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اعـــلـــَن وزيـــــُر الــصــحــِة والــبــيــئــِة الـــدكـــتـــور حسن 
الــتــاِم  املــنــاطــقــي  الــحــظــِر  بتنفيِذ  الـــبـــدَء  التميمي 
اعــتــبــارا مــن يــــوِم غــد ٍاالربـــعـــاء وملــــدِة اســبــوعــني 
الحرية   ، الكمالية   ، الحبيبية  الصدر،  مدينِة  في 
، الــشــعــلــة ، والــعــامــريــة، وســيــتــزامــن مــعــه تنفيذ 
اكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات 
واملــــحــــالت الـــتـــي ســيــتــم تـــحـــديـــدهـــا خـــــالل ايــــام 
كــورونــا  فــايــروس  تفشي  مــن  للحد  الفطر  عيد 

ــبــيــئــة  فــــي الـــــبـــــالد. وكــــشــــف وزيـــــــر الـــصـــحـــة وال
البدء  الصباح"،  عن   " لـ  التميمي  الدكتورحسن 
يوم  مــن  اعــتــبــارا  الــتــام  املناطقي  الحظر  بتنفيذ 
القطاعات  وملــدة اسبوعني ولبعض  االربعاء،  غد 
واملـــحـــالت فـــي عـــدد مـــن املــنــاطــق املـــؤشـــرة لــدى 
دائــرتــي صــحــة الــكــرخ والــرصــافــة وهـــي ، مدينة 
الشعلة   ، الحرية   ، الكمالية   ، الحبيبية   ، الصدر 
، والعامرية، منوها الى انه سيتزامن معه تنفيذ 
اكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات 
الصحية  التعفيروالتوعية  واملحالت مع عمليات 

بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ،مديرية الدفاع 
املدني ، ،امانة بغداد، ووسائل االعالم، مشيرا الى 
انه ستتخذ االجراءات املشددة نفسها في باقي 
مناطق بغداد واملحافظات في حال تاشير زيادة 
فــي اعــــداد االصـــابـــات فيها وبــنــاء عــلــى املــواقــف 

الوبائية اليومية .
واضــاف كانت أعــداد الفحوصات املختبرية في 
الحصول  االزمــة محدودة بسبب صعوبة  بداية 
هومنظمة  لها  الوحيد  املنشأ  ألن  "الكتات"  على 
من  املــســاعــدات  ان  الــى  مشيرا  العاملية،  الصحة 

الــشــعــبــيــة ودول اخــــرى التي  جــمــهــوريــة الــصــني 
تــضــمــنــت اجـــهـــزة حــديــثــة ومـــتـــطـــورة، واملـــعـــدات 
والتقنيات   ، املختبرية  بــالــفــحــوصــات  الــخــاصــة 
للكشف عن حــاالت االصابة   "BCR " الجزيئي 
انه  بالكشف عن االصابات، موضحا  ساعدتنا 
وبــاإلمــكــانــات  حاليا  الصحية  املــالكــات  بجهود 
مختبر  افتتاح  مــن  الصحة  وزارة  وفرتها  التي 
رقـــم 16 فــي الــبــالد ، وتــوفــيــر 500 ألـــف فحص 
في  الصحية  املــؤســســات  بــني  وزعـــت  مختبري 
عن  حقيقية  ارقـــام  واملحافظات ستحدد  بــغــداد 

نسبة اإلصابات. 
ولفت التميمي إلى أن الوضع في بغداد أكثر تأثرًا 
باإلصابات بسبب عدم التزام املواطنني بتعليمات 
خلية االزمة ، مؤكدا ان رفع حظر  التجوال الكلي 
عدد  ارتفاع  الــى  ادى  بالحظرالجزئي  واستبداله 
االصـــابـــات، مــؤكــدا ان وزارتـــــه كــانــت معترضة 
الى جزئي ما  البداية على رفع الحظرالكلي  منذ 
تسبب بمشكالت كثيرة ادت الى انتشار فيروس 
كورونا بشكل اكبر في جميع محافظات البالد.
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 كاشفًا في مقال خص به "الصباح" عن مقدار 
أكـــدت على  الــتــي  العلنية  الــوعــود  بــني  التناقض 
حريته في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور 
وراء الكواليس من مــنــاورات وشــد وجــذب من 
قبل البعض، وهو ما يعرقل ويعطل استكمال 

الحكومة. 
الثقيلة  للتركة  الكاظمي في مقاله إدراكــه  وبني 
الــتــي تــواجــهــه عــنــد تــصــديــه لــواجــبــه فــي جميع 
املواطنني،  بحياة  ترتبط  التي  الحيوية  امليادين 
وأمـــن وســيــادة واســتــقــالل الــبــالد،وكــذلــك عــدم 
إعادة النظر بجدية في هيكلية انتاج وتسويق 
النفط واالهتمام باملشتقات النفطية،بينما أعيد 

في املقابل تدوير أزمة الفساد اإلداري واملالي، 
مؤكدًا أنه ورغم كل شيء "إال أن العراق يبقى 

أكبر من كل التحديات التي تواجهه".
أنه لم يجد وهويتسلم  الــوزراء  وكشف رئيس 
املسؤولية "إّال خزينة شبه خاوية!"، مؤكدًا انه 
للمطالب  االستجابة  أمامنا سوى خيار  "ليس 
الــشــعــبــيــة الـــعـــادلـــة الـــتـــي عـــبـــرت عــنــهــا الــحــركــة 
مهام  التظاهر"، محددًا  االحتجاجية وساحات 
حكومته بعدة نقاط وأبرزها "تأمني كل ما يلزم 

الجراء االنتخابات في أقرب وقٍت ممكن"... 
التفاصيل في مقال رئيس

4 الوزراء مصطفى الكاظمي  3التفاصيل� �

اكدْت وزارُة النفِط تنفيذها خططا 
الستثماِر 3400 مقمق من الغاِز 

املصاحِب والطبيعي بعَد ان نجحْت 
باستثماِر ما يقارِب ال 2700 
 عْن نجاِحها 

ً
مقمق منُه معلنة

بتصديِر الفي متر مكعب يوميا 
من املكثفات اضافة الى الف طن

 من الغاز املسال.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون 
الغاز والتصفية الدكتور حامد 

يونس الزوبعي لـ"الصباح": 
ان الوزارة لديها خطة تحت التنفيذ 
من ثالثة محاور، االول والذي تمت 

املباشرة فيه خاص باستثمار 
الغاز والذي يتطلب استثماره مدد 

قصيرة كعزل الغاز من النفط 
"الغاز املصاحب" وهذه الخطوة 

استثماراتها تكون سريعة وتتطلب 
عمليات تجفيف فقط وايصاله 

الى مواقع االستهالك كاملحطات 
الكهربائية واملواقع الصناعية، 

مبينا ان هذا املحور عملت عليه 
الوزارة ونجحت بزيادة استثمار 

الغاز في هذه املرحلة من 700 
مقمق الى 1500 مقمق خالل مدة 

تنفيذ الخطة. 

سوق في بغداد / تصوير: علي الغرباوي

لكرِة  املركزي  لالتحاِد   
ُ
التطبيعية  

ُ
الهئئة قــررْت 

القدِم تحديَد الثالِث مْن تموَز موعدَا افتراضيَا 
لــــعــــودة مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري املـــمـــتـــاز لــلــمــوســم 

.2020_2019
جاء ذلك ٔاثناء االجتماع الدوري للتطبيعية، الذي 
االتحاد،  االلكترونية في مقر  الدائرة  عقد عبر 

وبحضور أالمني العام محمد فرحان.
قــرار  ان  بــنــيــان:  ايـــاد  التطبيعية،  رٔيــيــس  وقـــال 
إعــــــــادة الــــــــدوري جـــــاء اســــتــــنــــادَا إلــــــى مــخــاطــبــة 

االتــــحــــاد آالســــيــــوي بــــضــــرورة تــحــديــد مــوعــد 
تصب  الخطوة  هــذه  ٔان  كما  املنافسات،  لــعــودة 
الـــتـــي تنتظرها  الــعــراقــيــة  الـــكـــرة  فـــي مــصــلــحــة 

استحقاقات مقبلة مهمة.
واضــــــــاف: هـــنـــاك تــــواصــــل مــســتــمــر مــــع خــلــيــة 
أالزمة الحكومية للحفاظ على سالمة الالعبني، 
التي  والتحكيمية  واالٕداريــــــة  الفنية  واملـــالكـــات 

نعدها في املقام أالول.
وبــــــّني: تــتــابــع الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة مـــع الــجــهــات 
املختصة ٓاخر التطورات الصحية الخاصة بوباء 

كورونا لحماية وسالمة كل ٔافراد املجتمع.

الــحــالــي  االســـــبـــــوَع  الـــتـــخـــطـــيـــِط  وزارُة  تـــعـــتـــزُم 
بــالــتــنــســيــِق مـــَع الــجــهــاِت املــعــنــيــِة أالخــــرى عقَد 
اجتماع موسع للوقوف على تفاصيل ومعوقات 
التعداد السكاني، فيما أفصح الوزير خالد بتال، 
التي  القوانني  لتطبيق  عن وجــود مساع حثيثة 

تساهم بزيادة واردات الدولة. 
وقــــال الـــوزيـــر  بــتــال فــي تــصــريــح خـــاص ادلــى 
تطبيق  على  تعمل  الحكومة  ان  لـــ"الــصــبــاح"  بــه 

الكثير مــن الــقــوانــني الــتــي تــمــس حــيــاة املــواطــن 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر وفــــــي  الــــوقــــت نــفــســه تــســهــم 
الظرف  الــدولــة السيما فــي هــذا   بــزيــادة واردات 

الصعب. 
واضاف ان من بني تلك القوانني، قانون التعرفة 
الــجــمــركــيــة وتــفــعــيــل الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات 
النقال  الهاتف  العراق مثل شركات  في  العاملة 
وجــمــيــع األمـــــور املــتــعــلــقــة بــالــضــرائــب وغــيــرهــا 

وُتضمينها في قانون املوازنة االتحادية.
وبـــشـــأن إجــــــراء الـــتـــعـــداد الــســكــانــي أكــــد وزيـــر 

التخطيط، أن األسبوع الجاري سيشهد  انعقاد 
السكاني  التعداد  اجــراء  ملف  ملناقشة  اجتماع 
مع اللجنة املعنية للوقوف على تفاصيل العمل 
سيتعرف  االجتماع  ان  إلــى  مشيرا  ومعوقاته، 
عــلــى االســتــعــدادات الــتــي تــم الــتــوصــل الــيــهــا مع 
بعض  توضيح  خاللها  من  يمكن  اللجان،  تلك 

التفاصيل بما يتعلق بهذا امللف. 
ـــفـــت بــــتــــال، الـــــى ان هـــــذا املـــلـــف يـــحـــتـــاج الـــى  ول
تــخــصــيــصــات مــالــيــة كــبــيــرة اليــمــكــن توفيرها 

حاليا. 
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يأتي ذلك في وقت تسلم فيه النائب األول لرئيس 
مجلس النواب، حسن كريم الكعبي طلبًا موقعا 
مـــن 145 نــائــبــا، يـــدعـــون فــيــه رئـــاســـة املــجــلــس 
الســـتـــئـــنـــاف عـــقـــد الـــجـــلـــســـات بــشــكــل مــنــتــظــم 
الرقابي  الـــدور  ملمارسة  النيابية  اللجان   وعمل 

والتشريعي للبرملان. 
كما تسلم النائب الثاني لرئيس البرملان بشير 
حـــداد ذات الــطــلــب ووجـــه بــعــرضــه فــي اجتماع 

هيئة الرئاسة.
تلقته  للبرملان،  اإلعالمية  للدائرة  بيان  وأوضــح 
غايب  د  الصحة  لجنة  ”عــضــو  أن  ”الــصــبــاح“، 
الــبــرملــان،  لــرئــيــس  األول  للنائب  الــعــمــيــري ســلــم 
طلبا موقعا من النائب صادق السليطي، مرفقا 
بأسماء وتواقيع 145 نائبا، يدعون فيه رئاسة 
املــجــلــس الســتــئــنــاف عــقــد الــجــلــســات بشكل 
الــدور  ملــمــارســة  النيابية  الــلــجــان  وعــمــل  منتظم 
الــرقــابــي والــتــشــريــعــي ملــجــلــس الـــنـــواب مــع اخــذ 

به  يمر  ملا  نظرا  الــالزمــة،  الصحية  االحتياطات 
واقتصادية  وامنية  صحية  تحديات  مــن  البلد 

وسياسية».
ـــبـــيـــان، الـــــى مــديــر  واوعـــــــز الـــكـــعـــبـــي، بــحــســب ال
ــــ“عـــرض هــذا  الــــدائــــرة الــبــرملــانــيــة فـــي املــجــلــس ل
رئاسة  لهيئة  املقبل  االجــتــمــاع  فــي  املهم  الطلب 
ــلــبــدء بعقد  مــجــلــس الــــنــــواب وتـــحـــديـــد مـــوعـــد ل
الــجــلــســات وفـــقـــا لــلــنــظــام الـــداخـــلـــي، وضـــــرورة 
تــفــعــيــل عـــمـــل الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي ظــل 
ـــتـــحـــديـــات واالزمــــــــــات الـــتـــي تــعــصــف بــالــبــلــد   ال

واهمها وباء كورونا ”.
وبـــخـــصـــوص مـــوعـــد جــلــســة الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
كاطع  النائب  أكــد  الشاغرة،  ـــوزارات  ال مرشحي 
الــوزراء  أن رئيس  لـ“الصباح“،  الركابي،  نجمان 
مكتملة  االســـمـــاء  ان  ابــلــغ  الــكــاظــمــي  مصطفى 
ولم يبق اال التهيئة لعقد جلسة خالل األسبوع 
الــحــالــي، وال نــعــلــم إن كـــان الــجــدل عــلــى بعض 

االسماء املطروحة قد انتهى أم ال، مشيرًا إلى أنه 
اذا كانت االمور منتهية فقد نشهد تمرير باقي 

الوزارات خالل األسبوع الحالي.
ان  االعــاجــيــبــي استبعد  الــنــائــب ســعــران  أن  إال 
يــكــون الــتــصــويــت عــلــى بــاقــي الـــــــوزارات خــالل 

األسبوع الحالي.
لــــــ“الـــــصـــــبـــــاح“: ان عــقــد  وقــــــــال االعــــاجــــيــــبــــي، 
جــلــســة قـــبـــل عـــيـــد الـــفـــطـــر أمـــــر مــســتــبــعــد الن 
الـــخـــالفـــات بـــني الــكــتــل ال تــــزال مـــوجـــودة حــول 
اســـمـــاء  اي  االن  الــــــى  تـــصـــل  ولــــــم  املــــرشــــحــــني 
بــــوادر الي جــلــســة خــالل  تــوجــد   للمجلس وال 

هذه الفترة.
مـــن جــانــبــه، ايـــد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب نــاجــي 
ادريس كالم زميله االعاجيبي، وأكد لـ“الصباح“، 
ان رئيس الــوزراء الى االن لم يقدم باقي اسماء 
الــكــابــيــنــة الـــوزاريـــة الـــى رئــاســة مــجــلــس الــنــواب 
الن  التأخير  مسؤولية  يتحمل  فــانــه  وبــالــتــالــي 
 البرملان حاضر في اي وقت لعقد جلسة للتصويت 

على الوزارات املتبقية.
في غضون ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة، 
رامي السكيني، في تصريح صحفي: ان «نواب 
الــبــصــرة وعــلــى مـــدى األيـــــام املــاضــيــة نــاقــشــوا 
اكبر عدد ممكن من املرشحني لشغل منصب 
حقيبة النفط من الشخصيات البصرية املهنية 
 واملستقلة»، مبينا ان «عدد املرشحني بلغ اكثر 

من 59 مرشحا».
الــســكــيــنــي الــــذي أضــــاف ان «املــعــايــيــر الــتــي تم 
تــحــديــدهــا بــاخــتــيــار األكـــفـــأ هـــي االســتــقــاللــيــة 
ـــكـــفـــاءة والـــخـــبـــرة»، أشـــــار الــــى ان  ـــنـــزاهـــة وال وال
«نـــــواب الــبــصــرة ســيــلــتــقــون الــكــاظــمــي لــعــرض 
أسماء املرشحني الذين تم االتفاق عليهم وترك 
الخيار للكاظمي باختيار أحدهم»، موضحا ان 
لشخصيات  أســمــاء  لديه  االخــر  هــو  «الكاظمي 

بـــصـــريـــة ســـيـــعـــرضـــهـــا لــلــمــنــاقــشــة مــــع نــــواب 
املحافظة».

