـــوضـــع املـــالـــي واخـــــرى ســتــشــهــد تــعــاونــا 
مـــع املــحــافــظــني التـــمـــام مــابــقــي مــنــهــا فـــي الــبــصــرة 
والديوانية واالنبار وكركوك وغيرها واطلق الرجل 
العنان لتطبيقات متقدمة في مجال االتمتة في مقر 
وزارته واعد العدة لعهد جديد من العمل االلكتروني 

.
لـــم يــكــن بــخــلــد الـــوزيـــر الــريــاضــي ان يــتــحــدث عن 
مشاريع انية ومستقبلية في اللقاء الذي ضم رئيس 
واعضاء الهيئة االدارية لالتحاد العراقي للصحافة 
ــــم يستعن  الـــريـــاضـــيـــة ومـــســـتـــشـــاري االتــــحــــاد ول
بــمــنــاهــج مــكــتــوبــة لــعــرضــهــا فـــي الـــحـــوار املــشــتــرك 
فقد اعلن صراحة عن سعيه لسماع وجهات نظر 
العمل  تخدم مسار  التي  واالفكار  الرابعة  السلطة  اهل  ومقترحات 
وفي جعبته مواعيد الحقة الستضافة االعــالم املرئي لكنه استند 
في بعض تفاصيل النقاش على ارقام تحتاجها املشاريع املتوقفة 
من اموال واوضح ان 226 مشروعا بعهدة وزارته انجز منها القليل 
وكركوك  والــديــوانــيــة  وامليناء  والــــزوراء  الحبيبية  مالعب  وستكون 
الكبرى االقــرب التمام متطلباتها في غضون االشهر  وقاعة ارينا 

املقبلة .
مستشفى الــطــب الــريــاضــي فــي بــغــداد وفــنــدق الـــــوزارة فــي املدينة 
الشبابية وفندق شط العرب في البصرة ومسابح ومنتديات ومالعب 
في العاصمة واملحافظات واالهتمام بشريحة الشباب وسعي لضم 
رواد الصحافة الرياضية لقانون الرواد وابطال الرياضة وتشجيع 
مقبلة خطها  مــشــاريــع  مــن  وغــيــرهــا  االســتــثــمــار بصيغ مشتركة 
درجــــال فــي اجــنــدتــه وافـــكـــار ســتــرفــد الــســاحــة بـــابـــواب تــســهــم في 
النابض وتدعم احتياجاته  املتبادل مع قلب املجتمع  الحوار  انعاش 
الكابنت  لتمضية هواياته فهل سيفلح  واماكن  من مالعب وقاعات 
الــوزارة  الحبل بني  له ؟ وهــل تنتهي لعبة جر  في حصد ما خطط 

واالوملبية وتتفرغ الشباب الحتضان الشريحة االكبر عماد الغد ؟

ناقشْت لجنُة الحكاِم في االتحاِد املركزي 
التعديالِت واملستجداِت  اخَر  السلة،  لكرِة 
اللعبة، من خــالل ورشــة عمل  في قانون 
وشــارك  اإللكترونية  الــدائــرة  عبر  اقيمت 
فــيــهــا عـــــدد مــــن حـــكـــام الــــــــدوري املــحــلــي 

وحكام عرب . 
واوضح الحكم الدولي احمد علي الشويلي 
الذي حاضر خالل الورشة ان الهدف هو 
اإلطالع على اخر التعديالت واملستجدات 
 act of) التي طرأت على قانون كرة السلة
shooting ) ، مبينًا انه اذا كان الالعب في 
وضع التصويب من خارج قوس الرميات 
وتــعــرض ملخالفة  الــداخــل  مــن  او  الثالثية 
الضرب او اإلعاقة يكون جزاؤها الرمي او 
التصويب ، مضيفًا ان احتساب العقوبة 

يكون حسب تقدير الحكم للحالة .
لجنة  االسيوي عبر  االتحاد  ان  واضــاف 
الــحــكــام نــاقــش على مـــدار أســبــوعــني هذا 
هذا  ان  الــى  مشيرًا  وتطبيقاته،  الــقــانــون 
التعديل جاء على خلفية مواجهة الحكام 
ـــحـــاالت  بـــعـــض املـــشـــكـــالت فــــي تـــقـــديـــر ال

واتخاذ القرار النهائي املناسب لها .
واشـــار الحـكم الــدولــي خــالل الــورشــة الى 
اعتماد كل من رابطتي الدوري االميركي 
الجامعات  ودوري   (NBA  ) للـمحترفني 
االميركية (NCAA ) تطبيق هذا القانون 
الــدولــي لكرة السلة  ، متمنيًا من االتــحــاد 
ارســـــال تــوضــيــحــات  لــلــقــانــون الـــى بقية 
القانون  لعدم وضــوح  القارية  االتــحــادات 
بــصــورة كــافــيــة . يــذكــر ان الــدولــي أحمد 
الشويلي احد الحكام املعتمدين في رابطة 

الدوري االميركي للجامعات.

الــقــدم،  لــكــرِة  الوطني  مـــدرُب منتخبنا  شـــدَد 
الــســلــوفــيــنــي ســتــريــشــكــو كــاتــانــيــتــش، على 
ضــــرورِة عــــودِة الــالعــبــَني لــخــوِض مــبــاريــات 
دوري  الغاء  بعد  السيما  رسمية،  تنافسية 
املــوســم الــكــروي الــحــالــي. مــنــوهــا بـــان اقــامــة 
الودية  الــلــقــاءات  واجـــراء  التنشيطية  البطولة 
سيسهمان كثيرا في دخول الالعبني الجواء 

املنافسة من جديد. 
وقـــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة لــالتــحــاد 
إن  بنيان:  إيــاد  السيد  الــقــدم،  لكرة  املــركــزي 
املــدرب كاتانيتش  اتصاال هاتفيا جمعه مع 
الــوطــنــي،  منتخبنا  مستقبل  عـــن  لــلــحــديــث 
الســيــمــا بــعــد الـــغـــاء املـــوســـم الــحــالــي بسبب 
فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا. وأضــــــــاف بـــنـــيـــان بـــان 
كاتانيتش رحب كثيرًا بفكرة إقامة البطولة 
الـــتـــي تــســهــم بــــإعــــداد حقيقي  الــتــنــشــيــطــيــة 
لـــألنـــديـــة، وكـــذلـــك لــالعــبــي املــنــتــخــب بشكل 
جــيــد لــالســتــحــقــاقــات املــقــبــلــة، لــكــون جميع 
الالعبني سيستفيدون من هذه البطولة بعد 
انقطاع لخمسة أشهر كاملة عن منافسات 
كــرة الــقــدم. وأوضـــح بنيان: أن مــدرب اســود 
الرافدين سيقدم منهاجه الرسمي، تحضيرا 

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
"الفيفا  أيــام  باالستفادة من  مؤكدًا مطالبته 
دي" إلقامة املباريات الودية، وإعادة الالعبني 

االستحقاق  قبل  مباريات  هكذا  أجـــواء  إلــى 
الــرســمــي أمــــام هــونــغ كــونــغ خـــالل تشرين 
االول املقبل. وكشف بنيان عن رغبة املدرب 
ـــى الـــعـــراق بــأقــرب  كــاتــانــيــتــش بــالــحــضــور إل
وقت ممكن متى ما تعود حركة الطيران بني 
الدول، الفتا في الوقت نفسه الى تواصله مع 
الحالية،  الفترة  خــالل  املنتخب  العبي  أغلب 
ــــك لـــإلطـــالع عــلــى تــدريــبــاتــهــم، ومــتــابــعــة  وذل
مبارياتهم الرسمية في ما يخص املحترفني.