يرى  لجلساته،  البرملان  استئناف  وبخصوص 
املــتــحــدث بــاســم تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة، فالح 
العيساوي، في تصريح صحفي، أن ”الكثير من 
قــد طــرحــوا موضوع  السياسية  والكتل  الــنــواب 
عودة جلسات النواب، ولكن هذا املوضوع مرتبط 
بقضية صحية، السيما أن االصابات بكورونا 
مستمرة بالتزايد، فضًال عن أن محافظ بغداد 
قد دعا الى فرض حظر شامل للتجوال، وهناك 
الــعــالــم وليس  الــبــرملــانــات فــي دول  لــكــل  تعطيل 
 العراق فقط“، مرجحًا ان ”يعود البرملان لجلساته 

االسبوع املقبل».
وعـــن الــعــالقــة بــني الــحــكــومــة االتــحــاديــة وإقليم 
كـــــردســـــتـــــان، أشـــــــــار رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة الــتــغــيــيــر 
الــــنــــيــــابــــيــــة يـــــوســـــف مـــحـــمـــد صـــــــــادق الـــــــى ان 
ــــيــــم تــخــص  ـــحـــكـــومـــة واالقــــل ــــخــــالفــــات بـــــني ال ال
 املـــوازنـــة والــنــفــط والـــغـــاز الــتــي يــجــب أن توضع 

لها حلول جذرية.
وأضـــاف صـــادق، لـــ“الــصــبــاح“، ان مــن واجــبــات 
االرهابية  داعــش  على خاليا  القضاء  الحكومة 
التي نشطت مؤخرا في كثير من املناطق وخاصة 
وديالى  كركوك  في  عليها  املتنازع  املناطق  في 
إلــى تضافر الجهود من  الــديــن، داعيًا  وصــالح 
 اجل حماية املواطنني وضرب االوكار االرهابية 

في هذه املناطق.
النفط من جانب  ان تصدير  الــى  ولفت صــادق 
معقدة  أصبح مشكلة  احــاديــة  بــصــورة  االقليم 
لذلك فان فتح ابواب الحوار بني الحكومة االتحادية 
االخــرى مع شأنه  العالقة  امللفات  واالقليم على 
حــل املــشــكــالت بــشــرط تــوفــر الــنــوايــا الــصــادقــة، 
مشيرًا إلى أن كتلة التغيير تضغط على حكومة 
 االقــلــيــم إليـــجـــاد حــلــول مــشــتــركــة وجـــذريـــة مع 

الحكومة االتحادية. 
مــن جــانــب آخــــر، أكـــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي طــارق 
الوزارية  لكابينته  الكاظمي  اتمام  ان عدم  حرب 
إلــى أن  ال يــوجــد فيه اي خلل دســتــور، مشيرًا 

الخلل إداري.
وأوضــــــح حـــــرب، فـــي حـــديـــث لــــ“الـــصـــبـــاح“، ان 
الــدســتــور لــم يــحــدد عـــدد الــــــوزارات الــتــي يجب 
هذه  تمضي  ان  وال خــالف  تــكــون مشغولة  ان 
ـــــــوزارات بــالــوكــالــة، مــبــيــنــًا ان خــلــال ســيــواجــه  ال
لــم يكن هنالك  اذ  فــي عملها  بالوكالة  الــــوزارات 
الجانب  وتبتعد عن  اداريـــة  املسالة  ولكن  وزيــر 

القانوني والدستوري.

وأفاد بيانان رئاسيان، تلقتهما ”الصباح“، بأن الرئيس 
اإليـــرانـــي هــنــأ، خـــالل اتـــصـــال هــاتــفــي، الــرئــيــس صــالــح 
حلول  وقـــرب  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  تشكيل  بـ“مناسبتي 
عيد الفطر املبارك»، داعيًا املولى عز وجل أن «يمّن على 

الشعب العراقي بوافر الخير واليمن والبركات».
البادرة  بـــدوره، «شكر صالح نظيره اإليــرانــي على هــذه 
الكريمة التي تجسد عمق العالقات بني البلدين»، معربًا 
عن «تمنياته للشعب اإليراني في تحقيق كل ما يتطلع 

إليه من رفعة ورقي وازدهار».
وقدم الرئيس روحاني، بحسب البيان، «دعوة إلى رئيس 
الــذي وعــد بتلبيتها في وقت  إيـــران،  لــزيــارة  الجمهورية 

مناسب».
وجــــرى، خـــالل املــكــاملــة، «بــحــث ســبــل تــوطــيــد الــعــالقــات 
الــثــنــائــيــة، وتــطــويــر آفــــاق الــتــعــاون املــشــتــرك بــمــا يــخــدم 
تعزيز  أن  التأكيد على  وتم  الجارين،  الشعبني  مصلحة 
أمن وسيادة العراق يحظى بأهمية بالغة إقليميًا ودوليًا 
كــونــه يــعــزز اســتــقــرار وســالمــة شــعــوب ودول املنطقة، 
فــضــًال عــن أهــمــيــة الــتــنــســيــق ملــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا 
والعمل املشترك للحد من انتشارها بما يضمن سالمة 
الشعبني الــعــراقــي واإليــرانــي واإلنــســانــيــة جــمــعــاء»، كما 
«اســتــعــرض الــرئــيــســان أهــم املــســتــجــدات السياسية في 
وتخفيف  اإلقليمي  الــتــعــاون  على  التأكيد  وتــم  املنطقة، 

حدة التوترات لترسيخ األمن والسلم في املنطقة».
لــدى استقباله  وفــي شــأن آخــر، أكــد رئيس الجمهورية، 
التميمي وعــــددًا مــن شيوخ  مــحــافــظ ديــالــى مثنى عــلــي 
ووجــهــاء املــديــنــة بــحــضــور أعــضــاء مــن مجلس الــنــواب، 
”ضـــــرورة تــوحــيــد الــجــهــود ورص الــصــفــوف مـــن أجــل 
تــرســيــخ األمـــن واالســتــقــرار فــي املــديــنــة، وعـــدم السماح 
لعصابات داعش باستهداف النسيج االجتماعي والسلم 
األهلي في املحافظة السيما مدينتي خانقني وجلوالء»، 

مـــشـــددًا عــلــى «أهــمــيــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق والــتــكــاتــف 
الجيش  فــي  تشكيالتها  بمختلف  األمــنــيــة  الــقــوات  بــني 
يعزز  بما  واملــواطــنــني  والبيشمركة  والــحــشــد  والــشــرطــة 

الوحدة الوطنية وإرساء قيم التآخي والتسامح».
من جانبه، قدم محافظ ديالى «شرحًا مفصًال عن واقع 
«جهود  مثمنًا  تعترضها»،  الــتــي  واملــشــكــالت  املحافظة 
شــؤون  يمتابعة  املــبــاشــر  الهتمامه  الجمهورية  رئــيــس 

املحافظة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنني».
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القاضي  الــقــضــاِء  نــاقــَش رئــيــُس مجلِس 
فائق زيدان، أمس االثنني، مَع وزيِر املوارِد 
املــائــيــِة مــهــدي رشــيــد الــحــمــدانــي تــجــاوَز 

بعِض املزارعَني على الحصص.
وأفـــاد بــيــان صـــادر عــن املــركــز االعــالمــي 

ملجلس القضاء األعلى، تلقته ”الصباح“، 
بـــــان ”رئــــيــــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء االعـــلـــى 
القاضي فائق زيدان بحث، لدى استقباله 
وزيـــــر املـــــــوارد املـــائـــيـــة دور املـــحـــاكـــم في 
الحصص  على  التجاوز  حــاالت  معالجة 
املــائــيــة مــن قــبــل بــعــض املـــزارعـــني خالفا 

للقانون».

 عطرًة في حياتي 
ً
«الصباح» مناسبة تمثُل ذكــرى صــدوِر جريدِة 

املهنيِة بسبِب العالقِة العميقِة بيني وبينها. 
بــدأت عالقتي بالصباح قبل صدورها، حيث كنا نخطط ونتبادل 
االراء حول ضرورة صدور صحيفة تعبر عن الدولة بعد االطاحة 
بنظام صــدام حسني، وذلــك ضمن االستعدادات التي كانت جارية 

قبل السقوط بحوالي سنة. 
الزميل  تحريرها  تــرأس  «الــصــبــاح»، حيث  السقوط صــدرت  وبعد 
بــجــدارة مــوقــع املؤسس  الـــذي يحتل االن  االســتــاذ اسماعيل زايـــر 
لــلــجــريــدة. والســبــاب معينة، غـــادر زايـــر «الــصــبــاح»، بعد سنة من 
احدى  املسؤولية  هــذه  الــصــدور، فتوليت رئاسة تحريرها،  وكــات 
خــارج   1976 عــام  بدأتها  التي  الصحفية  املهنية  مــفــردات سيرتي 
الــى ان  الــعــراق، ومــا زالــت مستمرة حتى االن. وبقيت في الجريدة 
اقــالــنــي مــن رئــاســة الــتــحــريــر املــديــر الــعــام الــســابــق لشبكة االعـــالم 
السيد حبيب الصدر بسبب خالفات حصلت بيني وبني املستشار 
الجعفري، حيث  ابراهيم  السيد  السابق  الـــوزراء  لرئيس  االعــالمــي 
ثم  الحلفي.  جمعة  الشاعر  الــراحــل  الزميل  التحرير  رئــاســة  تــولــى 
عدت الى رئاسة التحرير بعد ثالثة اشهر، الى ان غادرتها، مختارا، 
الخالفات  تكرار  عــام 2006 بسبب  العراق  الثانية من  مع هجرتي 
نفسها مع املكتب االعالمي لرئيس الوزراء السابق نوري املالكي في 
واليته االولى، حيث تعاقب على رئاسة تحرير ”الصباح“ بعدي كل 
الزهرة زكي،  الزمالء فالح املشعل، و عبد  من 
وعبد الستار البيضاني. وحينما توليت رئاسة 
شــبــكــة االعـــــالم اشـــرفـــت بــشــكــل مــبــاشــر على 
عــدنــان شيرخان  الــزمــيــل  بمعونة  ”الــصــبــاح“ 
الى  التحرير،  رئيس  نائب  منصب  تولى  الــذي 
ان غــــادرت الــشــبــكــة نــهــائــيــا فــي الـــســـادس من 

حزيران عام 2006
مــهــنــيــا، كــانــت ”الــصــبــاح“ تــجــربــة جــديــدة في 
العراق،  فهي ليست صحيفة حزبية، وال اهلية، 
الـــدولـــة بكل  انــمــا هــي صحيفة  وال حــكــومــيــة، 
مــكــونــاتــهــا. واذكــــر حــني اقــتــرح الــســيــد حبيب 
”الــصــبــاح“ عبارة  افتتاحية  تــكــون  ان  الــصــدر 
ان  له  ذلــك، وقلت  الحكومة“ رفضت  عن ”رأي 

الجريدة ليست ناطقة باسم الحكومة. 
كانت امنيتي ومــا زالــت ان تــكــون  ”الــصــبــاح“ بمستوى الصحف 
العاملية من حيث التحرير والطباعة  واملهنية واالخــراج وغير ذلك، 
اثناء  العراق. وفي  الرقي الحضاري الحديث في  لتكون احد معالم 
عملي فــي ”الــصــبــاح“ وفــي الشبكة عملت كــل مــا فــي وســعــي من 
اجــل ان تــكــون  ”الــصــبــاح“  بــهــذا املــســتــوى وقــد تــعــاون معي ايما 
تــعــاون زمــــالء وزمـــيـــالت مــازلــت اكـــن لــهــم كــل االحـــتـــرام والــتــقــديــر  
لدورهم الكبير في االرتفاع بمستوى  الجريدة الى ارقى املستويات. 
لــلــصــبــاح اسلوبها  وفـــي هـــذا الــســيــاق، عملنا مــن اجـــل ان  يــكــون 
الخاص،  ولغتها املميزة. و لهذا عملت على شــراء مطبعة  حديثة 
التجارية  وللطباعة  الشبكة  مطبوعات  ولبقية  للصباح  وعمالقة 
املالية.  ولالسف تعرض مشروع املطبعة   ايــرادات الشبكة  لتعظيم 
شخصيا  طالتني  التي  الكيدية  واالشــاعــات  التشويه  الــى  الحديثة 
بـــدون وجـــه حـــق، مثلما انــزلــق بــعــض كــتــاب الــجــريــدة لــالســف الــى 
تــنــدرج تحت   النيل مني شخصيا فــي بعض االحــيــان الســبــاب ال 

عنوان حرية الرأي.  
اتــمــنــى للصباح فــي عــهــد رئــيــس تــحــريــرهــا الــحــالــي الــزمــيــل  على 
حسن فواز مواصلة طريق التألق والنجاح وارساء القيم والتقاليد 
الــزمــالء  بقية  مــع  بالتعاون  الــراقــيــة،  الحضارية  املهنية  الصحفية 

والزميالت العاملني فيها.

روحانيصالح 

القاضي زيدان يستقبل وزير املوارد املائية
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بتشكيِل  الكاظمي،  الــــوزراء، مصطفى  مجلِس  رئــيــُس  أوعـــَز 
والجرحى  الشهداِء  بأسماِء  دقيقٍة  قائمٍة  تتولى وضــَع  لجنٍة 
واملعوقَني مَن الذيَن سقطوا في اإلحتجاجاِت الشعبيِة، سواٌء 

من املحتجَني او قواِت األمن. 
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" ان "الكاظمي 
الفترة املمتدة منذ األول  القائمة املخطط لها  وجه بان تغطي 
مــن تشرين األول/اكــتــوبــر 2019  الــى الثامن عشر مــن أيــار 
الحالي، وستنشر في وسائل اإلعالم وتعتمد أساسًا لتكريم 

الشهداء وإعادة اإلعتبار لهم  وتعويض اسر الضحايا". 

مرتبطة  متخصصة  بلجنة  ـــــوزراء،  ال مجلس  رئــيــس  وأنــــاط 
مــع مؤسسات  بــالــتــعــاون  الــقــائــمــة  هـــذه  بمكتبه مهمة وضـــع 
الدولة املختلفة واملنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان 

دقة املعلومات الواردة فيها. 
ووفقا للبيان، تعد هذه القائمة، عند إنجازها، أول جهد رسمي 

عراقي لتوثيق ضحايا االحتجاجات.

 ألحد الوعود 
ً
ونوهالبيان الى ان "إنجاز هذه القائمة يأتي تلبية

الكاظمي  لحكومة  الـــوزاري  املنهاج  تضّمنها  التي  األساسية 
التي صّوت عليها البرملان في السابع من أيار الحالي واملتعلق 
أحــداث  بشأن  واملــســاءلــة  للتقصي  بحملة شاملة  بـــ"الــشــروع 
الشهداء  باسر  واالهتمام  االحتجاجات،  رافقت  التي  العنف 

والتكفل بمعالجة الجرحى".

مدركًا أن االزمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة 
ومؤسساتها، وتعرقل قوتها االقتصادية التي 
الفترة املاضية، فلم يتحقق  ما  تعثرت خالل 
مــن شــأنــه الــنــهــوض الــشــامــل بــاالمــن الــغــذائــي 
للبالد، وال النهوض بالصناعة وتنويع واردات 
ـــة، وتــوســيــع االســتــثــمــار، وتــأهــيــل البنى  ـــدول ال

التحتية املتآكلة. 
ومــــا زاد مـــن الــصــعــوبــات عــــدم إعــــــادة الــنــظــر 
بــجــديــة فـــي هــيــكــلــيــة انـــتـــاج وتـــســـويـــق الــنــفــط 
أعيد في  النفطية، بينما  واالهتمام باملشتقات 
املــقــابــل تــدويــر أزمـــة الــفــســاد االداري واملــالــي، 
وتــفــكــك الــكــثــيــر مـــن اجـــهـــزة اســتــكــمــال الــدولــة 
ومؤسساتها. وبدًال من تشجيع االستثمارات 
ــعــمــل واعـــــــادة تــشــغــيــل املــصــانــع  وقـــطـــاعـــات ال
املتعثرة بتأمني ما تحتاجه الستيعاب االيدي 
التضخم  رفــع مستوى  جــرى  العاطلة،  العاملة 
الوظيفي في اجهزة الدولة وما ينطوي عليه من 

استنزاف للموارد وبطالة مقنعة.
كل ذلك جعل التحديات التي تواجه اي حكومة 
مــضــاعــفــة. ومـــع مــعــرفــة كـــل هـــذه الــصــعــوبــات 
استجبت لتحمل املسؤولية معتمدًا على تفهم 
الكتل والقيادات السياسية، وقبل ذلك جمهور 
بحقوقه  واملــطــالــب  واملــظــلــوم،  املــبــتــلــى،  شعبنا 
أن  املــرحــلــة، خــصــوصــًا  لـــضـــرورات  الطبيعية، 
الــتــدنــي الــخــطــيــر فــي مــــوارد الــبــالد مــع انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط يــحــتــم عــلــى الــحــكــومــة الــبــحــث 
فـــي كـــل االتـــجـــاهـــات إليـــجـــاد مـــصـــادر عــاجــلــة 
الـــدولـــة، وتغطية  فــي  الــعــامــلــني  لتسديد رواتــــب 
والتزامات  لتسيير شؤون  الضرورية  النفقات 
املــــؤســــســــات، وفـــــي مــقــدمــتــهــا تـــامـــني ســالمــة 

املواطنني من جائحة كورونا.
إنــــنــــي اذ اضــــــع هــــــذه الــــوقــــائــــع امـــــــام شــعــبــنــا 
العراق  ان  اؤكــد مــجــددًا  السياسية،  والــقــيــادات 
أكبر من التحديات واالزمات واملشكالت مهما 
بــلــغــت، وانــنــا بــحــاجــة الـــى الــتــعــاون والتضافر 
مع كل قوى شعبنا من كتل برملانية واحــزاب 
سياسية وفعاليات اجتماعية وثقافية، وبتفهم 
من شبابنا املتظاهرين، بما يمّكن الحكومة من 

القيام بواجبها.
السياسية  الكتل  من  اآلن  الدعم مطلوب  وهــذا 
التشكيلة  استكمال  فــي  للمساعدة  البرملانية 
املرشحني  قائمة  على  التصويت  عبر  الوزارية 
لــلــوزارات الشاغرة، من اجل املضي في وضع 
الحكومة  الــى  أوكــل  ما  العملية النجاز  الخطط 
مـــن مـــهـــام املـــرحـــلـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، واالســتــجــابــة 
لــلــتــطــلــعــات املــــشــــروعــــة لـــلـــمـــواطـــنـــني بــتــوفــيــر 
ـــخـــدمـــات وســـبـــل الــعــيــش  الـــحـــد املـــمـــكـــن مــــن ال
التي  والــتــجــاوزات  االنتهاكات  وايــقــاف  الكريم 
يتعرضون لها، واعادة ابنائهم الذين تعرضوا 

لالعتقال والتغييب.

يــنــبــغــي ان ال يــغــيــب عـــنـــا جــمــيــعــًا انـــنـــا نــجــد 
فــي وضـــٍع ال  أنفسنا بعد سبعة عشر عــامــًا، 
ُنحسد عليه، فسيادتنا استمرت منقوصة او 
منتهكة او معرضة للشكوك، وأراضــي بالدنا 
يـــراد لــهــا ان تصبح مــيــدانــًا لــصــراع االخــريــن، 
داعش  استمرار  وأمــن مواطنينا مهدد، ال من 
وخالياها النائمة، فقط بل وايضًا من السالح 
املنفلت خارج إطار الدولة ، وكل مظاهر الفساد 
واملستوى  ــثــروات،  ال وتبديد  الــعــام  املــال  ونهب 
عــلــى صعيد  الـــعـــراق  لتصنيف  املــقــبــول  غــيــر 

الــتــعــلــيــم والــصــحــة والـــخـــدمـــات. بــيــنــمــا لـــم تعد 
الــبــطــالــة ظــاهــرة يــمــكــن احـــتـــواؤهـــا، بــل تــجــاوز 
الخريجني  بني  من  العاطلني وخصوصًا  عــدد 
مستويات لم نبلغها في اي ظرف سابق. وبات 
الذين  الشهداء  امهات واســر  الفقر، يضم  خط 

جادوا بارواحهم دفاعًا عن الوطن.
ورغم ان الثروة التي دخلت خزائن العراق على 
مــــدار الــســنــوات ال 17 املــاضــيــة، كــانــت تكفي 
إلعادة بناء البالد وتأسيس صندوق املستقبل، 
فان الفساد قد استنزفها، وُهّرب بعضها علنًا 
الى خارج البالد، ولم أجد وانا أتسلم املسؤولية 

اّال خزينة شبه خاوية!.
لقد وجـــدت مــن واجــبــي فــي ظــل هــذه الــظــروف 
الصعبة واملعقدة أن أضع شعبنا أمام ما نواجه 
من صعوبات، من بينها التناقض بني الوعود 
فــي اختيار  عــلــى حــريــتــي  أكـــدت  الــتــي  العلنية 
الــوزاريــة ، ومــا يــدور وراء الكواليس  التشكيلة 
مــن مـــنـــاورات وشـــد وجـــذب مــن قــبــل البعض. 
وهو ما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة لكي 
الجهود  في  وتضافر  بحيوية  مهامها  تباشر 

وصوًال الى االهداف املعلنة. 
ويــــبــــدو احـــيـــانـــًا أن مــــا نــطــلــقــه مــــن تـــأكـــيـــدات 
لضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية 
ووضع البالد على طريق املعافاة ال يجد آذانًا 
صاغية لدى البعض هنا او هناك، دون اإلنتباه 
الى ان البالد مهددة بما سيضعنا جميعًا أمام 
االنــحــدار  وأفضلها  رابـــح  فيها  ليس  خــيــارات 
الــى الفوضى، ال سمح الله، ما يدفع الــى اعــادة 
التأكيد على ضرورة ان يضع الجميع املصالح 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا فــــوق املــصــالــح الــثــانــويــة، وان 
تتضافر جهود جميع الكتل واالحزاب وبتفهم 

من شعبنا، لعبور هذه املرحلة.
للمطالب  االستجابة  خيار  ســوى  أمامنا  ليس 
الــشــعــبــيــة الـــعـــادلـــة الــتــي عــبــرت عــنــهــا الــحــركــة 
جمعت  التي  التظاهر،  وســاحــات  االحتجاجية 
املخلص  والعمل  شعبنا،  وشباب  بنات  خيرة 
عــلــى تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم بـــاعـــادة مــجــد الــعــراق 
املحاصصة  تــركــة  وتصفية  وكــرامــتــه،  وقــوتــه 

املالي  الفساد  تجلياتها، ومحاربة  بكل  املقيتة 
واإلداري.

وليس باإلمكان املباشرة بأية خطوة جادة من 
للدولة هيبتها وبسط  يعيد  بما  الــشــروع  دون 
سيادتها، وهو ما يتطلب ان ال يكون أي طرٍف 
مهما كان شأنه أو مصدر قوته أو مواالته فوق 
الــدولــة والــدســتــور والــقــانــون، وان يصبح  ارادة 
ـــة والـــقـــوات  ـــدول ـــقـــوة الـــنـــاريـــة بــيــد ال الـــســـالح وال

املسلحة وبإمرة القائد العام للقوات املسلحة. 
ــتــبــاس،  ال ــتــأكــيــد مــــرة أخـــــرى إلزالــــــة أي  ال اود 
املرحلة  هــي عبور  بــي  أنيطت  التي  املهمة  بــان 
االنتقالية بأسرع وقت ممكن، واالستجابة الى 

مهام ملحة مباشرة ، ابرزها :
من  يتطلبه  ما  مع  االنتخابات  قانون  إنجاز   -
الصيغة  مــن  تــعــديــالت، واإلنــتــهــاء  أو  تدقيقات 
لإلنتخابات،  العليا  املفوضية  لقانون  النهائية 
وتأمني كل ما يلزم الجراء االنتخابات في أقرب 
وقٍت ممكن، والتعاون مع ممثلية االمم املتحدة 
واملراقبني املحليني والدوليني، والتأكد من وضع 
األسس الصحيحة الجراء االنتخابات في جٍو 

سياسي وأمني يضمن نزاهتها وعدالتها.
بني  بالتعاون  والتدابير  االجـــراءات  كل  -إتخاذ 

وزارة الداخلية وجميع االجهزة االمنية لحماية 
على سالمة ساحاتهم،  والحرص  املتظاهرين 

والتعبير عن ارادتهم بكل حرية ، سلمًيا.
-اعــلــن بــوضــوح كــقــائــد عـــام لــلــقــوات املسلحة 
بأنني لم ولن أصدر أي أمر باطالق الرصاص 
ضـــد اي مــتــظــاهــر ســلــمــي، ومــــن يـــقـــوم بــذلــك 
سيقدم الى العدالة. ومن واجب وزارة الداخلية 
واجــهــزة االمــن منع اي طــرف ثــاٍن أو ثالٍث من 

التداخل مع املتظاهرين.
-أعيد التأكيد هنا ثانية بأن اوامــر قد صدرت 
الــى كل االجــهــزة االمنية باطالق ســراح جميع 
والتحقيق  والبحث  املتظاهرين،  من  املعتقلني 
والتقصي إليجاد املختطفني وتشخيص الذين 

قاموا باالغتياالت ووضعهم أمام القانون.
-اتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر الــعــاجــلــة ملــواجــهــة االزمـــة 
االقتصادية واملالية وترشيد االنفاق ومحاربة 
الـــفـــســـاد والــــبــــدء بـــاالصـــالحـــات الـــضـــروريـــة، 

وحماية شعبنا من جائحة كورونا.
-وقــبــل وخـــالل كــل ذلــك اســتــعــادة هيبة الــدولــة 
بيد  السالح  الوطنية وحصر  السيادة  وتأكيد 
املـــؤســـســـات الــرســمــيــة املــعــنــيــة، وضـــمـــان امــن 
البالد امام التهديدات االرهابية، وارساء سيادة 

القانون وان يكون الجميع سواسية امامه.
أتعهد بما أعلنه هنا، اجد من واجبي  اذ  إنني 
التعبير عن تقييم الكتل وقياداتها التي تجاوبت 
الــوزاريــة  الــتــصــويــت عــلــى التشكيلة  مــعــي فــي 
لدعم جهودنا  الجميع  الــى  وأتطلع   ، املنقوصة 
ومــا نقوم به من لــقــاءات وحـــوارات الستكمال 
التشكيلة وتسهيل مهامها في إطار ما حددنا 

من مهام املرحلة االنتقالية.
وأختم برد على من نبهني الى أنني بال حزٍب 
انا  مــا  فــي  تحميني  نيابية  كتلة  وال  سياسي 
ماض اليه من تعهدات قطعتها خدمة لشعبي، 

بقوله تعالى : 

َباِلُغ  َه  اللَّ ِإنَّ  َحْسُبُه  َفُهَو  ِه  اللَّ َعَلى  ْل  َيَتَوكَّ ”َمــْن 
ُه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا“  ْمِرِه َقْد َجَعَل اللَّ

َ
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كشفْت وزارُة العمِل والشؤوِن االجتماعيِة 
عْن انــُه سيتُم اطــالُق راتــِب املعِني املتفرِغ 
القانونيِة  االجـــــراءاِت  اكــمــاِل جميِع  حـــاَل 

واملالية الخاصة بعملية الصرف.
االعــــــاقــــــة  ذوي  هــــيــــئــــة  رئــــــيــــــس  وقـــــــــــال 
عصام  بــالــوزارة  الخاصة  واالحتياجات 
عــبــد الــلــطــيــف الــتــمــيــمــي لــــ»الـــصـــبـــاح»: ان 
الهيئة استكملت جميع االجــراءات الفنية 
واملالية والقانونية الخاصة بصرف راتب 
املستلمني  للمستفيدين   املــتــفــرغ  املــعــني 
ســـابـــقـــا  (املــــلــــحــــق)، واملــســتــفــيــديــن مــن 
مـــصـــرف الـــرشـــيـــد، وســـــوف يــتــم اطـــالق 
الراتب حني استكمال اإلجراءات املصرفية 
ــــخــــاصــــة بـــــاملـــــصـــــارف الــــتــــي تــتــعــامــل  ال

معها الهيئة. 
وأكـــــد انــــه تـــم تــســلــيــم مــلــفــات الـــدفـــع الــى 

املـــصـــارف مــن أجـــل الــصــرف عــن طريق 
الدفع اإللكتروني عبر مصارف الرافدين، 

والرشيد، واشور.
من جانب اخــر، ذكــر  التميمي ان الهيئة 
اجـــــرت تــنــســيــقــًا مـــع مــنــظــمــات املــجــتــمــع 
املـــدنـــي بـــهـــدف  تــنــفــيــذ بـــرامـــج مشتركة 
للنهوض بواقع ذوي اإلعاقة ، خاصة ما 
دار  لدعم  التعاون  بامكانية  منها  يتعلق 
املشردات من خالل برامج التأهيل الفنية 
لتمكني الــنــســاء اقــتــصــاديــا وخــاصــة من 
العمل  فــي ســـوق  لــزجــهــن  ذوات االعـــاقـــة 

ودمجهن في املجتمع.
التنسيق  ضـــرورة  على  التميمي  وشـــدد 
والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــع مــــنــــظــــمــــات املـــجـــتـــمـــع 
ـــعـــمـــل مـــعـــهـــا كـــفـــريـــق واحـــــد،  املــــدنــــي وال
مــــــن اجـــــــل الـــــنـــــهـــــوض بــــــواقــــــع شـــريـــحـــة 
 ذوي االعــــاقــــة مـــن خــــالل بـــرامـــج الــدعــم 

املشتركة .

والــــشــــؤوِن  الـــعـــمـــِل  وزارُة  كــشــفــْت 
باملئة  عـــْن شـــــراِء 55  االجــتــمــاعــيــِة 
من اسهم مشروع دواجن الديوانية 
ايـــرادات  زيـــادة  بهدف  الستثمارها 

صندوق الضمان االجتماعي .
وقــــــال مـــديـــر عـــــام دائـــــــرة الــتــقــاعــد 
الــوزارة  في  واالجتماعي  والضمان 
لـــ“الــصــبــاح“: ان  رائــد جبار باهض 
الــدائــرة قامت بــشــراء 55 باملئة من 
اســـهـــم مـــشـــروع دواجـــــن الــديــوانــيــة 
واردات  لــزيــادة  استثمارها  لغرض 
صـــــــنـــــــدوق الـــــتـــــقـــــاعـــــد والـــــضـــــمـــــان 
ــــــك خـــــالل زيـــــارة  االجـــتـــمـــاعـــي، وذل

ميدانية للمشروع.
واكد ان املشروع نفذ على مساحة 
الــــــف دونـــــــم وفــــــق مـــواصـــفـــات   13
يـــكـــون  أن  املــــــؤمــــــل  ومــــــــن  عــــاملــــيــــة 
مــــن أكـــبـــر مـــشـــاريـــع الـــــدواجـــــن فــي 
ــــــشــــــرق األوســــــــــــــط، ومــــــــن شـــانـــه  ال
 ســــــد حـــــاجـــــة الــــــســــــوق الــــعــــراقــــيــــة 

من الدواجن. 
وافــــاد بــاهــض بـــان املـــشـــروع يضم 
حـــقـــوال لــتــربــيــة الــــدجــــاج ومــفــاقــس 
وحقوال النتاج  بيض املائدة ومواقع 
لـــالعـــالف الـــتـــي تـــوفـــر اجـــــود انــــواع 
االعــــالف، مــشــيــرا الـــى وجـــود خطة 
الــحــقــول مستقبال  بــقــيــة  لــتــوســعــة 
ــــطــــاقــــة اإلنــــتــــاجــــيــــة إلــــى  ــــــزيــــــادة ال ل

والعمل  االن،  عليه  هي  ما  اضعاف 
وفـــــق أحــــــدث املــــواصــــفــــات الــعــاملــيــة 
 مـــــن أجـــــهـــــزة ومــــكــــائــــن ولـــقـــاحـــات 

ونظم سيطرة.
ـــتـــركـــيـــز اثـــنـــاء  واضـــــــــاف انــــــه تـــــم ال
املــشــروع على شمول جميع  زيـــارة 
االجتماعي  بالضمان  فيه  العاملني 
مــع ضـــرورة تــوفــر شـــروط الصحة 

والسالمة املهنية.
يــذكــر ان دائــــرة الــتــقــاعــد والــضــمــان 
بالتعاون  تعمل  للعمال  االجتماعي 
مـــــــع اصـــــــحـــــــاب املــــــشــــــاريــــــع عـــلـــى 
للعاملني  املناسبة  الظروف  تحقيق 
وشمولهم بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي لضمان حقوقهم.