الشباِب عدنان درجـــال، سعيُه  اكــَد وزيــُر 
ــلــقــضــاِء عــلــى الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــِة والـــفـــســـاِد  ل
االداري، فضًال عن احتواء الشباب وإعداد 
الــبــرامــج الســتــثــمــار طــاقــاتــهــم ومــواهــبــهــم، 
الــحــقــيــقــي  الـــشـــريـــك  يـــكـــون االعـــــــالم  وان 
الــوزارة  لعملية اإلصــالح التي ستنتهجها 
املــرآة  واملقبلة كونه  الحالية  املرحلة  خــالل 

العاكسة لواقع ورياضة البلد.
جاء ذلك خالل استقباله رئيس وأعضاء 
االتـــحـــاد الـــعـــراقـــي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة 
وعــــدد مـــن اعـــضـــاء هــيــأتــه االســتــشــاريــة، 
عبر  االتــحــاد  دور  تفعيل  مبينًا ضـــرورة 
ليكون إعالمًا  االعــالم  توجيه وقيادة دفة 
وطــنــيــًا هــادفــًا ُيــشــخــص االخــطــاء ويــطــرح 
حـــلـــوًال مــنــطــقــيــة نــاجــعــة بــإســلــوب نــقــدي 
هــــــادىء ومـــوضـــوعـــي، ال ســيــمــا فـــي ظل 

الظرف الراهن الذي يعيشه البلد.
وأشـــــــار إلـــــى اهـــمـــيـــة دور اإلعـــــــالم أيــضــًا 
ـــعـــالقـــة مــــا بــــني الــــــــوزارة  فــــي تــصــحــيــح ال
واملـــؤســـســـات الــريــاضــيــة األخـــــرى (لــجــنــة 

الشباب والرياضة البرملانية، ومستشارية 
مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، 
إلــى حل  نسعى  قائًال:  األوملبية)،  واللجنة 
القريب  املستقبل  فــي  االوملــبــيــة  مــوضــوع 
واعــــــــداد مـــشـــاريـــع قــــوانــــني كـــونـــهـــا هــدفــا 
ريــاضــي  عــمــل  لتأسيس  لــنــا  ستراتيجيا 
صحيح، وكل شيء يتعارض مع القانون 
لــــن نــعــمــل بـــــه، والــــبــــدء بــــإعــــداد مـــشـــروع 
الــذي يضم جميع  املوحد  الرياضة  قانون 
املـــؤســـســـات، فــضــال عـــن تــعــديــل قــانــونــّي 
تــشــريــع  إن  إذ  والــــــــرواد،  الـــشـــبـــاب  وزارة 
الدخول  االخرين  ويجنب  يجنبنا  القانون 
فــي اشــكــالــيــات الــعــمــل مــن نــاحــيــة تــداخــل 

الصالحيات.
إدارة  مــع مجلس  اللقاء  ان  وبــني درجـــال" 
اتـــحـــاد الــصــحــافــة الـــريـــاضـــيـــة وعـــــدد من 
اعضاء هيأته االستشارية سيكون بوابة 
للقاءات أخرى مع روابط صحفية وإعالمية، 
املالية ورواتب  التخصيصات  الى  متطرقا 
الــوزارة،  املالعب وميزانية  الــرواد وجريدة 
ومشوار منتخبنا في التصفيات املزدوجة 
الــعــالــم 2022 في  كــاس  لنهائيات  املــؤهــلــة 

قطر ونهائيات امم اسيا 2023 في الصني، 
استعراض  تــم  كما  التنشيطية،  والبطولة 
فــي ظل  والــريــاضــي  الشبابي  العمل  واقـــع 
انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد، 
والــشــروط الصحية الــواجــب تــوافــرهــا في 
التدريبات، وأهمية التحدث بإيجابية دائمًا 
إنطالقا من االيمان بتحقيق ما تخطط له، 
وواقع الوزارة والرؤى الجديدة التي تسعى 
الى  االندية  تحويل  ومسألة  تطبيقها،  الى 
نــظــام الــشــركــات وشــمــولــهــا بــاالســتــثــمــار، 
بحث  تم  التي  الرياضية  املحكمة  وانــشــاء 
مــوضــوعــهــا مـــع رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
االعــــلــــى، وادخـــــــال مـــوضـــوع الـــقـــانـــون في 
الدراسات العليا ومواكبة التطور الحاصل 
فــي الــبــلــدان املـــجـــاورة الــتــي كــّنــا نسبقها 

تطورًا بـ عقوٍد من الزمن.
املتوقفة  الــــوزارة  الــوزيــر مشاريع  وتــنــاول 
الحلول  وايـــجـــاد  للعمل  اعــادتــهــا  وكــيــفــيــة 
املنتديات  تحويل  ان  مستدركا  املناسبة، 
الى االستثمارات اثر كثيرا في استقطاب 
الــشــبــاب ورعـــايـــة مــواهــبــهــم،بــيــنــمــا وقعنا 
عقدًا مع وزارة االتصاالت لـ أتمتة الــوزارة 

وتــحــويــل عــمــلــهــا الـــى اســـلـــوب االقــتــصــاد 
الرقمي، وهناك برامج مع هيئة االتصاالت 
لــــدعــــم االقـــضـــيـــة والـــــنـــــواحـــــي، وســـنـــعـــزز 
املـــنـــصـــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــعـــمـــل عــن  دور 
ُبــعــد الحــتــواء الــشــبــاب عــبــر الــبــرامــج التي 
في  سيما  ال  مشكالتهم  لحل  سننفذها 

مخيمات النازحني.
واشـــــــــاد الــــحــــضــــور بــــطــــروحــــات الــــوزيــــر 
وحـــــرصـــــه عــــلــــى احــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر مـــهـــم، 
ـــوزارة مــن اجل  ال وأكـــدوا دعمهم لخطوات 
الــتــصــحــيــح، بــاالخــص مــشــكــالت الشباب 
التي تحتاج إلى دراسات عدة، تستند على 
كونهم  عليهم  االعتماد  هي  مهمة  جزئية 
على  والتأكيد  املجتمع،  بناء  في  االســاس 
إنهاء اإلرهاصات التي حدثت على خلفية 
القرار 140، واثرها في الرياضة العراقية، 
جراء تداخل الصالحيات فضًال عن طرح 
مقترح إنشاء صحيفة الكترونية مستقلة 
كما  واملــهــمــة،  الكبيرة  األســمــاء  تستقطب 
تمت اإلشارة إلى نقاط عدة أخرى ابرزها، 
ضرورة دراسة مقترح شمول الصحفيني 

بقانون الرواد واألبطال.
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إجراءات صارمة
وجاء فــــــــي التقرير أنَّ 90 في املئة 
من هذه املنشــــــــورات ظلت متاحة 
على اإلنترنت بعــــــــد اإلبالغ عنها 
مــــــــن دون أْن تكــــــــون مصحوبــــــــة 

بتنبيه.
الجميع يتابعــــــــون اإلجراءات  كان 
التي اتخذتهــــــــا منصات التواصل 
االجتماعي في األســــــــابيع القليلة 
املاضيــــــــة للتعامل مــــــــع املعلومات 

املضللة التي تنشر فيها.
التواصــــــــل  شــــــــركات  وأجــــــــرت 
االجتماعي املختلفة تغييرات في 
سياساتها وسياقات عملها منذ 
اندالع أزمة فيــــــــروس كورونا، في 
محاولــــــــة منها للحد من انتشــــــــار 
واملضللــــــــة.  الكاذبــــــــة  املعلومــــــــات 

فيســــــــبوك  شــــــــركتا  وتقــــــــول 
وتويتر إنهما اتخذتا إجراءات 

صارمة ضــــــــد املخططات التي 
قد تكون مضرة.

وفي خطوة نالت شــــــــهرة واسعة، 
قرر موقع تويتــــــــر إرفاق تغريدة 
كاذبة للرئيــــــــس األميركي، دونالد 
ترامــــــــب، بتنبيــــــــه يصفهــــــــا بذلك، 
ولــــــــو أّن التغريــــــــدة كانــــــــت تتعلق 
وليــــــــس  البريــــــــدي  بالتصويــــــــت 

فيروس كورونا.
ولكــــــــن يبدو أنه ليس من الســــــــهل 
تنفيذ هذه التغييرات. ففي الواقع، 
ال يتــــــــم في أغلب األحــــــــوال التبليغ 

الكاذبة، وعندما  املنشــــــــورات  عن 
ُيبلغ عنها ال تحذف كلها. وسبب 
ذلك هــــــــو االختالف بشــــــــأن مدى 
الضــــــــرر الــــــــذي قــــــــد تســــــــببه هذه 

املنشورات.
التواصــــــــل  منصــــــــات  وتحــــــــذف 
املنشــــــــورات التي تشــــــــكل تهديدًا 

مباشرًا لألرواح بسرعة أكبر.
ولكنَّ املنشــــــــورات الكاذبة التي ال 
 للحياة قد 

ً
تشــــــــكل تهديدًا ماثــــــــال

تكون خطرة أيضًا، بما فيها تلك 
التي تنشــــــــرها الجماعات املناوئة 

للتطعيم.
بــــــــي بي  وتوصــــــــل بحــــــــث أجرته 
ســــــــي حــــــــول الكلفــــــــة اإلنســــــــانية 
لنشــــــــر املعلومــــــــات الكاذبة إلى أن 
إمكانية التســــــــبب في أضرار غير 
مباشرة نتيجة املؤامرات 
واملعلومات املضللة التي 
تقوض تعليمات الصحة 
التوصــــــــل  أو   - العامــــــــة 
إلى لقــــــــاح للفيروس - قد 

تكون هائلة.