موعدا  املقبِل  حــزيــراَن  مــْن  الثالَث  بابَل  محافظِة  لتربيِة   
ُ
العامة  

ُ
املديرية حــددْت 

املنتهية  غير  للصفوف  االول  الكورس  نهاية  من  املتبقيِة  املــواِد  امتحاناِت  الداِء 
وخلية  بابل  محافظ  موافقة  استحصال  تم  انــه  املديرية  وقالت  السنة.  ونصف 
االزمــة في املحافظة على هذا االجــراء الذي جاء لعدم تمكن طلبة بعض املراحل 
من اكمال اداء امتحانات نصف السنة والتي تبقى منها مادتان.واكدت املديرية 
على اعتماد شروط السالمة العامة حسب مقررات وتوصيات خلية االزمة خالل 
االمتحانات، اضافة الى ان يكون االمتحان ملرحلة واحدة فقط في كل مدرسة في 
اليوم الواحد لضمان عدم تزاحم الطلبة، على ان يتم الحقا ابالغ ادارات املدارس 

بجميع التفاصيل التي تخص اداء االمتحانات .

أعــلــنــْت وزارُة الــنــقــِل بــلــوَغ مــراحــَل مــتــقــدمــٍة في 
اعــمــاِل انــشــاِء ثالثِة ارصــفــٍة في ميناء ام قصر 

الشمالي.
وقال وزير النقل الكابنت ناصر حسني الشبلي،: 
انــه تم «الــوصــول الــى مراحل متقدمة في انجاز 
االرصفة 22، 23، 24 في حوض االستدارة مليناء 
ام قصر الشمالي وبغاطس 16 مترا إلستقبال 
اكبر السفن من حيث الحجم والحموالت وتوفير 

الوقت والعوائد املالية الكبيرة“ .
قولع  الوزير  للوزارة عن  االعالمي  املكتب  ونقل 
الكتل  األرصــفــة بطريقة  هــذه  انــشــاء  انــه سيتم 
الكونكريتية ذات املواصفات العالية الجودة وهي 
تستخدم ألول مرة في املوانئ العراقية حيث يتم 
تتاثر  ال  لكونها  العاملية  املــوانــئ  فــي  بها  العمل 
بملوحة املاء أو العوامل الخارجية ويكون عملها 

بشكل دائمي“.
املدنية  االعمال  إنجاز  العمل في  واكــد استمرار 
داخل ساحات الحاويات ومعالجة التربة بأعمال 
الدفن بالسبيس التى تصل إلى ستة امتار لكي 
تأخذ األرض استقرارها ومن ثم تجري عمليات 

إنشاء الساحات والدوائر الخدمية.
يـــذكـــر ان هـــــذا املــــشــــروع ســيــســتــقــطــب الــعــديــد 
املحلية حيث  البشرية  والــكــفــاءات  الــطــاقــات  مــن 
ــعــمــل  ـــهـــم الـــنـــصـــيـــب األوفـــــــــر فــــــي  ال ســـيـــكـــون ل
ــــســــاحــــات واملـــــخـــــازن مــمــا  بــــهــــذه األرصـــــفـــــة وال
يــــعــــزز انـــتـــعـــاش االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وزيـــــــادة 
ـــعـــائـــدات الـــتـــي تــتــحــقــق مـــن عــمــلــيــات املــنــاولــة   ال

واالرساء واملغادرة .
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وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز والتصفية 
الـــدكـــتـــور حـــامـــد يـــونـــس الـــزوبـــعـــي لــــ»الـــصـــبـــاح»: 
ــــــــــــوزارة لـــديـــهـــا خـــطـــة تـــحـــت الـــتـــنـــفـــيـــذ مــن  ان ال
ثــالثــة مـــحـــاور، االول والــــذي تــمــت املــبــاشــرة فيه 
بــاســتــثــمــار الــــغــــاز والـــــــذي يــتــطــلــب اســتــثــمــارهــا 
مـــــددا قــصــيــرة كـــعـــزل الـــغـــاز مـــن الــنــفــط «الـــغـــاز 
املــصــاحــب» وهــــذه اســتــثــمــاراتــهــا تــكــون سريعة 
وتــتــطــلــب عــمــلــيــات تجفيف فــقــط وايــصــالــهــا الــى 
واملواقع  الكهربائية  كاملحطات  االستهالك  مواقع 
الــصــنــاعــيــة، مــبــيــنــا ان هــــذا املـــحـــور عــمــلــت عليه 
الغاز في هذه  بــزيــادة استثمار  الـــوزارة ونجحت 
الــى 1500 مقمق خالل  مــن 700 مقمق   املرحلة 

مدة تنفيذ الخطة.
ــثــانــي مـــن الــخــطــة يقضي  واضـــــاف ان املـــحـــور ال
الــتــي تعنى  التجميع  بــتــاهــيــل عـــدد مــن مــحــطــات 
كالغاز  انتاجياتها  ورفــع  الثانية  املرحلة  بــغــازات 
ـــــوزارة بــالــوصــول  الــســائــل واملــكــثــفــات ونــجــحــت ال
الـــــــى حـــــد االكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي مـــــن خـــــــالل اعـــــــادة 
ــــى مــصــدر،  تــاهــيــل املـــحـــطـــات وتـــحـــول الــــعــــراق ال
اذ يــــصــــدر حـــالـــيـــا الـــــف طــــن يـــومـــيـــا مــــن الـــغـــاز 
 املــســال وبـــحـــدود الــفــي طــن يــومــيــا مــن املكثفات 
الـــى االســـــواق الــعــاملــيــة.  واشــــار الــزوبــعــي الـــى ان 
الغاز  الثالث من الخطة يتضمن استثمار  املحور 
في الحقول من خالل انشاء معالجات الغاز وهذه 
الخطة تتطلب بناء مجمعات ملعالجات الغاز التي 

ـــى ان الـــــوزارة  التـــوجـــد فــيــهــا مــنــشــآت، مــشــيــرا ال
تمكنت بــهــذا الــصــدد مــن اكــمــال الــتــعــاقــد والــبــدء 
بــطــاقــة 200 مليون  الــنــاصــريــة  بــاســتــثــمــار غـــاز 
يــومــيــا ومـــشـــروع استثمار  قــيــاســي  قـــدم مكعب 
الغاز في الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 
مليون قدم مكعب قياسي يوميا وكذلك مشروع 
ارطاوي في غاز البصرة بطاقة 400 مليون قدم 

مــكــعــب قــيــاســي تــحــت االنـــشـــاء ومـــشـــروع غــرب 
الــقــرنــة 2 وعـــدد مــن الــحــقــول الــصــغــيــرة لتجميع 
 كــمــيــات مـــن الـــغـــاز تــصــل الــــى 300 مــلــيــون قــدم 
املشاريع ستوفر  هــذه  ان  وبــني  قياسي.   مكعب 
الغاز  الــى  الــغــاز اضــافــة  مــن  1200 مقمق يوميا 
املــنــتــج مـــن املــرحــلــة االولـــــى والـــــذي يــتــحــقــق منها 
انتاج  وبــذلــك سيصل  بــحــدود 1500 مقمق  االن 

النفط  انتاج  لعمليات  املصاحب  الغاز  من  العراق 
الـــوزارة قد نفذت  الــى 2700 مقمق وبذلك تكون 

خطتها بهذا الجانب.
الــحــر والــــذي تبلغ كمياته  ــغــاز  ال امـــا بــخــصــوص 
بحدود 700 مقمق وموزع على حقلي املنصورية 
االنــبــار، فقد ذكر  في محافظة ديالى وعكاز في 
الزوبعي ان الوزارة تعمل على اعادة احياء العمل 

والتي  لهما  املحالة  الشركات  واعــادة عمل  فيهما 
املناطق  تلك  االمنية في  االوضــاع  توقفت بسبب 
املشاريع  هذه  ان  موكدا  السابقة  السنوات  خالل 
باكملها ستدخل بشكل تدريجي بمدة ال تزيد عن 
ثالث سنوات ما سيساعد العراق على استثمار 
 كـــامـــل الـــكـــمـــيـــات املـــتـــاحـــة مــــن الــــغــــاز والــــوصــــول 

به الى  3400 مقمق.
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 اعماَل صيانِة وتشغيِل الوحدِة التوليديِة الرابعِة في محطِة 
ٌ
 رومانية

ُ
انهْت شركة

كهرباء الناصريِة البخاريِة باضافِة 140 ميغا واط الى الشبكة الوطنية.
ان  لـــ»الــصــبــاح»:  غــازي  احمد  املحافظة  فــي  الكهربائية  الطاقة  انــتــاج  وقــال مدير 
اعمال الصيانة التي نفذتها الشركة الرومانية املتعاقدة مع وزارة الكهرباء والتي 
الرئيسة وصيانة  ازالــة العوارض في املولدة  تعرضت الى اعطال فنية، تضمنت 
HP ,AP , مرحلة الضغط املتوسط ومعالجة واستبدال االجزاء التالفة في الوحدة 

من اجل الوصول إلى حالة تشغيل مستقرة وخالية من العيوب الهندسية.
العاملني في املحطة والشركة  إلى ان فرقا فنية وهندسية مشتركة من  واشــار 
الرومانية مستمرة باعمال الصيانة للوحدتني االولى والثانية وفق جداول زمنية 
محددة من قبل وزارة الكهرباء لتاهيل وصيانة محطات الطاقة رغم الظروف التي 
يمر فيها البلد، موضحا ان الوحدة تعمل بطاقة 140 ميغا واط وسيتم تشغيل 

الوحدات االربع بكامل طاقتها االنتاجية بحلول شهر حزيران املقبل .
اعــمــال صيانة  ان  احمد  مهند  الهندسية  الشركة  مدير  ذكــر  السياق  ذات  وفــي 
الوحدة الثانية جرت على مرحلتني تضمنت املرحلة االولى تاهيل وطالء مكثفة 
العمل في  انجاز  واحــد وسيتم  مــدة شهر  ذلــك  العمل في  التورباين ويستغرق 
الخامس والعشرين من الشهر الجاري, الفتا إلى ان الشركة باشرت تسلم العمل  
بتاهيل وصيانة الوحدة االولى في املحطة التي تتضمن معالجة معيدة التسخني 
للمرحلتني االولى والثانية  في مراجل الوحدة وطالء مكثفات الكونديسر , الفتا 

إلى ان اعمال الصيانة ستنتهي في االول من شهر حزيران املقبل.
وفـــي شـــان اخـــر عـــزت مــديــريــة تــوزيــع كــهــربــاء ذي قـــار اســبــاب انــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي عن معظم مناطق صوب الجزيرة وجزء من صوب الشامية في مدينة 
الناصرية الى حدوث عطل طارئ على خط (حرارية - شمال الناصرية رقم /1 
)132 ك. ف (قطع سلك) والذي تسبب بأطفاء خط ( حرارية - صناعية رقم /2) 
132 ك. ف لتعارضه مع اعمال الصيانة مما سيؤدي الى خروج املحطات التالية 
عن العمل ( االصالح ، سيد دخيل ، النور ، الغدير ، اريدو ) ولحني اكمال اعمال 
الــعــارض كــان خــارجــا عن  الــى ان  الصيانة مــن قبل مــالكــات الشبكات. مشيرة 

سيطرة مديرية التوزيع لكون خطوط 132 ك. ف تابعة لقطاع نقل الطاقة.
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النواِب تشريَع قوانَني جديدة  النزاهِة في مجلِس   
ُ
تعتزُم لجنة

واعتماَدآلياٍت تختلُف عن السابق في مكافحة الفساد خالل 
املــرحــلــة املــقــبــلــة، وفـــي حــني طــالــب خــبــراء قــانــونــيــون بتشديد 
العقوبات في قضايا الفساد لتصل الى االعدام، أعلن املجلس 
حق  قــانــون  تشريع  الحكومة  تبني  الــفــســاد  ملكافحة  االعــلــى 

الحصول على املعلومة.
ويأتي املوقف البرملاني، استجابة للدعوة التي اطلقها مجلس 
الوزراء خالل اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء مصطفى 
ــتــي طــالــب خــاللــهــا "بـــدراســـة مــشــاريــع الــقــوانــني  الــكــاظــمــي، وال
اجــراءات مكافحته  الفساد، وبما يفّعل من  املتعلقة بمكافحة 
ويقوي نجاعتها، والتأكيد على تعزيز دور املؤسسات املعنية 
بذلك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية االتحادي بالتنسيق 

مع األمانة العامة ملجلس الوزراء".
وقال عضو اللجنة، جمال محمد شكور، في حديث لـ"الصباح": 
املقبلة على تشريع قوانني  املرحلة  البرملان سيعمل خالل  ان 
اليات  واتــبــاع  اخــرى  قــوانــني  الفساد وتفعيل  جــديــدة ملكافحة 
جديدة تختلف عن السابقة للقضاء على هذه اآلفة التي بددت 

ثروات البلد.
واضاف شكور ان الحكومة يجب ان تعمل على تفعياللجهات 
الــذي  الــفــســاد  الـــى حــلــول مناسبة ملكافحة  الــرقــابــيــة وصــــوًال 
لجنة  أن  مبينًا  االن،  ولغاية   2003 منذ  ملحوظ  بشكل  ازداد 
قوانني  تشريع  فــي  الحكومة  مساعدة  على  ستعمل  الــنــزاهــة 
اخرى جديدة،وتفعيل القوانني التي شرعت في السابق وتذليل 

الصعوبات واملعوقات التي كانت تحول دون تطبيقها.
ولفت شكور إلى ان السنوات السابقة شهدت تشريع قوانني 
رقــابــيــة وتــعــديــل بعضها كــقــانــون هــيــئــة الــنــزاهــة واســـتـــرداد 
االموال و"من اين لك هذا؟"،ومراجعة عمل املؤسسات الرقابية 
الرقابة املالية واملجلس االعلى ملكافحة  النزاهة وديوان  كهيئة 
الفساد في مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة تفعيل عمل 
القضاء وحمايته ومتابعة عمل الوزارات والدوائر واملؤسسات 
ـــبـــدء بــاتــخــاذ االجــــــــراءات مـــن راس الـــهـــرم الــى  الــحــكــومــيــة وال
االسفل،والتشديد على ملء استمارة كشف الذمم املالية ابتداءا 

من املدراء العامني وصوًال الى الوزراء.
االعــلــى ملكافحة  املجلس  فــي  املــراقــب  العضو  مــن جانبه،أعلن 
الفساد، سعيد ياسني موسى،  تبني الحكومة الحالية تشريع 

قانون حق الحصول على املعلومة.
وأوضـــح مــوســى، لـــ"الــصــبــاح"، ان مــســودة هــذا الــقــانــون قدمت 
منذ 2011،وسيمكن بعد تشريعه املجتمع واالعالم والباحثني 
مراكزها  مــن  عليها  والــحــصــول  املعلومات  على  االطـــالع  مــن 
ومــصــادرهــا املــوثــوقــة والــرســمــيــة،وتــقــديــم بــحــوث ودراســــات 
موثقة  غير  التسريبات  كــانــت جميع  ان  الــرصــد،بــعــد  والــيــات 
ــتــاثــيــر فـــي املــــــزاج الــشــعــبــي فـــي الــتــحــريــض  واســـهـــمـــت فـــي ال
في  ظهرت  التي  املعلومات  واملناكفة،الن  والتأييد  واملناصرة 
مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي واملــؤســســات االعــالمــيــة لــم تكن 
الجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بل أن بعضها كان من 
ومعلومات  اخــبــار  وفبركة  الجمهور  على  االوراق  خلط  اجــل 
الجمهور،والقيام  الــى  الخبر  اصــل  ولــيــس  التحليل  وايــصــال 
بعمليات ابتزاز سياسي من خالل تسريب بعض املعلومات 

للجهاز التنفيذي بهدف الحصول على بعض املنافع.
االداء  فــي شفافية  اولــى  القانون خطوة  تشريع  وعــد موسى 
وقائية  سياسة  الــى  البلد  احتياج  السياسي،مؤكدًا  والــنــظــام 
ان  على  النزاهة  وقيم  الرقابة  لتعزيز  ووعــي مجتمعي  وارادة 
توزع االدوار على جميع السلطات والفعاليات االجتماعية من 

خالل تبني نظام نزاهة وطني.
وأضاف موسى ان العملية التتم اال من خالل تبني سياسات 
الحكومة  بها  تلتزم  مرحلية  ستراتيجيات  الــى  تترجم  عامة 
وتــقــدمــهــا الــجــهــات الــرقــابــيــة وتــــوزع االدوار مــع اطــــراف نظام 
اي  العملية سيجعل  اهمال هذه  ان  الوطني،منبهًا من  النزاهة 

كالم عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد استهالكا اعالميا.
املنظومة  أن  الصوفي  حيدر  القانوني  الخبير  يــرى  حــني  فــي 
ان  اال  واملــؤســســات  التشريعات  حيث  مــن  متكاملة  القانونية 