معارك عديدة
للمعلومات  الواســــــــع  وباالنتشار 
الكاذبــــــــة املتعلقــــــــة باالحتجاجات 
وغيرها من األحداث عبر منصات 
من  االجتماعي، يصبح  التواصل 
الواضح أن جائحة كورونا ليست 
إال واحدة من املعارك العديدة ضد 

هذا النوع من الكذب والتضليل.
وقالت شــــــــركة فيسبوك ردا على 
ذلــــــــك إن العينــــــــة املذكــــــــورة "غير 

ممثلة" لكل املنشورات.
وقال متحدث باســــــــم فيســــــــبوك: 
"نتخذ خطــــــــوات مكافحــــــــة إلزالة 
املعلومــــــــات املضللــــــــة املضرة من 
منصاتنــــــــا، وقــــــــد أزلنــــــــا بالفعــــــــل 
مئات اآلالف من هذه املنشورات، 
بما فيهــــــــا مزاعم كاذبــــــــة بوجود 

عالجات".
وأضاف "خــــــــالل آذار ونيســــــــان، 
أرفقنا رســــــــائل تنبيــــــــه بنحو 90 
(كوفيد  مليون محتــــــــوى يتعلق بـ
- 19)، ولقد منعت هذه الرســــــــائل 
االطــــــــالع على  املســــــــتخدمني من 
املحتــــــــوى فــــــــي 95 فــــــــي املئة من 

الحاالت".
ومضى قائال: "سُنخطر بذلك كل 

أبــــــــدوا إعجابا  الذين 
باملشــــــــاركات املزالــــــــة 

أو شــــــــاركوها أو علقــــــــوا 
عليها".

أمــــــــا شــــــــركة تويتــــــــر، فقالــــــــت إن 
األولويــــــــة فــــــــي إزالــــــــة املنشــــــــورات 
(كوفيــــــــد - 19) تكون  املتعلقــــــــة بـ
"عندما تحتوي (املنشورات) على 

دعوات قد تؤدي إلى ضرر".
وأضافت الشــــــــركة "كما قلنا في 
الســــــــابق، لن نتخذ إجراءات بحق 
كل تغريدة تحتوي على معلومات 
ناقصــــــــة أو متنــــــــازع عليها حول 
(كوفيــــــــد - 19). ومنذ بدأنا العمل 
بهذه السياسات الجديدة في 18 
آذار، وزدنــــــــا مــــــــن اعتمادنــــــــا على 
أنظمتنا  تمكنــــــــت  التكنولوجيــــــــا، 
اآلليــــــــة مــــــــن تعقب أكثــــــــر من 4.3 
مليــــــــون حســــــــاب كان أصحابها 

يســــــــتهدفون النقاشــــــــات الدائرة 
حــــــــول (كوفيد - 19) بتعليقات 
أو  عشــــــــوائية  تصرفــــــــات  أو 

متالعبة".

تخلت عن مسؤوليتها
ولكن عمران أحمــــــــد، مدير مركز 
الرقمية، قال  للكراهيــــــــة  التصدي 
االجتماعي  التواصل  إن شركات 
مســــــــؤوليتها"،  عــــــــن  "تتخلــــــــى 
مضيفا أن "األنظمة التي تعتمدها 
لتتبع املعلومات الكاذبة والتعامل 

معها ال تفي بالغرض".
"زعم عمالقة التواصل االجتماعي 
مرات عديدة أنهم يأخذون نشــــــــر 
املعلومات الكاذبة حول (كوفيد - 
19) مأخذ الجد، ولكنَّ هذا البحث 
الجديد يشير إلى أنهم ال يتخذون 
مون 

ّ
أي إجراء حتى عندما يســــــــل

املنشورات التي تحتوي معلومات 
كاذبة ومضللة".

وتقــــــــول روزان باملــــــــر وايت، وهي 
الشــــــــباب  لتمكني  مديــــــــرة منظمة 
وشــــــــاركت فــــــــي إعــــــــداد البحــــــــث، 
إنَّ الشــــــــباب "يقومــــــــون بدورهــــــــم 
فــــــــي إيقــــــــاف انتشــــــــار املعلومات 
التواصل  ولكن شركات  الكاذبة"، 

االجتماعي "تخذلهم".
ومــــــــن املقرر أن يمثل مســــــــؤولون 
من فيســــــــبوك وتويتر أمام اللجنة 
واإلعالم  الرقمية  للثقافة  الفرعية 
والرياضــــــــة التابعة ملجلس العموم 
البريطاني لإلجابة عن أســــــــئلتها 
بشأن األساليب التي تتعامل بها 
الشــــــــركتان مع املعلومات املضللة 

(كوفيد - 19). املتعلقة بـ
ولم ترض إجابات الشــــــــركتني في 
اللجنة،  أعضــــــــاء  ســــــــابق  اجتماع 

الذين طالبوهما بتفســــــــيرات أكثر 
تفصيال. وقال أعضاء اللجنة إنه 
ينبغي مشاركة مدراء بارزين في 

االجتماعات مستقبال.
أمــــــــا البحــــــــث، فقد 
عشرة  فيه  شارك 

مــــــــن  متطوعــــــــني 
وأيرلنــــــــدا  بريطانيــــــــا 

ورومانيــــــــا، قاموا بمتابعة 
املنشورات في منصات التواصل، 
بحثــــــــا عــــــــن أي معلومــــــــات كاذبة 
ومضللة بني نهاية نيسان ونهاية 

أيار.
املتطوعون على منشورات  وعثر 
تفيــــــــد بأنــــــــه يمكــــــــن للمصابــــــــني 
(كوفيد - 19) أْن يتخلصوا من  بـ
املرض بتناول األسبرين املذاب في 
املاء الســــــــاخن أو بتناول مكمالت 
مــــــــن الزنــــــــك (حبــــــــوب القصدير) 

وفيتامني "سي" و"دي".
وتوصــــــــل البحــــــــث إلــــــــى أنَّ موقع 
تويتــــــــر كان أقل املنصات تجاوبًا، 
إذ لــــــــم يتخــــــــذ إجــــــــراءات إال في 3 

حاالت من 179.
أما فيســــــــبوك، فقــــــــد أزال 10 في 
املئة من املنشورات الـ 334 التي تم 
اإلبالغ عنها، ونّوه عن 2 في املئة 
واتخذ  كاذبة.  باعتبارهــــــــا  أخرى 
لفيسبوك  التابع  إنستغرام  موقع 
إجــــــــراءات بحق 10 فــــــــي املئة من 
الشكاوى الـ 135 التي أرسلت إليه.

إصرار املواقع
وتويتر  فيسبوك  وتصر شركتا 
على أنهما بذلتا جهودا في سبيل 
الســــــــيطرة علــــــــى ســــــــيل األخبار 
الكاذبة املتعلقة بفيروس كورونا.

فقــــــــد بــــــــدأ موقــــــــع تويتــــــــر بوضع 
عالمة كل منشــــــــور يحتوي على 
(كوفيد  معلومــــــــات كاذبة تتعلق بـ
- 19)، كما أزال فيســــــــبوك بعض 
املنشــــــــورات، ومنهــــــــا تلــــــــك التــــــــي 
تقول إن تدشني شــــــــبكات الجيل 
الخامس يعد من أســــــــباب انتشار 

الفيروس.

{ }

أوضــــــــح مــــــــارك زوكربيــــــــرغ أن 
سياساتها  ستراجع  فيسبوك 
املتعلقة باستخدام الدولة للقوة 

وقمع الناخبني واإلشــــــــراف على 
املحتــــــــوى، وذلــــــــك بعــــــــد أْن واجهت 

عمالقــــــــة التواصــــــــل االجتماعي ردود 
فعل عنيفة من العديد من موظفيها بســــــــبب 

تقاعسها عن إزالة املشاركات املثيرة للجدل التي 
نشرها الرئيس دونالد ترامب.

وأقر زوكربيرغ في مالحظة للموظفني شــــــــاركها 
علــــــــى صفحتــــــــه الرســــــــمية علــــــــى فيســــــــبوك بأن 
القــــــــرار بشــــــــأن مشــــــــاركات ترامب جعــــــــل الكثير 
من األشــــــــخاص غاضبــــــــني، كما تناول املؤســــــــس 
والرئيــــــــس التنفيذي لعمالقة التواصل االجتماعي 
االحتجاجــــــــات التــــــــي اندلعــــــــت فــــــــي جميــــــــع أنحاء 

الواليات املتحدة بعد وفاة جورج فلويد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك رًدا على 
االحتجاجــــــــات في الواليات املتحدة: إن فيســــــــبوك 
سينظر في تحســــــــني سياســــــــات املحتوى بينما 
يبني أيًضا منتجات لتعزيز العدالة العرقية، وكتب 
مــــــــارك: "ألعضاء مجتمعنا الســــــــود: أنا أقف معك. 

حياتك مهمة. حياة السود مهمة".
وتأتــــــــي تصريحــــــــات زوكربيــــــــرغ بعــــــــد أيــــــــام من 

حصــــــــول ردود فعــــــــل عنيفــــــــة من 
موظفــــــــي فيســــــــبوك، حيث أعرب 
عدد منهم عن غضبهم من قرار 
الشركة بعدم اتخاذ إجراء ضد 
منشــــــــورات ترامــــــــب التي ذكرت 
منصــــــــة تويتــــــــر أنهــــــــا انتهكــــــــت 

قواعدها الخاصة.
فيســــــــبوك  إن  زوكربيــــــــرغ:  وقــــــــال 
ســــــــتراجع سياســــــــاتها في مــــــــا يتعلق 
بحاالت االستخدام املفرط للقوة من الشرطة 
 عن حقائق 

ً
أو الدولة واالضطرابات املدنية، فضال

التصويت في خضم جائحة فيروس كورونا.
ا أن فيسبوك تزيل أي 

ً
وأوضح زوكربيرغ ســــــــابق

مشاركة تحرض على العنف – بغض النظر عمن 
 من وضع أي نوع من العالمات 

ً
قام بنشرها – بدال

التحذيرية عليها، لكن عند سؤاله في وقت سابق 
عن قرار ترك منشورات ترامب، قال: إن سياسات 
فيســــــــبوك ال تغطي حالًيا اســــــــتخدام الدولة للقوة 

ألنه ُيسمح قانوًنا للواليات باستخدام القوة.
وحــــــــث زوكربيرغ علــــــــى مناقشــــــــة متوازنة حول 
تغيير تلك السياســــــــة، وقال: "إن الشركة ستضع 
ــــــــا ملعالجــــــــة املحتــــــــوى املثير 

ً
فــــــــي اعتبارهــــــــا طرق

للمشــــــــاكل بخالف تركه أو إزالته، وأعلم أن الكثير 
منكــــــــم يعتقد أنه كان علينا تصنيف مشــــــــاركات 
الرئيــــــــس بطريقة ما"، في إشــــــــارة إلى قراره بعدم 

إزالة املحتوى التحريضي الذي نشره ترامب.

أملح مسؤول في إحدى الشركات 
املوردة لشــــــــركة آبل بــــــــأن األخيرة 
قد تؤخر شــــــــحن هاتفهــــــــا الذكي 
املرتقــــــــب (آيفــــــــون 12)، وذلك في 
ظــــــــل املشــــــــكالت الحاصلــــــــة فــــــــي 
تفشي  بسبب  التوريد  سالســــــــل 
املســــــــتجد  التاجي  الفيروس  وباء 

((كوفيد - 19)).
تــــــــان) – الرئيس  وحــــــــذر (هــــــــوك 
التنفيــــــــذي لشــــــــركة (برودكــــــــوم) 
Broadcom – املســــــــتثمرين مــــــــن 
أن إيرادات شــــــــركته لعــــــــام 2020 
ستتأثر بما وصفه التأخر الكبير 
في دورة املنتج لــــــــدى "أكبر عميل 
لألجهــــــــزة املحمولــــــــة فــــــــي أمريكا 
الشــــــــمالية"، ويبدو أنه كان يقصد 

شركة آبل.
وقال تان: "في الربع الثالث، نتوقع 
 أْن نشــــــــهد زيادة متتالية من 

ً
عادة

رقمــــــــني في اإليــــــــرادات مــــــــن إنتاج 
الجيــــــــل القــــــــادم من الهاتــــــــف لدى 
عميلنا الكبيــــــــر للهواتف املحمولة 
في أمريــــــــكا الشــــــــمالية". واآلن، ال 
ُيتوقع رؤية هــــــــذه اإليرادات حتى 

الربع التالي.
تقديــــــــم  آبــــــــل  شــــــــركة  واعتــــــــادت 

هواتف  من  الجديــــــــدة  إصداراتها 
آيفون خالل حــــــــدث تقيمه خالل 
شــــــــهر أيلــــــــول، مع إتاحــــــــة الجهاز 
 للطلــــــــب بعــــــــد بضعــــــــة أيام 

ً
عــــــــادة

من الحــــــــدث، ثم يبدأ شــــــــحنه في 
األسبوع الذي يليه.

وتتماشى تصريحات تان مع ما 
ُسرب حتى اآلن عن وضع هاتف 
آيفون 12 في ظــــــــل وباء ((كوفيد 
- 19))، إذ أفــــــــادت صحيفــــــــة وول 
ستريت جورنال في وقت سابق: 
ر شهًرا، 

َّ
بأن إنتاج الهاتف قد يؤخ

 Nikkei في حــــــــني تتوقع صحيفة
أن يتأخر اإلطالق أشهًرا، وهو ما 
قاله أيًضا موقع Digitimes الذي 
ذكر أيًضا أن آبل قد تبدأ في إنتاج 

رز الهاتف في وقت مبكر.
ُ
أحد ط

الطــــــــراز،  أن  إلــــــــى  هــــــــذا  ويشــــــــير 
املنخفض املواصفــــــــات من آيفون 
12، قد يكون متاًحا في البداية، ثم 
رز 

ُ
تعمل الشــــــــركة على إطالق الط

األخرى خالل األســــــــابيع الالحقة؛ 
في مسعى للحفاظ على اإليرادات، 
ؤخر إطــــــــالق الطراز األعلى، 

ُ
وقد ت

من حيــــــــث املواصفات من الهاتف، 
حتى قبــــــــل عيد امليــــــــالد، أو حتى 

مطلع عام 2021.
أما في مــــــــا يتعلــــــــق باملواصفات، 
فتتحــــــــدث التســــــــريبات عن هاتف 
يدعــــــــم شــــــــبكات الجيــــــــل الخامس 
5G، ويعمــــــــل باإلصــــــــدار 14 مــــــــن 
الهاتــــــــف  وســــــــيأتي   .iOS نظــــــــام 
رز بقياس 5.4 بوصات، 

ُ
بثالثة ط

و6.1 بوصــــــــات، و6.7 بوصات مع 
شاشة OLED، وزيادة في حجم 

ذاكرة الوصول العشوائي (رام).

تواجه شركة غوغل حالًيا أخطر تهديد 
تنظيمي لحياة الشــــــــركة الذي يمتد اآلن 
على مدى عقدين، حيث أفادت شــــــــبكة 
 عن مصــــــــادر أن املدعني 

ً
CNBC نقــــــــال

فــــــــي الواليــــــــات املتحــــــــدة الذين  العامني 
يحققــــــــون فــــــــي شــــــــركة غوغل بشــــــــأن 
االحتكار  املحتملة ملكافحة  االنتهاكات 
يفضلــــــــون تفكيــــــــك النشــــــــاط التجاري 
لتكنولوجيا اإلعالنات الضخمة كجزء 

من الدعوى املتوقعة.
وفتحــــــــت وزارة العــــــــدل وجميع املدعني 
العامني فــــــــي الواليات املتحدة األميركية 
تقريًبــــــــا تحقيقات فــــــــي مزاعم مفادها 

أن غوغــــــــل انتهكــــــــت قوانــــــــني مكافحــــــــة 
االحتــــــــكار، ويركز التحقيــــــــق الفيدرالي 
علــــــــى التحيــــــــز فــــــــي البحــــــــث واإلعالن 
وكيفيــــــــة إدارة غوغل لنظام التشــــــــغيل 

أندرويد.
وقالــــــــت املتحدثة باســــــــم غوغل (جولي 
إن   :Julie McAlister مكاليســــــــتر) 
الشــــــــركة واصلت العمل مع وزارة العدل 
ومكتــــــــب املدعــــــــي العام في تكســــــــاس، 
وليــــــــس لدينا أي تحديثــــــــات أو تعليقات 
التخمينــــــــات، وتتنافس منتجاتنا  على 
اإلعالنية الرقمية عبر صناعة مزدحمة 
مــــــــع مئات املنافســــــــني والتقنيــــــــات، وقد 
ساعدت على خفض التكاليف للمعلنني 

واملستهلكني.
وأفادت وكالــــــــة رويترز فــــــــي منتصف 

شــــــــهر أيــــــــار أنه مــــــــن املرجــــــــح أن يرفع 
املدعــــــــون العامون بقيــــــــادة املدعي العام 
لوالية تكساس دعوى قضائية ملكافحة 
االحتكار ضد عمالقة البحث في وقت 
الحق من هذا العــــــــام، وذكرت صحيفة 
وول ســــــــتريت جورنال آنــــــــذاك أن وزارة 
العدل تتجه نحــــــــو رفع قضية في وقت 