ماينقصها هو التطبيق الفعلي والقوانني.
لـــ"الــصــبــاح"، ان هنالك عــدة اجهزة  وبــني الصوفي، فــي حديث 
رقـــابـــيـــة كــــديــــوان الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة وهــيــئــة الـــنـــزاهـــة واملــدقــقــني 
بمكافحة  مختصة  جميعها  وهــي  الــــوزارات  فــي  واملحسابني 
ان يكون هناك تنسيق بني  االداري واملالي،لكن يجب  الفساد 
الـــوزراء  اتبعها رئيس  التي  الطريقة  االجــهــزة وهــي  تلك  قــادة 
االسبق حيدر العبادي في تاسيس مجلس مكافحة الفساد،و 
كان هو نفسه املسؤول عنه للتنسيق مع قــادة هذه االجهزة 
التخاذ قرارات وتوصيات لحاالت الفساد التي يجب ان التبقى 
على الرفوف وان تتخذ االجــراءات القانونية فيها استنادًا الى 

انها غير  اال  باملهنية  التي تتسم  املالية  الرقابة  ديــوان  تقارير 
مفعلة لغاية االن فضًال عن تفعيل تقارير املفتشني العموميني 
بــان هنالك نحو 40 ملف فساد  الــصــوفــي  الــســابــقــني. وتــابــع 
اداري ومالي حسب مابينته الحكومة السابقة يجب ان تفعل 
وتحرك من قبل قادة مؤسسات هذه السلطات واملجلس االعلى 
قاضي  الــى  الــنــزاهــة  هيئة  مــن  احالتها  وتتم  الفساد  ملكافحة 
التحقيق الجراء الالزم وفق احكام القانون،فضًال عن تفعيل 
تقارير ديوان الرقابة املالية من قبل االدعاء العام لوجود الكثير 
احــد.  مليحركها  لكن  كاملة  دالئـــل  فيها  الــفــســاد  قضايا  مــن 
وشدد الخبير القانوني على ضرورة تفعيل دور االدعاء العام 
من خالل جعله ذراعا او مجسا في الوزارات ليحل بديًال عن 
وهيئة  العقوبات  قانون  العموميني،وتطبيق  املفتشني  مكاتب 
النزاهة بعد اضافة تعديالت مهنية في محاربة الفساد اذا تم 
تطبيقها،ابتداء من استمارة كشف املصالح وانتهاء باالحالة 
محاسبة  او  املــلــفــات  مــن  الكثير  تكشف  ان  فيمكن  للقضاء 
الفساد  الفاسدين، مؤكدًا ضــرورة تشديد عقوبة  الكثير من 
االداري واملالي لتصل الى االعدام ووضع مواد خاصة بجرائم 
الفساد االداري واملالي كي اليضطر القضاة الى تطبيق مواد 
اهمال املوظفني او االضرار باملال العام التي تصل عقوبتها إلى 

السجن ملدة 3 ـ 4 سنوات.
فــي حــني أكــد الخبير الــقــانــونــي الــدكــتــور واثـــق الـــزبـــاران أبــرز 

التحديات أمام الحكومة مكافحة الفساد.
ان  الحكومة يجب  ان  لـ"الصباح"،  الــزبــار، في حديث  واضــاف 
تفعل دور االدعــاء العام الذي يعد حامي الحق العام والشعب 
السياسيني  ضد  شكوى  اي  تحريك  حقه  من  والدولة،ليكون 
دور  تفعيل  عن  بالفساد،فضًال  اتهامات  او  تصريح  بسبب 
ــنــزاهــة الــتــي تــعــد مــؤســســة رصــيــنــة جـــدا بمحققيها  هــيــئــة ال
ومــوظــفــيــهــا اال انــهــا تــعــانــي مــن تــدخــالت سياسية جــمــة في 

عملها.
الــعــام شبه  لــفــت إلـــى ان دور االدعــــاء  الـــذي  الــقــانــونــي  الخبير 
معدوم في البلد ويجب تفعيله وانهاء تدخالت االحزاب الكبيرة 
واملهيمنة فضًال عن التدخالت الخارجية، أكد ان على الحكومة 
منح القضاء واالدعاء العام وهيئة النزاهة اليد الطولى والضوء 
الــعــام وســراقــه  املـــال  الــفــســاد ملنتهكي  االخــضــر بفتح ملفات 
من دون محاباة حزب على اخر،منتقدًا عمل املجلس االعلى 
ملكافحة الفساد ألنه حلقة مفرغة وزائدة لوجود قضاء وادعاء 

عام وهيئة نزاهة.

، أَن 
ُ
أكـــــدْت الــعــمــلــيــاُت املـــشـــتـــركـــة

 ســتــســتــمــُر في 
َ
الــــقــــواِت األمـــنـــيـــة

ســحــِق اإلرهـــــاِب وإنـــهـــاِء تــواجــده 
في العراق، وفي حني شنْت قواتنا 
لــتــطــهــيــر مقالع 

ً
 عــســكــريــة

ً
عــمــلــيــة

عني الجحش في نينوى، انطلقت 
الثالثة  املــحــاور  عملية  ديالى  في 

لسحق فلول "داعش" املنهزم.
العمليات  بــاســم  املــتــحــدث  وقــــال 
املشتركة اللواء تحسني الخفاجي 
"واع"،:  ــعــراقــيــة  ال األنـــبـــاء  لــوكــالــة 
إن "زيــــــارة الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
املـــســـلـــحـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
األخـــــــيـــــــرة إلــــــــى هــــيــــئــــة الـــحـــشـــد 
هنالك  ان  الــى  فيها  نــوه  الشعبي 
عملية كبرى ستكون لقلع جذور 

اإلرهاب ".
"مــا تقوم  أن  الخفاجي،  وأضــاف 
بــــه قــــيــــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة 
هــو تطبيق ملــا تــحــدث بــه الــقــائــد 
املــســلــحــة "، مبينا  لــلــقــوات  الــعــام 
أن يستأصل  يجب  "اإلرهــــاب  أن 

وينتهي مفعوله في العراق".
"الـــعـــمـــل دؤوب  أن  إلــــى  وأشـــــــار  
داعــش  ومشترك ضــد عصابات 
وهنالك خطط وإمكانيات لسحق 
الوجود في  وانهائه من  اإلرهــاب 

األيام القليلة املقبلة".
وبني الخفاجي، ان "عمليات اسود 
الجزيرة تهدف الى قطع االمدادات 
ــــوجــــود الـــداعـــشـــي فــي  وانــــهــــاء ال
هناك  ان  اال  الصحراوية  املناطق 

اهدافا اضافية مهمة اخرى".
االمـــنـــيـــة  "الــــــقــــــوات  ان  واوضــــــــــح، 
التخريب  عمليات  النهاء  تسعى 
الكهرباء  نقل  لخطوط  املــتــكــررة 
املمنهج  الــحــرق  عمليات  وايــقــاف 
لــعــصــابــات داعـــــش ضـــد حــقــول 

الحنطة والشعير".
مــن جــانــبــه، قـــال املــتــحــدث باسم 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات املــســلــحــة 
العميد يحيى رسول،: إن "القوات 
االمــنــيــة فـــي صـــالح الـــديـــن قتلت 
3 دواعــش أحدهم يرتدي حزامًا 
ناسفًا فجر نفسه، كما تم العثور 
على 7 أوكـــار، و12عــبــوة ناسفة، 
مفخخة  عجلة  وتــدمــيــر  ونــفــقــني 

من قبل طيران الجيش".
ــــــه "مــــــن خـــالل  وبــــــني رســـــــــول، ان
تفتيش 10 قـــرى فــي ديــالــى، تم 
الــعــثــور عــلــى وكـــريـــن بــداخــلــهــمــا 
عــبــوات نــاســفــة، كــمــا تــم القبض 
عــلــى 4 مــطــلــوبــني فـــي املــقــداديــة، 
فضال عن تنفيذ عملية عسكرية 
تدمير  خاللها  تــم  املخيسة،  فــي 
وكر، وتفجير عبوتني عن طريق 

املعالجة".
واوضح أن "محور الجزيرة قامت 
 17 بتفتيش  االمنية  الــقــوات  فيه 
منطقة، استطاعت خاللها تدمير 
5 أوكــار، و5 أنفاق، والعثور على 

مقر سابق لعناصر داعش".
فـــي االطـــــار نــفــســه، أعــلــنــت خلية 
االعالم االمني، تفجير 10 عبوات 
نـــاســـفـــة ضـــمـــن عــمــلــيــات اســــود 

الجزيرة في االنبار. 
وقــــالــــت الــخــلــيــة فــــي الــــبــــيــــان: إن 
االمنية ضمن عمليات  "القطعات 
اســــــود الــــجــــزيــــرة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
خرجت  فقد  األخـــرى،  واجباتها 
مفرزة معالجة من سرية هندسة 
لغرض  الــجــزيــرة  مــيــدان عمليات 
االســــتــــمــــرار بــتــطــهــيــر مــعــســكــر 
(خــالــد بــن الــولــيــد) مــن الــعــبــوات"، 
"تــم تفجير 10 عبوات  انــه  مبينا 

ناسفة".
فـــي تــلــك االثــــنــــاء، كــشــفــت خلية 
اإلعالم األمني، عن انطالق عملية 
عــســكــريــة لــتــطــهــيــر مـــقـــالـــع عــني 

الجحش في نينوى.
وذكــــــر بـــيـــان اخــــــر، أن "قــطــعــات 
قيادة عمليات نينوى ومن خالل 
فـــرقـــة املـــشـــاة الـــســـادســـة عــشــرة 
الشعبي ملحافظة  الحشد  وقيادة 
نــيــنــوى، بـــاشـــرت تــطــهــيــر مــقــالــع 

عني الجحش".
العملية  "هــذا  أن  البيان،  وأضـــاف 
اإلرهـــاب  مــنــابــع  لتجفيف  جـــاءت 
عصابات  مخلفات  عــن  والبحث 

داعش".
ــــك، اعــلــنــت قــيــادة  فـــي غــضــون ذل
ــــى، انــــطــــالق عــمــلــيــة  شـــرطـــة ديــــال
املحاور الثالثة العسكرية لتعقب 

داعش.
وقـــال مــديــر اعـــالم شــرطــة ديالى 
العميد نهاد املهداوي في تصريح 
صحفي، إن" مــفــارز مــن طــوارئ 
ــتــشــكــيــالت االمــنــيــة  الـــشـــرطـــة وال
عملية  لتنفيذ  انطلقت  الــســانــدة 
بزايز  الثالثة في مناطق  املحاور 
بـــهـــرز والــــنــــدا وأطـــــــراف حــمــريــن 

لتعقب خاليا تنظيم داعش".
الثالث  العمليات  ان"  الــى   ، ولــفــت 
تـــــجـــــري جـــمـــيـــعـــهـــا بــــــــان واحــــــد 
ضمن محاور متعددة لكل منها 

باشراف مقر قيادة العمليات في 
شرطة ديالى".

"لــكــل عملية  أن  املــــهــــداوي،  وأكــــد 
اهــــدافــــا مــــحــــددة بــالــتــنــســيــق مــع 
الــجــهــد االســتــخــبــاري مـــؤكـــدا ان 
لـــدرء االرهــــاب عن  تــاتــي  العملية 
تـــلـــك املـــنـــاطـــق مــــن خـــــالل تــعــقــب 
اوكارها  وكشف  النائمة  الخاليا 
وتــــدمــــيــــرهــــا وتـــمـــشـــيـــط الـــطـــرق 

والبساتني واالراضي الزراعية".
الـــى ذلـــك، نــفــذت قـــوة مــن الحشد 
الــشــعــبــي، عــمــلــيــة دهـــم وتفتيش 
لبحيرة الرزازة واملناطق املحيطة 

بها.
واشـــــــــار بــــيــــان العــــــــالم الــحــشــد 
"قـــوة مشتركة  أن  الـــى  الــشــعــبــي، 
لواء  و  الصمود  لــواء عامرية  من 
مــغــاويــر عــمــلــيــات األنـــبـــار نــفــذت 
عــمــلــيــة دهـــــم وتــفــتــيــش لــبــحــيــرة 
بــهــا"،  املحيطة  واملــنــاطــق  الـــــرزازة 
مبينا أن "العملية لضمان خلوها 

من عناصر داعش اإلرهابية".
اما في كركوك، فقد نفذت قوات 
مشتركة ، عملية نوعية في وادي 
الــشــاي، وعــثــرت على عــدة اوكــار 
لفلول داعش االرهابي وعالجتها.
بـــيـــنـــمـــا، اعــــلــــن جــــهــــاز مــكــافــحــة 
أمنية  مهمة  تــفــاصــيــل  اإلرهـــــاب، 
بــمــشــاركــة الــتــحــالــف الـــدولـــي في 

محافظة كركوك.
"قيادة  ان  للجهاز،  بيان  واوضــح 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة الــثــانــيــة فــوج 
نفذت  كــركــوك  اإلرهـــاب  ُمكافحة 
فــي جــبــال غرة  واجــبــا استباقيا 
جنوب قضاء الدبس في محافظة 
كــــركــــوك بـــإســـنـــاد ُمـــبـــاشـــر مــن 

طيران التحالف الدولي".
وبـــني، أنــه " تــم تدمير 8  كهوف 
تــابــعــة لــفــلــول عــصــابــات داعـــــش 
اإلرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة بـــــيـــــنـــــهـــــا مـــعـــمـــل 
لــلــعــبــوات الـــنـــاســـفـــة، وُقـــتـــل عــدد 
مـــن اإلرهـــابـــيـــني أثــــر 11 ضــربــة 
 جــويــة وجــهــتــهــا قــــوات الــتــحــاُلــف

 الدولي".

اعــلــَن وزيــــُر الــصــحــِة والــبــيــئــِة الــدكــتــور حسن 
التاِم  املناطقي  الحظِر  بتنفيِذ  الــبــدَء  التميمي 
اعتبارا من يوِم غٍد االربعاء وملدِة اسبوعني في 
 ، الحرية   ، الكمالية   ، الحبيبية  الــصــدر،  مدينِة 
الشعلة ، والعامرية، وسيتزامن معه تنفيذ اكبر 
القطاعات  فــي  الفعال  الوبائي  للرصد  عملية 
ــتــي ســيــتــم تــحــديــدهــا خـــالل ايـــام  واملـــحـــالت ال
عيد الفطر للحد من تفشي فايروس كورونا 
في البالد ، في وقت اصدرت فيه خلية االزمة 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة 22 قـــــرارا لــلــحــد مــنــه ومــنــع 

حظرالتجوال.
الدكتورحسن  والبيئة  الصحة  وزيــر  وكشف 
التميمي لـ " الصباح"،  عن البدء بتنفيذ الحظر 
املناطقي الــتــام اعــتــبــارا مــن يــوم غــد االربــعــاء، 
واملحالت  القطاعات  ولبعض  اسبوعني  وملــدة 
فـــي عـــدد مـــن املــنــاطــق املـــؤشـــرة لـــدى دائــرتــي 
صحة الكرخ والرصافة وهي ، مدينة الصدر ، 
الحبيبية ، الكمالية ، الحرية ، الشعلة ، والعامرية، 
منوها الى انه سيتزامن معه تنفيذ اكبر عملية 
للرصد الوبائي الفعال في القطاعات واملحالت 
مع عمليات التعفيروالتوعية الصحية بالتعاون 
مع قيادة عمليات بغداد ،مديرية الدفاع املدني 
، ،امانة بغداد، ووسائل االعالم، مشيرا الى انه 
باقي  املشددة نفسها في  االجـــراءات  ستتخذ 
مــنــاطــق بــغــداد واملــحــافــظــات فــي حـــال تاشير 
زيـــادة فــي اعـــداد االصــابــات فيها وبــنــاء على 

املواقف الوبائية اليومية .
واضاف كانت أعداد الفحوصات املختبرية في 
بداية االزمة محدودة بسبب صعوبة الحصول 
على "الكتات" ألن املنشأ الوحيد لها هومنظمة 
الصحة العاملية، مشيرا الى ان املساعدات من 
التي  اخــرى  ودول  الشعبية  الصني  جمهورية 
واملــعــدات  ومــتــطــورة،  اجــهــزة حديثة  تضمنت 
والتقنيات   ، املختبرية  بالفحوصات  الخاصة 
الجزيئي " BCR" للكشف عن حاالت االصابة 
ساعدتنا بالكشف عن االصابات، موضحا انه 
وباإلمكانات  حاليا  الصحية  املالكات  بجهود 
التي وفرتها وزارة الصحة من افتتاح مختبر 
رقم 16 في البالد ، وتوفير 500 ألف فحص 
مختبري وزعت على املؤسسات الصحية في 
بغداد واملحافظات ستحدد ارقام حقيقية عن 