قريب هذا الصيف.
ا عن عدة تغييرات 

ً
وأعلنت غوغل حديث

في القيادة، من ضمنها توســــــــيع نطاق 
إشراف نائب رئيس الشركة (برابهاكار 
راغافان) Prabhakar Raghavan على 
هندســــــــة البحث باإلضافــــــــة إلى تطوير 

أنظمة إعالنات الشركة.
وتتمحور العديد من شكاوى مكافحة 
االحتــــــــكار ضــــــــد عمالقــــــــة البحث حول 

ترويجها لخدماتها الخاصة في محرك 
البحث، وكيفية فرضها رســــــــوًما على 
إعالنات البحــــــــث، ويمكــــــــن لراغافان – 
مــــــــن خالل دوره املوســــــــع – التحكم في 
كامــــــــل تفاصيل محرك بحــــــــث غوغل، 
ومن ضمنهــــــــا النتائــــــــج الفعلية للبحث 

واإلعالنات.
ويشــــــــير النقاد إلــــــــى أن عمالقة البحث 
قد صممت أدواتهــــــــا اإلعالنية بطريقة 
تجعــــــــل من املســــــــتحيل فعلًيــــــــا على أي 
طرف آخــــــــر تقديــــــــم أي منافــــــــس قابل 
للتطبيــــــــق، ويجــــــــادل هــــــــؤالء النقاد بأن 
غوغل تعيق املنافســــــــة اإلعالنية بسبب 
امتالكهــــــــا ملحــــــــرك البحث إلــــــــى جانب 
ســــــــيطرتها علــــــــى يوتيــــــــوب وجيميــــــــل 

ومجموعة من الخدمات األخرى.
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1.5

ة تاريخ البشريَّ
وإذا توغلــــــــت وســــــــط أشــــــــجار الغابة 
الكثيفــــــــة وعبــــــــرت أنهارهــــــــا املتدفقة 
متفاديــــــــا النمــــــــور املرقطــــــــة وأســــــــود 
الجبال، قد تشاهد واحدة من أشجار 
سينشــــــــونا أوفيســــــــيناليس القليلــــــــة 
وهي  باالنقــــــــراض،  املهــــــــددة  املتبقية 
أشــــــــجار رفيعة يصل طولها إلى 15 
مترًا، وموطنها سفوح جبال اإلنديز.
لكنَّ هــــــــذه الشــــــــجرة شــــــــكلت تاريخ 
البشــــــــرية لقــــــــرون وُنســــــــجت حولها 

أساطير عديدة.
وتقول ناتالي كانالز، عاملة بيولوجيا 
باملتحف الوطني بالدنمارك وتنحدر 
من منطقة غابات األمازون في بيرو: 
ركــــــــب الذي يســــــــتخرج من هذه 

ُ
إنَّ "امل

الشــــــــجرة أنقذ حياة املاليني على مر 
التاريخ".

إذ يســــــــتخرج من لحاء هذه الشجرة 
التــــــــي تعد  النــــــــادرة مــــــــادة الكينــــــــني، 
فــــــــي  املالريــــــــا  لعــــــــالج  عقــــــــار  أول 
العالــــــــم. ومنــــــــذ مئــــــــات الســــــــنني، لقي 
اكتشــــــــاف هــــــــذه املــــــــادة ترحيبــــــــًا من 
 البعــــــــض وأثار ارتيــــــــاب آخرين حول 

العالم. 
وفــــــــي األســــــــابيع املاضيــــــــة أصبحت 
هــــــــذه املادة الطبية محــــــــل جدل عاملي 
للبدائــــــــل  البعــــــــض  ورّوج  واســــــــع. 
املخلقــــــــة معمليًا ملــــــــادة الكينني، مثل 
كلوروكني،  وهيدروكسي  كلوروكني 
كورونا  لفيروس  محتملة   كعالجات 

املستجد.
ويعدُّ مــــــــرض املالريا، الذي تســــــــببه 
بــــــــني  البعــــــــوض  ينقلهــــــــا  طفيليــــــــات 
البشــــــــر، من أكثر األمراض فتكًا في 
تاريخ البشر، إذ اجتاح اإلمبراطورية 
الرومانيــــــــة منــــــــذ قرون عــــــــدة وأودى 
بحيــــــــاة مــــــــا يتــــــــراوح بــــــــني 150 إلى 
 300 مليــــــــون شــــــــخص فــــــــي القــــــــرن 

العشرين.
الوسطى  العصور  واســــــــتخدمت في 
عالجات عديــــــــدة ملرض املالريا، الذي 
يعنــــــــي باإليطاليــــــــة "الهواء الفاســــــــد"، 
في إشــــــــارة إلى أنهم كانوا يعتقدون 

قديما أنه ينتقل عبر الهواء. 
وتراوحت هذه العالجات من الفصد 
وبتــــــــر األطــــــــراف إلى عمــــــــل ثقب في 
الجمجمة. ويقال إنَّ لحاء سينشونا 
أوفيســــــــيناليس، الذي يعد أول عالج 
معروف للمالريا، اكتشفت في جبال 

اإلنديز في القرن السابع عشر.

شعر وطني
إذ ُيحكى أن كونتيســــــــة تشينتشون 
اإلسبانية، زوجة حاكم بيرو، أصيبت 
بحمــــــــى وكانــــــــت ترتجــــــــف ارتجافــــــــًا 
شــــــــديدًا، وهمــــــــا عرضان رئيســــــــان 
للمالريا، ثم أعطاهــــــــا زوجها توليفة 
أعدها الكهنة اليســــــــوعيون من لحاء 
شــــــــجرة في جبال اإلنديز مع قرنفل 
وبعض النباتات املجففة، على أمل أْن 
تعالجها من مرضها. وســــــــرعان ما 
وقد  عافيتها.  الكونتيســــــــة  استردت 
أصبحت هذه الشجرة شعارًا وطنيًا 

لبيرو واإلكوادور.
قد تحمل هذه الرواية بعض املعلومات 
الصحيحــــــــة، إذ يقتــــــــل الكينني، وهو 
مركب شــــــــبه قلوي يســــــــتخلص من 
لحــــــــاء شــــــــجرة سينشــــــــونا، بالفعل 
الطفيلــــــــي املســــــــبب للمالريــــــــا. لكــــــــن 

بعــــــــض املؤرخني يقولــــــــون إن القبائل 
األصليــــــــة التــــــــي كانت تســــــــكن بيرو 
وبوليفيــــــــا واإلكــــــــوادور كانت تعرف 
 الكينــــــــني قبــــــــل أن يكتشــــــــفه الكهنــــــــة 

اليسوعيون.
اللحاء  األصليــــــــون  الســــــــكان  وقــــــــدم 
للكهنــــــــة اليســــــــوعيني الذيــــــــن قامــــــــوا 
بطحنــــــــه وتحويله إلى مســــــــحوق مّر 
املذاق بات يعرف باســــــــم "مســــــــحوق 
اليسوعيني"، وسرعان ما انتشر في 
أوروبــــــــا وكتب األوروبيون عن العالج 
الســــــــحري للمالريا الذي اكتشف في 

غابات العالم الجديد. 
وفي منتصف القرن الســــــــابع عشر، 
أقام الكهنة اليسوعيون طرقًا تجارية 

لنقل اللحاء عبر أوروبا.
واستخدمت مادة الكينني في فرنسا 
لعالج امللــــــــك لويس الرابع عشــــــــر من 
نوبات الحمى. وأجــــــــرى طبيب البابا 
فــــــــي رومــــــــا تجــــــــارب عن مســــــــحوق 
الكينــــــــني ووزعة الكهنة اليســــــــوعيون 

على الجمهور مجانا.
لكــــــــن العقــــــــار لــــــــم يلــــــــق ترحيبــــــــا في 
أطلق  ة، حيث  البروتســــــــتانتيَّ إنكلترا 
بعــــــــض األطباء علــــــــى التوليفــــــــة التي 
يروج لها الكاثوليكيون اســــــــم "السم 
البابوي"، ويقال إن القائد اإلنجليزي 
أوليفر كرومويل توفي جراء إصابته 
باملالريا ألنه رفض تناول "مسحوق 

اليسوعيني".
وأدرجــــــــت كلية األطبــــــــاء امللكية لحاء 
الكينا في دستور األدوية البريطاني 

كعقار رسمي في عام 1677.
ولتلبيــــــــة الطلــــــــب املتزايد علــــــــى مادة 
األوروبيــــــــون  اســــــــتعان  الكينــــــــني، 
بالسكان املحليني للبحث عن شجرة 
سينشــــــــونا أوفيسيناليس، أو الكينا، 

فــــــــي الغابــــــــات املطيــــــــرة والحصــــــــول 
على لحائهــــــــا وتحميلها في ســــــــفن 
نقل البضائع في مرافــــــــئ بيرو. وما 
الكينــــــــا أن أصبحت   لبثــــــــت شــــــــجرة 

نادرة.