نسبة اإلصابات. 
أكثر  الوضع في بغداد  أن  إلــى  التميمي  ولفت 
املواطنني  التزام  باإلصابات بسبب عدم  تأثرًا 
بتعليمات خلية االزمــة ، مؤكدا ان رفــع حظر  
ــه بــالــحــظــرالــجــزئــي  الــتــجــوال الــكــلــي واســتــبــدال
ادى الـــى ارتـــفـــاع عـــدد االصــــابــــات، مـــؤكـــدا ان 
رفع  على  البداية  منذ  معترضة  كانت  وزارتـــه 
بمشكالت  تسبب  ما  الــى جزئي  الحظرالكلي 
كثيرة ادت الى انتشار فيروس كورونا بشكل 

اكبر في جميع محافظات البالد.
 وبني ان املختبر الخاص بفحوصات الفيروس 
في مستشفى اليرموك التعليمي الذي افتتحناه 
يـــضـــم احــــــدث االجـــــهـــــزة واملـــــعـــــدات الــخــاصــة 
بالفحوصات املختبرية ، والتقنيات الجزيئي " 
BCR" للكشف عن حاالت االصابة، منبها الى 
الكرخ بعد  يفتتح في جانب  ثاني مختبر  انــه 
(عليهما  الكاظمني  االمــامــني  مدينة  مختبرات 
الـــســـالم) الــطــبــيــة، مــؤكــدا ان املــخــتــبــرات تمثل 
املختبرية  الفحوصات  مجال  في  نوعية  نقلة 

التي تمتاز بالسرعة والدقة في فحص العينات 
والــكــشــف عــن االصـــابـــات املــوجــبــة، مبينا ان 
جــمــيــع املــخــتــبــرات فـــي الـــعـــراق تــحــت اشـــراف 
ومــوادهــا  ونتائجها   ، العاملية  الصحة  منظمة 
رصينة،  عاملية  مناشئ  مــن  هــي  املستخدمة 
عـــــالوة عــلــى افـــتـــتـــاح مـــركـــز الـــشـــفـــاء لــلــعــنــايــة 
وبدعم  العام  الفرات  والطوارئ في مستشفى 
من العتبة الحسينية املقدسة بسعة 20 سريرا 
سيسهم بــشــكــل فــاعــل فــي اســتــيــعــاب اعـــداد 
املصابني ومعالجتهم،منبها الى انه يتكون من 
خمسة كرفانات ،كل واحد فيه غرفتان بكامل 
الحسينية  الــعــتــبــة  جــهــود  مثمنا   ، خــدمــاتــهــا 
واملــــراجــــع الــديــنــيــة فـــي دعــــم الـــــــوزارة ملــواجــهــة 

الجائحة.
واضـــــاف الــتــمــيــمــي ان االســـبـــوعـــني الــقــادمــني 
سيكونان حاسمني بتخطي االزمة من خالل 
زيادة وعي املواطنني في البقاء بمنازلهم وعدم 
الــخــروج حــتــى للتسوق كــونــهــا فــتــرة حــرجــة، 
ومـــنـــع االصــــابــــات بــاملــالمــســة مـــن اشــخــاص 
مــصــابــني حــامــلــني لــلــمــرض ال تــظــهــرعــلــيــهــم 
، وســنــعــمــل  اســــبــــوعــــني  بـــعـــد  اال  االعــــــــــراض 
ـــحـــاالت بــالــتــشــافــي  عــلــى مــعــالــجــتــهــم وتـــبـــدأ ال

واالنحسار.

السليمانية تصدر 22 قرارا
السليمانية  صحة  دائـــرة  عــبــرت  جانبها  مــن 
عن قلقها من زيادة االصابات بالفيروس في 
الــى رفــض مقترحها  املحافظة، بينما اشــارت 

بفرض حظر للتجوال. 
واصــدرت خلية األزمــة في املحافظة 22 قرارا 
من دون فرض حظر للتجوال ملواجهة كورونا 
النقاط  مع قرب حلول عيد الفطر، منها ابقاء 
ــتــنــقــل مــــن خـــالل  الــــحــــدوديــــة مــغــلــقــة ومـــنـــع ال
فضال  الــتــجــاري،  التبادل  استمرار  املعابرمع 
عـــن مــنــع الــتــنــقــل بـــني املــحــافــظــات، بــاالضــافــة 
الـــى اســتــمــرار غــلــق مــطــار الــســلــيــمــانــيــة،وعــدم 
استقبال السياح الى جانب منع زيارة املقابر 
فتح  ادامـــة  مــؤكــدا  والــســجــون،  واملستشفيات 

الجوامع والكنائس.
ولــفــتــت الــخــلــيــة الــــى تــســجــيــل تــســع اصـــابـــات 
الكلي  املــجــمــوع  ليصل   املحافظة  فــي  جــديــدة 

للمصابني في عموم االقليم الى 411 مصابا، 
 383 تماثلت  بينما  اشــخــاص،   5 منهم  توفي 

حالة للشفاء التام .
تماثل خمس حاالت للشفاء في كركوك 

ــــــــــرة صــــحــــة كــــركــــوك  وبـــــــدورهـــــــا عـــــــــززت دائ
ب6000نموذج" rapid test " للفحص السريع 
املــســح  لــلــمــبــاشــرة بعملية  مـــن وزارةالـــصـــحـــة 
املـــيـــدانـــي ،بــيــنــمــا اخـــرجـــت خــمــســة مــصــابــني 
بــالــفــايــروس مــن مــركــز الــتــدبــيــر الــوبــائــي بعد 

تماثلهم للشفاء .
 وبــــني مـــديـــر دائــــــرة الــصــحــة وكـــالـــة الــدكــتــور 
زيــــاد خــلــف ل"الـــصـــبـــاح"، ان دائـــرتـــه تسلمت 
السريع  rapid test"لــلــفــحــص  6000نـــمـــوذج" 
الى  الصحة، منوها  به من وزارة  تم تعزيزها 
اجــــراءات  ستباشرتنفيذ  الصحية  الــفــرق  ان 
كركوك  ملناطق  الثانية  املرحلة  امليداني  املسح 
واقـــضـــيـــتـــهـــا ونـــواحـــيـــهـــا ضـــمـــن االجـــــــــراءات 

االحترازية للسيطرة على الجائحة . 
مـــن جــهــتــه اكــــد مـــســـؤول االعـــــالم فـــي صحة 
اخراج  تم  ل"الصباح"،انه  يابة  كركوك سامان 
خمسة مــن املــصــابــني بــالــفــايــروس مــن مركز 
للشفاء،مشيرا  تماثلهم  بعد  الوبائي  التدبير 
الــى 59  التراكمي للشفاء وصــل  العدد  الــى ان 

حالة .

تسع اصابات جديدة في واسط 
وفــي واســط اعلنت خلية االزمــة في املحافظة 
تسجيل تــســع اصـــابـــات جــديــدة بــالــفــايــروس 

ليرتفع العدد التراكمي الى 47 حالة. 
واوضـــــــح املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــلـــيـــة الـــدكـــتـــور 
ـــصـــبـــاح)، ان  (ال ــــ ــــ ســــعــــدون مــحــســن االمــــيــــر ل
دائـــــرة صــحــة واســــط ســجــلــت تــســع اصــابــات 
قضاء  سكنة  من  اغلبهم  بالفايروس  جديدة 
بــدرة مالمسني لرجل عــاد مــٔوخــرا من الهند، 
ويتلقون  مستقرة  صحية  بحالة  وجميعهم 
التراكمي  العدد  ليرتفع  الالزمة  الطبية  العناية 
للمصابني في املحافظة الى 47 حالة،تم اكتساب 
35 منهم الشفاء التام، فضال عن حالتي وفاة، 
العناية  الباقية  العشر  الــحــاالت  تتلقى  بينما 
املعتمدة  البروتوكوالت  حسب  الالزمة  الطبية 

ضمن االٕجراءات الوقائية.

فرض حظر التجوال / ارشيف

قوات امنية / ارشيف

مبنى هيئة النزاهة / ارشيف
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أولويات الحكومة
ويؤكــــــــد وزير التخطيط الدكتور خالد بّتال 
النجــــــــم، أن االهتمــــــــام بشــــــــريحة الشــــــــباب، 
 يمثل احــــــــدى أولويات الــــــــوزارة في املرحلة 

املقبلة.
مشــــــــيرا إلى ان العــــــــراق يقترب من الدخول 
إلى النافذة الديموغرافية، التي يشكل فيها 
الشباب الشــــــــريحة العمرية األكبر من بني 
مجموع شــــــــرائح الســــــــكان األخرى، ولذلك 
ينبغــــــــي ان نأخــــــــذ بنظر االعتبــــــــار، ونحن 
نضع خططنا التنموية، وضع اآلليات التي 
يمكن من خاللها، استيعاب هذه الطاقات، 
وتحويلهــــــــا إلى محــــــــركات دافعــــــــة للتنمية 

وليس عبئًا  عليها.
كمــــــــا يتضمــــــــن املنهــــــــاج الــــــــوزاري العمــــــــل 
على تشــــــــكيل مجلس استشــــــــاري شبابي 
تطوعي، مرتبط بمكتــــــــب رئيس الحكومة، 
 كافــــــــة، ويتمُّ 

َ
يمّثــــــــل املحافظــــــــاِت العراقيــــــــة

التنســــــــيق مع هذا املجلس بشأن الخطوات 

 في مجال اإلصالح. 
ّ
الحكومية الخاصة

مشروع الشباب
وأشار وزير التخطيط، بحسب بيان تلقت 
"الصباح"، نسخة منه، إلى املضي قدما في 
تنفيذ املشــــــــروع الوطني لتشغيل الشباب، 
الــــــــذي يمثل خطــــــــوة مهمة باتجــــــــاه تمكني 
القطاع الخاص، وتوفيــــــــر املزيد من فرص 
العمل الالئقة للشباب، وفق آليات مختلفة، 
ضامنة لتحقيق التنمية في قطاعي الزراعة 
والصناعة، عبر توفير البيئة السليمة لعمل 

القطاع الخاص.
كما اكد سعي وزارة التخطيط، نحو وضع 
سياســــــــات تنموية فاعلــــــــة للنهوض بواقع 
التعليم فــــــــي العراق، بالتنســــــــيق مع وزارة 
التعليــــــــم العالي، والعمل علــــــــى ردم الفجوة 
بني مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل 
من مختلف االختصاصات، بما يسهم في 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تحقيق التنمية 
وبهذا الشــــــــأن، يقول الخبيــــــــر االقتصادي 
ســــــــعد الزيــــــــدان ان "خطــــــــوة االعتماد على 

الشباب لتحقيق التنمية، ايجابية " .
الســــــــير  الحكومــــــــة  "علــــــــى  ان  واضــــــــاف 
باتجاهــــــــني، األول اقامــــــــة ودعم مشــــــــاريع 
صغيرة ومتوســــــــطة، لتشــــــــغيل اكبر عدد 
ممكن من الشــــــــباب، لكن بشــــــــرط ان تكون 
هــــــــذه املشــــــــاريع ربحيــــــــة لديمومتهــــــــا، اما 
االتجــــــــاه الثاني فيركــــــــز على تهيئــــــــة بيئة 
العمل املناسبة لزجهم في مشاريع القطاع 
الخاص" . وتابع: ان "افضل وسيلة النجاح 
املشــــــــاريع الشــــــــبابية، هــــــــي منــــــــع أو تقنني 
االســــــــتيراد، فالزراعــــــــة والصناعــــــــة يعدان 
القطاعــــــــني األبرز فــــــــي اســــــــتيعاب االعداد 

الكبيرة، وتأتي بعدهما التجارة" . 

مجلس أعمال
واقتــــــــرح الخبير تأســــــــيس مجلــــــــس أعمال 

حكومي يشــــــــترك فيــــــــه اصحــــــــاب الخبرة 
والكفاءات والقطاع الخــــــــاص، إلعادة النظر 
بجميع املبادرات واملشــــــــاريع، بحيث يكون 
هدفهــــــــا تحقيــــــــق الربــــــــح لزيادة املشــــــــاريع 
وديمومــــــــة العمــــــــل"، الفتا الــــــــى ان "الخطوة 
املقبلــــــــة تكــــــــون باتجاه تســــــــويق وتصدير 
املنتجــــــــات الــــــــى الخارج، خاصــــــــة ان العراق 
يمتاز بجــــــــودة املحاصيل، واملــــــــواد االولية 

التي تدخل في صناعات عديدة" . 
وأشــــــــار الى "ضرورة ترجمة خطط التنمية 
على ارض الواقع واإلسراع بتنفيذها، لدرء 
املخاطر واألزمــــــــات االقتصادية عن بلدنا، 
خصوصــــــــا ان فئــــــــة الشــــــــباب هــــــــم العامل 
الرئيــــــــس في إنجاح هــــــــذه الخطط وتحقيق 

الفائدة في املجتمع" .
وكانــــــــت وزارة التخطيط قد دعت الشــــــــباب 
إلــــــــى تقديــــــــم افكارهــــــــم ومقترحاتهم التي 
يمكن اإلفــــــــادة منها في دعم خطط التنمية 

وتحسني مستوى االداء.

لــعــّل الــقــاصــي والــدانــي يــعــرف اإلمــكــانــيــات االقــتــصــاديــة الــعــراقــيــة.. 
الوطنية،  الفنية  الــعــامــلــة  الــيــد  بــتــوفــر  الـــثـــروات، واإلمــكــانــيــات  تــعــدد 
العراقي، بتصدره  به  للتطوير، هذا ما عرف  الذاتية  واالستعدادات 
التي يمكث  الدول  الهندسية والطبية والفكرية بكل   جميع املجاالت 

فيها.. 
اليوم العراق امام تحديات اقتصادية يستطيع تجاوزها، وهنا البد 
بــاملــال الحكومي وتــجــاوز محنة  الــهــدر  مــن ضبط اإلنــفــاق وتقليل 

انخفاض أسعار النفط.
الفترة الحالية تتطلب تدارك األمر من خالل تخفيض امليزانية وفق 
التعرفة  وتنظيم  الــحــدوديــة  املنافذ  وضبط  واألولـــويـــات،  املتطلبات 
والبحرية  الــبــريــة  املــجــاالت  بجميع  الــتــرانــزيــت،  وحــركــة  الجمركية 
والـــجـــويـــة، فــضــال عـــن تــنــشــيــط الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة الــتــي تــتــوفــر 
موادها األولية بالعراق، ودعم القطاع الخاص العراقي بشراء املنتج  
وتسويقه لــلــجــوار، ومــراجــعــة االتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة مــع الــجــوار، 
 وكــذلــك تنظيم الــعــالقــات االقــتــصــاديــة مــع اإلقــلــيــم بــقــانــون النفط 

والغاز. 
وبالطبع، فالدورات االقتصادية التي تمر 
بالعالم كل 10 أعوام بني الهبوط واالرتفاع 
والــــتــــضــــخــــم والـــــكـــــســـــاد االقـــــتـــــصـــــادي، 
ــــعــــراق، وفـــيـــه عــشــرات  تــســتــوجــب مـــن ال
بديلة،  وضــع خطط  باالقتصاد،  الخبراء 
أي بمعنى خطط طوارئ وميزانية طوارئ 
تبع الظروف الدولية واملحلية، ألننا نعيش 
كل  األزمـــات  فيها  تتفجر  منطقة   وســط 

حني.. 
حصول هذا الهبوط الكبير في األسعار 
بــالــتــزامــن مـــع املــــرض الــخــطــيــر كـــورونـــا، 
ــــســــعــــوديــــة بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة،  ودفـــــــــع ال
يتوجب  هنا  بالعالم،  النفطي  وعرضها 
على االوبــك املــوازنــة بني العرض والطلب 
التدهور باألسعار، إذا ما علمنا  لتفادي 
الدول  العراق ومجموعة  املتضرر هو  أن 
 املــــصــــدرة بــاعــتــبــار اقـــتـــصـــادنـــا أحــــادي

الجانب.
ونـــاشـــدت بــمــقــاالت ســابــقــة فـــي (الــصــبــاح االقـــتـــصـــادي) بتطوير 
الــديــنــيــة – واآلثــــاريــــة – وتنمية  الــــزراعــــي –الــســيــاحــة  االســتــثــمــار 
 األهـــــــوار، إليـــجـــاد  بـــدائـــل عـــن االعـــتـــمـــاد الــكــلــي وتــقــلــبــات الــســوق 

النفطية. 
هــنــاك تـــجـــارب كــثــيــرة بــالــعــالــم تـــطـــورت االقـــتـــصـــاديـــات فــيــهــا من 
دون وجــــود الــنــفــط، كــســنــغــافــورة الــتــي يــعــد املـــواطـــن فــيــهــا مرفها 
عــاملــيــا بــأكــثــر مـــن 9 آالف دوالر الــعــائــد لــلــمــواطــن. وقـــد اعــتــمــدت 
ــتــنــوع  ـــــعـــــراق مـــؤهـــل أكـــثـــر بــال عـــلـــى تــنــمــيــة قـــــــدرات شـــعـــبـــهـــا.. وال
 الـــطـــوبـــوغـــرافـــي مــــن الـــشـــمـــال وتـــنـــوعـــه الـــــزراعـــــي بــــني كــــل مــدنــنــا 

العراقية..
لقد مّر العراق بأزمة متداخلة، دخول داعش وهبوط اسعار النفط 
البنك  اقــتــراض من  في 2014 وتــجــاوز تلك املحنة، نعم كــان هناك 
كفيلة  وغــيــرهــا  املعالجات  تلك  وبالطبع  الــرواتــب،  لتسديد  الــدولــي 
اقتصادي لواقع  والتأسيس  االقتصادية..  لألزمة  الــعــراق   بتجاوز 

جديد.
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وجاء في بيان وزع بين الصحفيين 
(الـــصـــبـــاح) نــســخــة مــنــه،  وأرســــلــــت لــــ
ـــدول األعــضــاء  ال أن االتــفــاق سيمكن 
مــن طــلــب الــدعــم الــمــالــي مــن االتــحــاد 
ــــــــــي، لــلــمــســاعــدة فــــي تــمــويــل  األوروب
الــــزيــــادات الــمــفــاجــئــة والـــشـــديـــدة في 
اإلنــفــاق الــعــام الوطني، فــي مــا يتعلق 
بــخــطــط الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــيـــة الــقــصــيــرة 
ــتــدابــيــر الــمــمــاثــلــة، بــمــا في  الـــوقـــت وال
لحسابهم  العاملين  لألشخاص  ذلــك 
المتعلقة  التدابير  لبعض  أو  الخاص، 
العمل  بالصحة، وال سيما في مكان 

استجابة لألزمة.