وارتفعت قيمة لحاء الكينا في القرن 
التاسع عشر، بالتزامن مع التوسعات 
االســــــــتعمارية، حني أصبحت املالريا 
مــــــــن املخاطــــــــر الكبــــــــرى التــــــــي تهدد 
ة في املســــــــتعمرات  الجيوش األوروبيَّ
األجنبية. وبــــــــات الحصول على مادة 
ة في  الكينني أحد املزايا الســــــــتراتيجيَّ
ة. ومن ثم  السباق نحو الهيمنة العامليَّ
أصبح لحاء الكينا أحد أكثر الســــــــلع 

طلبا في العالم.

مادة الكينني
ويقــــــــول دكتور روهــــــــان ديب روي، 

"موضوعــــــــات  كتــــــــاب  مؤلــــــــف 
املالريا  مــــــــرض  إن  املالريــــــــا"، 

حصــــــــد أرواح الكثيــــــــر مــــــــن 
فــــــــي  الجنــــــــود األوروبيــــــــني 
االســــــــتعمارية،  الحــــــــروب 
الكينــــــــني  عقــــــــار  وكان 
علــــــــى  الجنــــــــود  يســــــــاعد 
البقــــــــاء علــــــــى قيــــــــد الحياة 
االســــــــتوائية  املناطق  فــــــــي 

فــــــــي  النصــــــــر  وتحقيــــــــق 
الحروب.

بــــــــني عامي  الفتــــــــرة ما  وفــــــــي 
1841 و1861، كانــــــــت الحكومــــــــة 

البريطانيــــــــة تنفــــــــق ما يعــــــــادل 6.4 
مليــــــــون جنيــــــــه إســــــــترليني ســــــــنويا 
على اســــــــتيراد لحــــــــاء الكينا لتخزينه 

لجنودها في املستعمرات. 
ولهــــــــذا يرى الكثير مــــــــن املؤرخني أنَّ 
مادة الكينــــــــني كانت أهم األدوات التي 
مكنت اإلمبراطوريــــــــة البريطانية من 

تحقيق أطماعها التوسعية.
ولــــــــم يقتصــــــــر التنافــــــــس بــــــــني الدول 
األوروبية على مادة الكينني، بل تعداه 
إلى بذور شجرة الكينا. ويقول روي 

إن الحكومتني البريطانية والهولندية 
أشــــــــجار  لزراعــــــــة  تســــــــعيان  كانتــــــــا 
الكينا فــــــــي مســــــــتعمراتهما بدال من 

استيرادها من أميركا الجنوبية.
التاســــــــع عشر  القرن  وفي منتصف 
أقــــــــام البريطانيــــــــون مزارع أشــــــــجار 
الكينا جنوبي الهند، حيث كان مرض 
املالريا متفشيًا. وسرعان ما وزعت 
الســــــــلطات البريطانيــــــــة مــــــــادة الكينا 
املزروعة  األشــــــــجار  املستخرجة من 

واملوظفــــــــني  الجنــــــــود  علــــــــى  محليــــــــًا 
املدنيني. 

ويشــــــــاع أنهــــــــم كانوا يخلطــــــــون مادة 
الكينــــــــني بمشــــــــروب الجــــــــن الكحولي 
ليصبح مستســــــــاغًا، ومــــــــن ثم ابتكر 
مشــــــــروب الجــــــــن املخلــــــــوط مــــــــع ماء 
التونيــــــــك الغازي الــــــــذي يحتوي على 

الكينني.

وانتشرت أكاذيب عن فوائد مشروب 
الجــــــــن ومــــــــاء التونيــــــــك للوقايــــــــة من 
املالريــــــــا، إلــــــــى درجــــــــة أنَّ ونســــــــتون 
تشرشل أشــــــــاد بفوائد هذا املشروب 
وذكــــــــر أنه أنقــــــــذ حياة أعــــــــداٍد كبيرة 
مــــــــن اإلنكليز عجز جميع األطباء في 

اإلمبراطورية عن إنقاذهم.
وانتشرت مشروبات عديدة تحتوي 
علــــــــى مــــــــادة الكينــــــــني، مثل شــــــــراب 
البيســــــــكو املخلوط مع مــــــــاء التونيك، 
والكامبري ومشروب ليليت الفرنسي 
الفاتح للشــــــــهية، ونبيذ ديبونيه، الذي 
ابتكره كيميائي فرنســــــــي إلكساب 
مستســــــــاغا  مذاقــــــــا  الكينــــــــني 
للجيوش الفرنسية في شمال 

أفريقيا.

أثر واضح
وعلــــــــى الرغم مــــــــن ظهور 
في  "أرتيميسينني"،  عقار 
الســــــــبعينيات مــــــــن القرن 
بديــــــــل  كعقــــــــار  املاضــــــــي 
لعالج املالريا، إال أن الطلب 
على مــــــــادة الكينني ترك إرثا 
ال يزال واضحــــــــا في مختلف 
دول العالــــــــم. إذ حول الهولنديون 
مدينــــــــة باندونــــــــغ عاصمــــــــة جــــــــاوة 
الغربيــــــــة في إندونيســــــــيا إلــــــــى أكبر 

مركز عاملي للكينني.
ولعبت مادة الكينــــــــني دورًا كبيرًا في 
الهند  فــــــــي  اللغة اإلنكليزية  انتشــــــــار 
وهونــــــــغ كونــــــــغ وســــــــيراليون وكينيا 
في  ة  الفرنســــــــيَّ واللغة  وســــــــريالنكا، 

املغرب وتونس والجزائر.
وفي غمرة البحث عــــــــن مادة الكينني 
في منتصف القرن التاســــــــع عشــــــــر، 
حصلــــــــت بوليفيــــــــا وبيــــــــرو على حق 
احتكار تصدير لحاء شجرة الكينا. 
وأنفقت بوليفيا أرباح صادرات لحاء 
الكينا علــــــــى إقامــــــــة كاتدرائية مدينة 
البــــــــاز ورصف شــــــــوارعها الحجرية 
وبنــــــــاء ميادينهــــــــا الواســــــــعة في قلب 

املدينة التاريخي.
غير أنَّ الطلب املتزايد على لحاء الكينا 
خلــــــــف ندوبــــــــًا واضحة علــــــــى موطن 
الشــــــــجرة الطبيعي. ففي العام 1805 
سجل املستكشفون 25,000 شجرة 
كينا على ســــــــفوح جبال اإلنديز في 
اإلكــــــــوادور، لــــــــم يتبق منهــــــــا اآلن في 

نفس املنطقة سوى 29 شجرة.
وتقول كانالــــــــز إن إزالة األنواع الغنية 
بمادة الكينني من شــــــــجرة الكينا في 
جبال اإلنديز أدى إلى تغيير التركيبة 
الجينية للنبات، وأضعف قدرته على 
التطــــــــور والتغيير. وترى أن أشــــــــجار 
الكينا أصبحت تحتوي على نســــــــبة 
أقل مــــــــن الكينــــــــني بســــــــبب الحصاد 

الجائر.
وتقول كانالز إنَّ اكتشــــــــاف عقاقير 
جديدة فــــــــي املســــــــتقبل يتوقف على 
واملوطــــــــن  الكينــــــــا  أشــــــــجار  حمايــــــــة 
الغنيــــــــة  األشــــــــجار  لهــــــــذه  األصلــــــــي 
بالتنــــــــوع الحيوي. وتقول باتريشــــــــيا 
شــــــــالغينهوف، أســــــــتاذة طب السفر 
بجامعــــــــة زيوريــــــــخ، إن قصــــــــة مــــــــادة 
الكينني تدل علــــــــى أن التنوع الحيوي 
يتربط ارتباطا وثيقا بصحة البشر. 
وقد ينســــــــب الفضــــــــل للنباتــــــــات في 
االكتشافات الطبية الكبرى في تاريخ 

البشرية.
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اكتشــــــــف فالحًا فنــــــــاٌن من أحد 
أقاربــــــــه عندمــــــــا الحظ انــــــــه رغم 
صغر ســــــــنه لديه خيال واســــــــع، 
حيث استطاع تجسيد ما يدور 
أشــــــــياء  باســــــــتخدام  بمخيلتــــــــه 
لوحات  إلى  وتحويلها  بســــــــيطة 

فنية".
وأضاف فالح "لم اكتف بالرســــــــم 
بالشعر بل نجحت تجاربي في 
الرســــــــم بالدبس وامللــــــــح وأوراق 
األشــــــــجار وحبوب النب والقهوة، 
بخيالــــــــي  شــــــــيء  أي  وتحويــــــــل 
إلــــــــى مــــــــادة قابلة للرســــــــم عليها 

مبتكــــــــرًا أســــــــاليب جديــــــــدة، كما 
أقوم أحيانًا بالنحت على الفواكه 
ومنها الرقي والبطيخ إلى جانب 

ممارستي لكرة السلة"
أعجــــــــب فالــــــــح، الحاصــــــــل علــــــــى 
شهادة البكالوريوس في التربية 
البدنية والرياضة بهذا النوع من 
الفن، ألنه غريب ومميز حســــــــب 
مــــــــا يقول، وتابــــــــع"كل لوحة أقوم 
بنشــــــــرها على مواقــــــــع التواصل 
آالف  تحصــــــــد  االجتماعــــــــي 

االعجابات" 
وقال حارث محمد، أحد زبائنه:" 

املواهب،  متعــــــــدد  فنان  حســــــــني 
كل يــــــــوم يدهشــــــــنا بعمل جميل 

وجديد"
ويواجــــــــه فالــــــــح بعــــــــض منتقديه 
بروح مرحة متجاوزًا احباطاتهم 
لتكون دافعًا له ملواصلة شــــــــغفه 
بالفــــــــن، حيتان كبيرة وأســــــــماك 

أخــــــــرى،  وحيوانــــــــات  وعقــــــــارب 
وشــــــــخصيات كثيــــــــرة تبدعهــــــــا 

أنامل فالح يوميًا دون ملل. 
وختــــــــم فالح حديثــــــــه" أطمح بأن 
تصل لوحاتي لــــــــكل بقاع العالم، 
وأن تصــــــــل رســــــــالة إيجابية عن 

الشاب العراقي وإبداعاته".

«صوت من منطقة العقل» هذا عنوان مقال مطّول كتبته عن املفكر 
األميركــــــــي نعوم تشومســــــــكي قبل عقدين، تحديــــــــدًا بالتزامن مع 
حــــــــوادث ضرب العمق االميركي في أيلول عام 2001م. فقد راعني 
يومها تصاعد حديث االنتقام والثأر في أميركا كلها، وتحّول إلى 
ضرب من الهوس والخبال، فتســــــــاءلُت نصًا: هل غاب حقًا صوت 

العقل في أميركا تمامًا؟
وحني اطلعُت على اإلطار التفســــــــيري لتشومسكي كتبُت عنه من 
فوري، ووصفته بأنه صوت منبثق من منطقة العقل، ألنه ببساطة 
تعامــــــــل مع واقعة أيلول بطريقة منطقية، حني ترك الظاهرة وغاص 
في أســــــــبابها، ومن ثّم لم يســــــــمح لعقله املنطقي املشهود، أن يقف 
عنــــــــد النتيجة على مضاضتها، ويترك املقّدمات املؤملة بل املخجلة، 
وهذه بالضبط هي مهّمة املفكر، بل حتى املحلل السياسي، فاملحلل 
السياســــــــي هو من يضعنا في إطار مقّدمات الظاهرة وأســــــــبابها، 
ويغوص فيهــــــــا عميقًا ليأخذ بأيدينا من املعلوالت إلى العلل، ومن 
النتائــــــــج إلى املقّدمات، ثّم يجتهد الحلــــــــول وعرض الخيارات، ال أن 

يبقى طافيًا على السطح كالفقاعة!
بديهي كنُت أتابع تشومســــــــكي قبل ذلــــــــك املقال ودمُت على قراءته 
وال أزال، بحيــــــــث مررُت على عشــــــــرين أو أكثر من كتبه، مركزًا في 
برهة معينة على نظريته اللســــــــانية املشهورة في اللغة، أقصد بها 
نظرية النحو التوليــــــــدي، أو على نحٍو أدق النزعة الفطرية الطبيعية 
التي أشاد عليها نظريته في تفسير 
اللغــــــــة. وفــــــــي األزمة التي تعيشــــــــها 
أميــــــــركا اليــــــــوم، وجدُت نفســــــــي مع 
لتشومسكي؛ هذا  السياسي  الفكر 
الفكــــــــر الذي يقود فــــــــي أميركا اآلن، 
مــــــــا يمكن أن نســــــــّميه بتيــــــــار النقد 
الكلي؛ وهو التيار الذي يضّم أسماء 
رة إلــــــــى جوار 

ّ
كبيــــــــرة بــــــــارزة ومؤث

تشومسكي.
عــــــــدُت إلــــــــى تشومســــــــكي مجــــــــّددًا، 
ألنه ببســــــــاطة يضعك فــــــــي صميم 
مقّدمــــــــات األزمــــــــة، ويقحــــــــم عقلــــــــه 
وفكره املنطقي في تفكيك الظاهرة 
وأســــــــبابها، دون أن يرضى الوقوف 
عند السطح، عاجزًا حائرًا مترّددًا!

في رحلة الغوص صوب األســــــــباب 
والعلل، يقف عند ما يســــــــميه نصًا 
«إرهــــــــاب الدولة» هــــــــذا اإلرهاب الذي 
يحمي بعض املواطنني تحت عنوان 
اللون والطبقــــــــة؛ ويجعل آخرين من 
بني ضحاياه، حيث يقول: «إذا ما كنت أبيض ومن الطبقة الوسطى، 
فعندئــــــــذ تكون الفرص ألن تتعّرض إلرهــــــــاب الدولة، ضئيلة جدًا». 
وفــــــــي املقابل: «إذا ما كنت منظمًا أســــــــود فــــــــي الفيتو الزنجي، فإنه 
من املمكن اغتيالك بواســــــــطة الشــــــــرطة السياسية الوطنية». وهكذا 
ال يقّدم لنا األنموذج التفسيري هذا، عمليات قتل السود على أنها 
مجــــــــّرد حوادث، أو تجاوزات من ِقبل الشــــــــرطة، بقدر ما أنها حالة 

إلرهاب الدولة القائم على أساس التمييز في اللون والطبقة.
تتوغل نظرية التفســــــــير أكثر لتكشــــــــف أسباب االضطهاد العرقي 
وتصاعده، في عيوب التأسيس، فقد قامت أميركا و شيد نظامها 
الدســــــــتوري، على أن البيض مالكون ألميــــــــركا وحاكمون لها معًا 
دون غيرهــــــــم، وهي القاعدة التي تقول: «الشــــــــعب الذي يمتلك البلد 
نشــــــــئ عليها 

ُ
يجــــــــب أن يحكمه» وهــــــــذه «بالضبــــــــط الطريقة التي أ

النظام الدستوري؛ انه كان نظامًا أعتبر فيه الرجال البيض مالكني 
وحاكمني للبالد، وكانت لهم جميع االمتيازات».

كان من نتائج هذه الفلسفة «هندسة التاريخ» بإعادة بناء املاضي 
وإتالف الذاكرة ومحوها كما يقول تشومســــــــكي نصًا، وستبقى 
الدولة االميركية تدفع ثمن هذه الهندســــــــة القســــــــرية بتوالي أزمات 

الداخل، إذا لم تبادر إلى تعديلها!

مع اســــــــتمرار فرض تقييد الحركة بســــــــبب جائحة 
كورونــــــــا على نــــــــزالء مراكز رعاية املســــــــنني في 
اســــــــتراليا، غالبًا ما يجــــــــد الفنانون طرقًا جديدة 
للتواصل معهم، وهو األمر الذي اعتاد القيام به 
كل أسبوع، املوسيقي واملمثل، بينهور هيلوند، 
بعد أْن يقوم بتعقيم "األكالل" خاصته (قيثارة 
برتغالية األصل)، وغســــــــل يديه جيدًا ويرتدي 
قبعة القش املبهجة استعدادًا لتقديم نوع جديد 

من األداء.
يجتمع حوله جمهوره من كبار السن املقيمني 
فــــــــي مركــــــــز ويــــــــدون هورنزبي، الــــــــذي يقع في 
الســــــــاحل الشــــــــمالي لســــــــيدني لالســــــــتماع الى 
موسيقاه، لكن من وراء زجاج النوافذ، وهو ما 
يعرف بـ"العــــــــالج بالنافذة" وهي طريقة تهدف 
إلشراك كبار السن بالفنون مع املحافظة على 