شبكات األمان
هــي   (SURE) االولـــــــــــى،  الـــمـــرحـــلـــة 
واحــــدة مــن شــبــكــات األمــــان لالتحاد 
مليار   540 بقيمة  الـــثـــالث،  االوربـــــي 
والشركات  والعمال  للوظائف  يــورو، 

التي وافقت عليها  والــدول األعــضــاء، 
 مـــجـــمـــوعـــة الــــــيــــــورو فـــــي 9 نــيــســان

 .2020
إذ أيد قادة االتحاد األوروبي االتفاق 
فــي 23 نــيــســان، ودعــــوا إلـــى تشغيل 
حـــــزيـــــران مـــــن  األول  فـــــي  ــــحــــزمــــة   ال

.2020
وتــســعــى الــمــفــوضــيــة األوروبــــيــــة إلــى 
فداحة  بشأن  تقييما  الــــوزراء  إعــطــاء 
تأثير الوباء على االقتصاد األوروبي، 
وباإلضافة إلى ذلك فإن وزراء المالية 
يرغبون في المضي قدما في تشريع 
خـــاص بــتــدابــيــر مـــضـــادة، مــن بينها 
مخاطر مـــن  للتخفيف  مــؤقــت   دعـــم 

البطالة.

القواعد المصرفية
القواعد  تخفيف  يتم  أن  يتعين  كما 
المصرفية في االتحاد األوروبي لكي 

ــمــواطــنــون والـــشـــركـــات من  يــتــمــكــن ال
الحصول على االئتمان بسهولة.

وكـــان وزراء الــمــالــيــة قــد اتــفــقــوا على 
حزمة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو، 
(590 مليار دوالر)، في شهر نيسان 
لمجموعة  اجــتــمــاع  الــمــاضــي، خـــالل 

اليورو.
ــــى الـــتـــدابـــيـــر الــمــرتــبــطــة  بـــاإلضـــافـــة إل
بــالــبــطــالــة، فــهــنــاك أيــضــا بــرنــامــج من 
بــنــك االســـتـــثـــمـــار األوروبــــــــي لــتــقــديــم 
قروض وتسهيالت ائتمانية تحوطية 
لــــلــــشــــركــــات مــــــن آلـــــيـــــة االســـــتـــــقـــــرار 
األوروبـــــــيـــــــة، وهــــــي صــــنــــدوق إنـــقـــاذ 
بمنطقة اليورو، وذلك من أجل اإلنفاق 

المرتبط بالصحة.
وتــــوقــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أن 
يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي لدول 
العام  هــذا  بالمئة   7.5 الــيــورو  منطقة 

بسبب فيروس كورونا .

االتحاد األوروبي
وبــــــــاء ان  ــــــــــى  ال االشـــــــــــــــــارة   تــــــجــــــدر 
تــــحــــديــــا  يـــــشـــــكـــــل   COVID-19
االوربـــي،  االتــحــاد  لــوحــدة  استثنائيا 
األرواح وسبل  العديد من  يعرض  إذ 

العيش للخطر. 
وبــعــيــدا عــن اآلثــــار الــصــحــيــة الــعــامــة، 
اضطراب  فــي  أيضا  التفشي  تسبب 
اقــــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي هــــائــــل، إذ 
ــــعــــديــــد مـــــن الــــشــــركــــات  اضـــــطـــــرت ال
ــــــى االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــدعـــــم الـــعـــام  إل
 (SURE) ــــتــــكــــون  ل ـــــالســـــتـــــمـــــرار،  ل
الوظائف  لحماية  أمــان حيوية  شبكة 
الـــدول  أن  ألنــهــا ستضمن  والــعــمــال، 
 األعــــضــــاء لــديــهــا الـــوســـائـــل الـــالزمـــة 
لمعالجة  الـــالزمـــة  الــتــدابــيــر  لــتــمــويــل 
ـــدخـــل، بــاإلضــافــة  الــبــطــالــة وفـــقـــدان ال
ــــــــى بــــعــــض الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــمـــتـــعـــلـــقـــة   إل

بالصحة.

SURE

100

النفط بما يزيد على  ارتفعت أسعار 
دوالر للبرميل امس االثنين مدعومة 
اإلنتاج ومؤشرات على  بتخفيضات 
مــع تخفيف  للطلب  تــدريــجــي  تــعــاف 

القيود الحتواء فيروس كورونا.
ما  دوالر   1.33 بــرنــت  خـــام  وارتـــفـــع 
دوالرا   33.83 إلى  بالمئة   4.1 يعادل 
للبرميل بعد أن المس أعلى مستوى 

منذ 13 نيسان.
الوسيط  تكساس  غرب  وارتفع خام 
األمريكي 1.65 دوالر ما يــوازي 5.6 
للبرميل،  دوالرا   31.08 إلـــى  بالمئة 
بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 
آذار. وسجل عقد تموز األكثر تداوال 
دوالر   1.53 مرتفعا  دوالرا   31.05

للبرميل.
وينتهي عقد الخام األمريكي تسليم 
حــزيــران الــيــوم الــثــالثــاء، ولــكــن ليس 

هــــنــــاك مــــا يـــشـــيـــر لـــتـــكـــرار الـــهـــبـــوط 
الـــتـــاريـــخـــي ألقـــــل مــــن الـــصـــفـــر الــــذي 
انتهاء  الماضي عشية  الشهر  حــدث 
الــعــمــل بــعــقــد أيـــــار، وســـط مــؤشــرات 
على تعافي الطلب على الخام وأنواع 

الوقود من كبوته.
اإلنتاج ينخفض مع تقليص  أن  كما 
شــــركــــات الــــطــــاقــــة األمـــريـــكـــيـــة عـــدد 
ألقل  العاملة  والــغــاز  النفط  حــفــارات 
مـــســـتـــوى عـــلـــى اإلطــــــــالق لـــألســـبـــوع 
ـــتـــوالـــي. وســـاهـــم ذلــك  الـــثـــانـــي عــلــى ال
جزئيا في تهدئة المخاوف من نفاد 
طاقة التخزين في نقطة تسليم عقد 

الخام األمريكي في أوكالهوما.
وقــــال مــايــكــل مــكــارثــي مـــن ســــي.إم.
ســـي مـــاركـــتـــس بــســيــدنــي “فــــي ظل 
الــســحــب الــمــفــاجــيء الـــــذي شــهــدنــاه 
مــــــن الـــــمـــــخـــــزونـــــات فــــــي الــــــواليــــــات 
المتحدة في األسبوع الماضي، يبدو 
طاقة  مــخــاوف  تتجدد  أن   مستبعدا 

التخزين”.
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تلقــــــــت داعش، ضربــــــــات موجعة بعــــــــد العام ٢٠١٦ إثر اســــــــتعادة القــــــــوات األمنية 
املبادأة من يدها تنظيمًا إرهابيًا دوليًا مشــــــــبوهًا، ومن ذاك اليوم والى يومنا هذا 
واجهــــــــت داعش ضربات موجعــــــــة على الجبهتني العراقية والســــــــورية التي عملت 
في ســــــــاحتهما فاعلة بعد العام ٢٠١٤ على وجه الخصوص، فخسرت بسبب تلك 
الضربات، األرض التي اعتقدتها أرض تمكني لها مالئمة إلعالن الدولة اإلسالمية 
التــــــــي وعد خليفتها املوهــــــــوم تقديمها ملن يعيش الوهم. وخســــــــرت أيضًا غالبية 
الصف األول من قادتها الذين امتلكوا قدرات تأثير فاعلة في مسيرتها طوال تلك 
األعوام، واألهم من هذا جميعًا خســــــــارتها لخليفتها املوهوم البغدادي شخصيًا، 
على هذا سببت مثل هكذا خسائر، وإدامة زخمها من قبل القوات األمنية العراقية 
بنجــــــــاح صدمة للتنظيم جعلته أو جعلت أنشــــــــطته اإلرهابية امليدانية واإلعالمية 
النفســــــــية تنحسر بمستوى شــــــــديد. ومع هذا االنحسار أو الغفوة لوحظ بالفترة 
األخيرة، صحوة بســــــــيطة، استطاع خاللها بعض أفراد هذا التنظيم من الوصول 
الى ســــــــيطرة عســــــــكرية هنا أو الى حافة نقطة عســــــــكرية هنــــــــاك، والقيام بالرمي 

القريب على أفرادها محدثني بعض الخسائر في األرواح. 
هذا وفي متابعــــــــة لهذا املوضوع الحيــــــــوي يمكن القول 
ان داعــــــــش وإن تســــــــجَل أنهــــــــا صحت من غفــــــــوة كانت 
تتلبســــــــها، لكنها لم تبلغ في صحوتها مستويات ذات 
تأثير في ساحة القتال، فما زالت األعمال التي تقوم بها 
بســــــــيطة ال ترجح كونها قد تجاوزت املعرقالت الفعلية 
لعودة النشاط خاصة ما يتعلق منها بأهم عاملني وهما 
التجنيد واملال، ففي العامل األول، انحســــــــرت مستويات 
التجنيد لداعــــــــش عامليًا الى حدود تقتــــــــرب من الصفر 
فــــــــي عديد من الــــــــدول التي أدركت أبعــــــــاد اللعبة وأخذت 
تضيق كثيرًا على سبل التجنيد، وفي العامل الثاني أي 
التمويل، فإنها وكما تشــــــــير االخبار ما زالت تتصرف 
بأمــــــــوال جمعتها ســــــــابقًا واحتفظت بهــــــــا مطمورة في 
أماكن عــــــــدة، وإن هــــــــذه األموال بدأت تتناقص بشــــــــكل 
مؤثر وان ما تحصل عليه من أموال جديدة شحيح جدًا 
بعــــــــد أن أدركت كثير من الدول التي كانت تســــــــهل مرور األموال خطورة مرورها 
واحتماالت انعكاسها السلبي على أمنها فاندفعت باتجاهات التجفيف. ويمكن 
القــــــــول أيضًا إن الصحوة من تلك الغفوة ال يمكن عدها تطورًا لصالح داعش في 
ســــــــاحة القتال، وال تعود الى قدرات تمتلكها أصًال وال الى قدرات جديدة أضيفت 
لهــــــــا، بــــــــل وألن قلة من أفراد الجانب املقابل لها في ســــــــاحة القتال اســــــــتهانوا بها 
الى حدود االســــــــترخاء، وقلة أخرى اســــــــتخفوا بها بحدود غير معقولة تصل الى 
الالمباالة أدت الى نجاحها في تنفيذ أعمال ارهابية تحسب حتى اآلن بسيطة، ال 
تؤثــــــــر في نتائج الصراع. والقول كذلك ان التنبه والحيطة والحذر التي يفترض أن 
تتمتع بها القوات األمنية والتحسب لكل االحتماالت هو السبيل الوحيد الى إعادة 

داعش الى غفوتها وربما الى موتها دون رجعة. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

للعراق اهمية  جغرافية مميزة في املنطقة 
الــتــي يطل منها االوروبــيــون  الــبــوابــة  فهو 
الى آسيا واآلسيويون الى اوروبا وهو ما 
يفسر مرور  الغزاة على ارضه في طريقهم 
نحو مــقــاصــدهــم, بــل وخــوضــهــم معارك 
املقدوني  ارضــه فاالسكندر  فاصلة على 
هزم الفرس وقتها في ارض عراقية ايام 
كــانــت االمـــبـــراطـــوريـــتـــان تــتــنــازعــان على 
زعامة العالم  ومات االسكندر الحقا في 
الــعــراق وكــان االمبراطور  ارض بابل مــن 
الفرنسي نابليون يفكر في حال نجاحه 
في اجتياح بالد الشام بعد سيطرته على 
العراق الحقا  ارض  الى  بالوصول  مصر 
الهند انطالقا من  التوجه صوب  ومن ثم 
ابــواب  تبعثرت عند  احالمه  لكن  البصرة 
عكا . كما ان العباسيني حسموا مصير 
ــــزاب شمال  االمـــويـــني عــنــد مــوقــعــة نــهــر ال
كـــركـــوك حــالــيــا .هـــــذا املـــوقـــع الــجــغــرافــي 
يفكرون  البريطانيون  جعل  ايضا  املميز 
الحرب  اثناء  العثمانية  الدولة  اسقاط  في 
العاملية االولــى  من خالل البوابة العراقية  
فــــي مــــعــــارك اســـتـــمـــرت اكـــثـــر مــــن ثـــالث 
نهايتها  فــي  البريطانيون  دخــل  ســنــوات، 
الــى االراضـــي التركية مــن خــالل الحدود 

العراقية  وصوال الى اسطنبول.
زالــت  ومــا  الستراتيجية ظلت  املــيــزة  هــذه 

تشكل عامل ضغط على العراق من قبل 
االقليمية  االخـــرى  والـــدول  الكبرى  الـــدول 
فــي املــنــطــقــة مــن اجـــل جـــذب الـــعـــراق نحو 
في  االخــرى  مواقفها على حساب  تأييد 
القرار السياسي  وقت يدرك فيه صانعو 
فـــي الــــعــــراق ضــــــرورة تــبــنــي الـــحـــيـــاد مع 
العالقة  ثابت من  املحافظة على مستوى 
مع جميع االطراف  , فضال عن املساهمة 
ـــنـــزاعـــات وتـــبـــريـــد الـــصـــراعـــات  فـــي حـــل ال
االقــلــيــمــيــة املــتــوتــرة بــني بــعــض الــــدول في 
املــنــطــقــة وخـــصـــوصـــا الــــنــــزاع االمــيــركــي 
ـــــذي يـــتـــرك تـــداعـــيـــاتـــه على  – االيــــرانــــي ال
مع  املتداخلة  عالقاتها  لها  كدولة  الــعــراق 
التي  الجديدة  العراقية  .الحكومة  الطرفني 
تــشــكــلــت بــعــد مــخــاض عــســيــر تــقــع على 
الــتــوازن  هــذا  الــحــفــاظ على  عاتقها مهمة 
االقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي والـــســـعـــي لــتــوظــيــف 
لها  قــدم  الــذي  والترحيب  والرضا  القبول 
العواصم كواشنطن  العديد من  من قبل  
وطــهــران والــريــاض وانــقــرة  وتأكيد هذه 
الــعــواصــم عــلــى ضــــرورة نــجــاح الحكومة 
ــعــراقــيــة فـــي مــهــمــتــهــا مـــع وجـــــود رغــبــة  ال
عـــراقـــيـــة فــــي احــــتــــواء تـــبـــعـــات االشـــتـــبـــاك 
الــقــائــم بـــني مـــحـــوري طـــهـــران وواشــنــطــن 
.الستراتيجية  عنه  بمنأى  الــعــراق  وجعل 
االمــيــركــيــة تــجــاه الـــعـــراق ال تــأخــذ  بنظر 