قيود التباعد االجتماعي.
يبدأ هيلوند برســــــــم قلــــــــوب عمالقة وكتابة 
الزجــــــــاج  علــــــــى  لكــــــــم"  "اشــــــــتقت  عبــــــــارة 
مســــــــتخدمًا أقالم الطباشــــــــير السائلة، 
من بعدها يمســــــــك امليكروفون ليبدأ 
بالغناء، بشكل مرئي أكثر، اذ يتعذر 
عليه ســــــــماعهم عبر النافذة، يقول: 
"أقوم برسم األغاني كلعبة الرسم 
بالكلمــــــــات وعليهــــــــم ان يحــــــــزروا 
ما هــــــــو اللحــــــــن الذي ســــــــأغنيه"، 
يبتدع رســــــــوماته من خالل تتبع 
بصمــــــــات أيــــــــدي املســــــــنني على 

النافذة، كمــــــــا يحرص على تطوير مهاراته بالكتابة 
ة. العكسيَّ

يرى هيلونــــــــد ان نقطة تواصله األهم هي من خالل 
الغنــــــــاء، فبعــــــــد أن أمضى ثــــــــالث ســــــــنوات بزيارات 
متقاربة لهذا املركز وأكثر من عشــــــــر ســــــــنوات في 
دور أخرى لرعاية املسنني، صار يعرف أي األلحان 
سيكون لها إيقاع جميل وجذاب. يشير هيلوند الى 
أن عروضه الغنائية الســــــــابقة كانــــــــت مؤثرة للغاية، 
كانت ردة فعلهم األولى هي مجرد الشعور بالفرح، 
لم أتمكن من ســــــــماعهم لكن كنــــــــت أراهم يغنون أو 
 مع املوســــــــيقى، 

ً
ينقــــــــرون بأقدامهم طربًا وتواصال

كان يكفينــــــــي ان ينقروا اصبعــــــــًا أو قدمًا، مضيفًا 

"يغمرني شعور بانني أسهم في إسعاد أشخاص 
في مراحل عمرهم األخيرة" معلقًا بكلمات ألغنيته 
املفضلــــــــة تقــــــــول: "كبار الســــــــن يكبــــــــرون وحيدين، 

بانتظار من يقول لهم "مرحبًا" حيث أنتم".
تحدثــــــــت ســــــــالي مارتن، مديــــــــرة املركز عــــــــن تأثير 
جلســــــــات املشــــــــاركة االبداعيــــــــة تلــــــــك في املســــــــنني 
وســــــــعادتهم النهــــــــا تقــــــــام، حتــــــــى وإن كانــــــــت عبر 
النافــــــــذة، بالرغم من التقييد املفــــــــروض على الزوار، 
بقولهــــــــا أنها "مهمة للغاية، اآلن بشــــــــكل خاص، من 
أجل الحفاظ على معنوياتهم وتواصلهم من خالل 

اللعب واملرح".
* صحيفة الغارديان البريطانية

تصدرت كايلي جينر قائمة مجلة فوربس الســــــــنوية 
ألعلى املشــــــــاهير أجرًا، كما ان نجــــــــوم الرياضة بمن 
فيهــــــــم روجر فيــــــــدرر وليونيل ميســــــــي هيمنوا على 

املراكز العشرة األولى.
وقدرت مجلــــــــة فوربــــــــس أن نجمة تلفزيــــــــون الواقع 
االميركيــــــــة جينــــــــر ربحــــــــت 590 مليــــــــون دوالر في 
األشــــــــهر االثني عشــــــــر املاضية معظمهــــــــا من بيع 
حصة قدرها 51 باملئة في خط كايلي كوزميتكس 

ملستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.
وجاء املغني كاني وســــــــت، في املرتبة الثانية بنحو 
170 مليــــــــون دوالر، معظمهــــــــا مــــــــن صفقتــــــــه مع 

أديداس بشأن عالمته لألحذية الرياضية يزي.
كما أن وســــــــت هو املوســــــــيقي األعلى ربحًا يليه 
إلتون جون الــــــــذي جمع معظــــــــم أرباحه املقدرة 
بنحــــــــو 81 مليون دوالر من جولة وداع غنائية 

طويلة.
وقالــــــــت فوربــــــــس إن املئة شــــــــخصية 

األعلــــــــى أجــــــــًرا ربحــــــــت ُمجتمعــــــــة 
6.1 مليــــــــار دوالر قبل حســــــــاب 
الضرائب والرسوم، بانخفاض 
بلغ نحــــــــو 200 مليــــــــون دوالر 
أن  بعــــــــد   ،2019 عــــــــام  عــــــــن 
فيــــــــروس  جائحــــــــة  أغلقــــــــت 
كورونا املالعب والســــــــاحات 

الرياضية.
التنــــــــس  بطــــــــل  وجــــــــاء 
فــــــــي  فيــــــــدرر  السويســــــــري 
املركز الثالــــــــث بنحو 106.3 
مليــــــــون دوالر، معظمها من 

مــــــــع شــــــــركات مثل  صفقات 
شركة املالبس اليابانية يونيكلو 

السويســــــــري  الســــــــاعات  وصانــــــــع 
رولكس. وجاء في املرتبة الرابعة والخامسة نجما كرة 

القدم كريستيانو رونالدو وميسي على الترتيب.

يتواصل نسغ الجمال نابضًا، بني العراق ودولة الكويت متخطيًا أزمة انتشار 
جائحة كورونا املحدقة بالعالم؛ إذ يؤدي الفنانان عبد حداد من العراق وعلي 

السندي من الكويت، تدريباتهما حاليًا، على أغنية "وال تحن".
"وال تحن" من كلمات وألحان السندي، الذي سيسجلها مع حداد، حال اكتمال 

التدريبات واإلعداد للتصوير.

اكتشفت بقايا متحجرة لنوع جديد من 
الديناصورات عاشــــــــت قبل 90 مليون 
ســــــــنة فــــــــي باتاغونيا، حســــــــب ما أعلن 

علماء أحافير.
ويملك هــــــــذا الديناصــــــــور املجنح قوائم 
ويعتقد  فيلوسيرابتور،  لقوائم  شبيهة 
الخبــــــــراء أنــــــــه قــــــــد يســــــــهم في كشــــــــف 

معلومات حول تطور الطيور.
واكتشــــــــفت تلك املتحجــــــــرات التي يبلغ 
طولهــــــــا أقل من متر ونصــــــــف املتر في 
مقاطعة ريو نيغرو في باتاغونيا على 
مســــــــافة حوالــــــــي 1100 كيلومتــــــــر من 

بوينس آيرس.
وأوضــــــــح ماتيــــــــاس موتــــــــا الباحث في 
متحف العلــــــــوم الطبيعية في األرجنتني 
أن األحافيــــــــر تعود إلى نــــــــوع جديد من 
ديناصورات بارافيس اآلكلة للحوم وقد 
أطلق عليه "أوفيرورابتور تشيمنتوي". 
وهي مرتبطة بســــــــاللة أخــــــــرى وجدت 
على مسافة أكثر من 10 آالف كيلومتر 

في مدغشقر.
وأوضح موتا املؤلف الرئيس للدراســــــــة 
التي نشــــــــرت في "ذي ساســــــــنس أوف 
نايتشــــــــر"، "كان لهــــــــذا الحيــــــــوان مخلب 
حــــــــاد للغاية فــــــــي إصبع الســــــــبابة كان 
يســــــــتخدمه بالتأكيد ملهاجمة الفريسة، 
وكانت ســــــــاقاه طويلتني ما يشــــــــير إلى 
أنه كان يعدو كثيــــــــرًا. لقد كان بالتأكيد 
سريعًا ورشــــــــيقًا ومثل كل أقاربه، كان 

آكل لحوم".
وفوجــــــــئ الباحثــــــــون عندمــــــــا وجدوا أن 
ســــــــاقيه تشــــــــبهان ســــــــيقان سلســــــــلة 
ديناصــــــــورات "رابتــــــــور" لكــــــــن أطرافــــــــه 
العلوية كانت طويلــــــــة جدًا وصلبة على 

غرار الطيور الحديثة.
الثانية،  ومن خــــــــالل عمليــــــــات الحفــــــــر 
اكتشــــــــف العديد من العظــــــــام، بما فيها 
قدم كاملة تقريبًا وفقرات الذيل وأجزاء 
من الجناح وفق مــــــــا قال عالم األحافير 

فيديريكو بريسن إيغلي.
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ة مجلة فوربس الســــــــنوية 
الرياضة بمن   ان نجــــــــوم
نيل ميســــــــي هيمنوا على 

ن نجمة تلفزيــــــــون الواقع 
 590 مليــــــــون دوالر في 
ضية معظمهــــــــا من بيع 
ي

خط كايلي كوزميتكس 
كوتي في عام 2019.

في املرتبة الثانية بنحو 
هــــــــا مــــــــن صفقتــــــــه مع 

ذية الرياضية يزي.
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ويســــــــري 
رابعة والخامسة نجما كرة 

الترتيب. على وميسي