من  كجزء  لها  بالنسبة  اهميته  االعتبار 
واسبقية  باولوية  ويحظى  القومي  امنها 
مميزة في برنامج املساعدات والتحالفات 
,حيث  املنطقة  في  واشنطن  تقيمها  التي 
ان واشنطن تعتبر كال من مصر والكيان 
حلفاء  وتركيا  الخليج  ودول  الصهيوني 
فالعراق  املنطقة  في  ومميزين  اساسيني 
بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن مـــيـــدان لــجــغــرافــيــة 
االمــــــن الـــقـــومـــي االمـــيـــركـــي فــــي املــنــطــقــة 
ولــكــن بــاهــمــيــة اقــــل، حــيــث انــهــا تتعامل 
الــعــراق على ضــوء مصالح حلفائها  مــع 
االخـــريـــن املــمــيــزيــن فــي املــنــطــقــة باعتبار 
ان هـــذه املــصــالــح هــي جـــزء مــن مصلحة 
عندما وصف   . االميركي  القومي  االمــن 
الرئيس ترامب مؤخرا غزو بالده للعراق 
بــالــخــطــأ الــجــســيــم فـــانـــه كــــان يــعــبــر عن 
في  للعراق  رئيسة  وليست  ثانوية  مكانة 
هذه  اســاس  وان  االميركية  الستراتيجية 
الستراتيجية باالساس هو الحتواء ايران 
امــن حلفاء  والــحــد مــن نفوذها ولضمان 
واشنطن في املنطقة .هناك تقاطع واضح 
وااليرانية  االميركية  الستراتيجيتني  بني 
تــجــاه الــعــراق بخلق تــداعــيــات مــركــبــة قد 
تكون غير مالئمة للعراق، فاميركا طوال 
السنوات السابقة لوجودها في العراق لم 
الذي تريده وهي مستعدة  النجاح  تحقق 

ملــغــادرتــه فــي ايـــة لحظة عــنــدمــا تـــدرك ان 
وجودها فيه قد بات غير ضروري وهي 
تؤسس حاليا لقواعد في سوريا  بجوار 
القواعد الروسية هناك, حيث تقيم قواتها 
الـــتـــي تـــحـــارب داعـــــش عــنــد اغـــنـــى حــقــول 
سرقات  واردات  وتستثمر  والــغــاز  النفط 
.هناك  هــنــاك  وجــودهــا  تمويل  فــي  النفط 
العراق  سؤال ماالذي تريده واشنطن من 
بــالــضــبــط هـــل يــنــحــصــر بـــعـــدة مــطــالــبــات 
وانخراط  االيراني  النفوذ  تقليص  ابرزها 
الـــعـــراق فـــي صــفــقــة الـــقـــرن والــتــطــبــيــع مع 
اسرائيل ,فضال عن حل الحشد الشعبي 
اخــرى  ادوارا  هــنــاك  ان  ام  دوره   وانـــهـــاء 

ترغب واشنطن بمطالبة العراق بها..
هذا التجاذب االقليمي والخلل في موازين 
ستراتيجية  ملزايا  العراق  وافتقار  القوى 
تـــقـــوي مـــن مــوقــعــه فـــي املــنــطــقــة يــعــرض 
املصالح الستراتيجية العراقية الى املخاطر 
ويجب على الحكومة  العمل على ترميمه 
مـــن خــــالل تــقــويــة املــؤســســة الــعــســكــريــة 
بشكل  كفاءتها  مستوى  ورفــع  واالمنية 
اضافة   , االرهـــاب  مخاطر  لدحر  يؤهلها 
الى حل الخالفات واملشكالت املستعصية 
ــــتــــي تـــضـــعـــف مـــــن الـــوضـــع  الــــداخــــلــــيــــة ال
واالســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي , فـــضـــال عــن  

تعزيز واصالح النظام السياسي .

التفاوض في أبسط تعريفاته ، حوار 
مباشر بني شخصني أو جهتني في 
مــوضــوعــات مختلفة ، كـــأن تــكــون : 
سياسية ، اقتصادية ، عالقات دولية 
، نزاعات خارجية أو داخلية ، تشكيل 
معاهدات   ، حــدود  ترسيم   ، حكومة 
، ابـــــرام عــقــود ، صــفــقــات تــجــاريــة ، 
أزمات ..الخ . ومثل هذا الحوار يهدف 
املصلحة  يحقق  اتفاق  إلــى  للتوّصل 

املشتركة للطرفني املتفاوضَني .
 األســـاس فــي نــجــاح الــتــفــاوض يقوم 
، فالتفاوض  التفاوضّية  على املهارة 
ــلــمــفــاوض أو  فـــن ، ومــــن هــنــا البـــــدَّ ل
استعدادات  امــتــالك  مــن  املتفاوضني 
ذاتــيــة  فنّية واداريـــة متراكمة تسبق 
ـــتـــفـــاوض، مــنــهــا : الــثــقــافــة  مــرحــلــة ال
التفاوض  موضوع  في  التخصصية 
، اللغة الــواضــحــة فــي الــحــوار – مــاذا 
أقــول ؟ كيف أقــول ؟ متى أقــول ؟ ..، 
قـــدرة عالية فــي اإلنــصــات ، قــدر من 
النفس  علميَّ  في  األكاديمية  املعرفة 

بطبيعة  كــافــيــة  درايـــــة   ، واالجـــتـــمـــاع 
تاريخّيًا   – املفاِوضة  الجهة  مجتمع 
ـــــالع  وســايــكــولــوجــيــًا واداريــــــــًا  واإلّط
املــســبــق قـــدر املــتــاح عــلــى تــفــاوضــات 
سابقة قامت بها هذه الجهة ، تحديد 
الهدف النهائي من التفاوض واملديات 
املمكنة في تعديل هذا الهدف ، طبيعة 
يتناسب  بما  التفاوض  وفد  تشكيل 
مـــع املـــوضـــوع – حــيــث تــمــيــل بعض 
الــجــهــات إلـــى زيــــادة عـــدد املــفــاوضــني 
اآلخـــر على  البعض  فــي حــني يعتمد 
عدد محدود – وهــذا يحصل نتيجة 
خـــبـــراتـــهـــم املــــتــــراكــــمــــة فـــــي تــحــديــد 
األفضلية ، معرفة حدود الصالحيات 
املمنوحة وبما يضمن تقليل حاالت  
االتـــــصـــــال بـــالـــجـــهـــات األعــــلــــى كـــون 
اإلكثار منها يعكس ضعف املفاوض 
املــــشــــاورات  تــقــلــيــل   ، املـــفـــاوضـــني  أو 
ـــوفـــد خــــالل جــلــســات  بـــني أعـــضـــاء ال
األعضاء  تحديد  فــراســة   ، التفاوض 
ـــوفـــد املـــقـــابـــل ، عــدم  املـــؤثـــريـــن فـــي ال

اإلســهــاب فــي الــشــرح املــمــل ، املــهــارة 
في كيفية نقل الكالم من رئيس الوفد 
الضرورة وبما ال  األعضاء عند  إلى 
يعكس انــطــبــاعــًا لـــدى اآلخـــر املــقــاِبــل 
بــأن رئــيــس الــوفــد قــد فقد شيئًا من 
اإلملام بموضوعه ، تجاهل تلميحات 
االلــتــفــات إليها .ولكي  اإلغــــراء وعـــدم 
يكون املفاوض في التوصيف الناجح 
، ال بد  له أن يستشعر بطريقة بارعة 
املقاِبل تحقيقه  املــفــاوض  ينوي  ما   ،
من نتائج ، هل أنها توافقّية ، تنازلّية 
، اقــنــاعــّيــة ، تــســوّيــة ؟. وهــنــا يتحدد 
نجاح التفاوض من عدمه . فالتوافقّية 
تعني الــشــعــور بــالــفــوز الــثــنــائــي : أنــا 
أفـــوز / هــو يــفــوز . والــتــنــازلــّيــة تــؤدي 
إلى حالة : أنا أخسر / هو يفوز ، في 
أفــوز /  أنــا   : أنَّ االقناعّية تعني  حــني 
هو يخسر ، أما التسوية فإنها تعني 
مفاهيم   َ. / هــو يخسر  أخــســر  أنـــا   :
ــتــفــاوض ال  الــربــح والـــخـــســـارة  فــي ال
يـــحـــددهـــا الــعــنــصــر املـــــــاّدي فحسب 

، وإنــمــا يتعدى األمــر ذلــك إلــى ماهو 
والُبعد  السياسي  الربح  ، حيث  أبعد 
الــســتــراتــيــجــي فـــي الـــعـــالقـــات ، ومــا 
التوازنات   إّال حساب  املــفــاوض  على 
بـــدّقـــة دون االعـــتـــمـــاد عــلــى الــقــيــاس 
املاّدي الكّمي .ما تقّدم من موجز في 
مــهــارات الــتــفــاوض ،  وكــمــا ُيفتَرض 
، يـــعـــرفـــه الــــطــــرفــــان املــــتــــفــــاوضــــان ، 
املــفــاوضــات  بــعــض  ولــذلــك تستغرق 
الحلول  فـــإنَّ  وبالتالي   ، طــويــًال  وقــتــًا 
الــتــوافــّقــيــة هـــي األنـــجـــع كــمــا ُتــشــيــر 
الدراسات التخصصية / اإلحصائّية 
اســـتـــنـــادًا الــــى وقـــائـــع تــفــاوضــّيــة من 
الــــدراســــات  تـــلـــك  أنَّ  غـــيـــر   ، ـــتـــاريـــخ  ال
، حيث  الحروب  تفاوضات  تستثني 
ال يتحقق مبدأ : أنا أفــوز / هو يفوز 
باملعنى املطلق وفي املفتتح األخير ، 
يتأكد لــنــا  ، أْن ال تــفــاوض مــن دون 
مـــهـــارة تــفــاوضــّيــة ، ألنــهــا الــضــمــان 
 في أن تقول ( نعم أو ال ) وأنت على 

الصواب .

قبل بضع سنني،  الــحــرة،  قناة  بثتها  التي  التقارير  بــني  مــن 
برنامج يتقصى جذور السود االميركيني، وظروف حياتهم 
االولى في العالم الجديد ومعاناتهم وكفاحهم ضد العنصرية 
ايضًا! .. لقد وجــدت نفسي مشدودا وانــا اتابع رحلة اسرة 
هــاربــة مــن جحيم الــعــبــوديــة، أم وطــفــلــيــهــا.. هــربــت مــن بيت 
انه  سيدها وباتت في منطقة منقطعة وبعيدة، ولعلها ظنت 
الخالص، لكن االسياد تتبعوها بجيادهم الرشيقة، وقبل ان 
يمسكوا بها، وقد ايقنت  ذلك، قامت بقتل الطفلني، ثم قتلت 
نفسها او القي القبض عليها، ال اتذكر بالضبط .. لقد رافق 
تلك الفترة، جدل اميركي ساخن بشأن استمرار العبودية او 
الغائها، وكــان كل فريق يثقف ضد الفريق االخــر، لينتصر 
ملــوقــفــه، وقــد تــزامــنــت هــذه الــحــادثــة الــتــي تناقلتها الصحف 
االميركية في حينها مع ذلك الجدل، واثارت ضجة، بوصفها 
املؤيد  الفريق  رأى  اذ  املتجادلني،  غــذت حماسة  مــادة دسمة 
للعبودية، ان السود قساة وغير انسانيني، ومن غير املعقول 
به هذه  بدليل ماقامت  البيض،  الحرية واملساواة مع  منحهم 
األم! بينما رأى الفريق االخــر، ان السود وصلوا مرحلة من 
جعلتهم  والضياع،  بالظلم  واالحساس  بالالجدوى  الشعور 

يفضلون املوت على حياة العبودية!
الــحــادثــة، لكني اعــرف  الادري كيف ســارت االمـــور بعد تلك 
تماما كغيري، ان السود وبعد رحلة كفاح مريرة وتضحيات 
مع  متساوين  وبــاتــوا  املدنية  حقوقهم  على  حصلوا  كبيرة، 
البيض وغيرهم، بل صاروا يحكمون اميركا واسيادا للبيت 

االبيض نفسه!
فــي العقود االخــيــرة، انتشرت فــي وســائــل االعـــالم، عــبــارة ، 
صــارت االشهر على االطــالق، واخــذ يرددها الذين يعرفون 
معناها والــذيــن اليــعــرفــون، الــعــبــارة هــي .. الــعــالــم بــات قرية 
العالم،  ان  هــي  املــجــازيــة،  الــعــبــارة،  هــذه  وخلفية   !.. صغيرة 
ـــتـــواصـــل الــهــائــلــة الـــتـــي قــلــصــت املـــســـافـــات،  بــفــعــل تــقــنــيــة ال
وجـــعـــلـــت االوروبـــــــــي يـــتـــحـــدث  مــــع االفــــريــــقــــي، ويـــشـــاهـــدان 

بعضهما من غرفتي نومهما، بات قرية، وصغيرة ايضابعد 
جائحة كورونا، خف استخدام هذه العبارة وتراجعت كثيرا، 
املــدن نفسها، فضال  ابــنــاء  بــني  التباعد  الحديث عــن  لصالح 
الحديث  امــا  املــدن االخـــرى،  ابناء بلدهم في  على عزلهم عن 
عن عزل الدول عن بعضها، فبات عنوانا بارزا لهذه الجائحة 
التي كشفت زيف تنطعنا بالتقارب والوحدة االنسانية، بعد 
ان كثر الحديث ايضا عن نسف فكرة الدولة الوطنية لصالح 

فكرة الدولة العاملية او هكذا توهم البعض!
ــــضــــرورات الــصــحــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا  ال نــتــحــدث هــنــا عـــن ال
الجائحة، من اجــراءات عزل او غيرها، بل نتحدث عن القرية 

لحظة  فــي  الجميع  رؤوس  على  سقفها  سقط  التي  الكونية 
واحدة، عندما شاهدنا وسمعنا كيف ان الحكومات صارت 
الــعــالج او  تتدافع بشكل مخجل، مــن اجــل االســتــحــواذ على 
امــام شعوبها، وفي مشهد  الحرج  لتتجنب  الوقاية،   اسباب 
جـــرح كــبــريــاء حــتــى الـــــدول الــتــي تــســمــي نــفــســهــا بــالــكــبــرى،  
التي رآهــا  الــوحــدة االنسانية  الــجــدل بشأن  الــى  ليعيدنا هــذا 
البعض تحققت بفعل تقنيات التواصل وغيرها من  معطيات 
العقل العلمي البشري، متناسني ان العقل السياسي املتحكم 
انــجــازه، بل  بالعالم مـــازال يصر على مــصــادرتــه واحــتــكــار 
وتوظيفه بالضد من االنسان وتطلعه في الوحدة والتالقي .. 
لم تنجح التجربة االشتراكية في توحيد العالم، على الرغم من 
ان منظريها وضعوا خارطة او خرائط ممتازة، الن الساسة 
او اغلبهم، تذوقوا طعم القوة والسلطة، فاشتطوا عن الطريق 
انفرد خصومهم  به، وعندما  السير  االخرين على  وقسروا 
الرأسماليون بالشعوب ومنجزاتها العقلية، ووظفوها لصالح 
رؤاهم الضيقة وانانيتهم املقيتة، انتجوا، بعد رحلة مضنية 
في حلم الديمقراطية الطويل، انظمة شعبوية، تخاطب الغرائز 
لن ينضجوا حكومة  اخيه، وهــؤالء  االنسان ضد  وتحرض 
عــاملــيــة، تــضــع قــطــار الــبــشــريــة عــلــى ســكــة الــوصــول للتالقي 
الحقيقي ولو بعد حني!قبل ايام بثت الفضائيات تقريرا عن 
التي انخفضت اسعارها  اتــالف ماليني االطنان من االغذية 
بفعل كورونا، والقيت في البحار، وخلف  تلك البحار ماليني 
الجياع .. ترى هل سيسعفهم هذا العقل الربحي بالدواء ان 

احتاجوا اليه ؟
 ال ادري كــم سيطول الــزمــن قبل ان يــدرك هــؤالء ان ازمــات 
االنــســان سلعة  يـــرون  انــهــم  تــتــوالــد، طــاملــا  البشرية ستبقى 
وليس قيمة عليا ،  تماما كما كان العنصريون يرون السود 
كذلك من قبل .. وان كورونا محطة من محطات قاسية قادمة، 
قد تكون اشد واكثر تدميرا .. لكنهم في النتيجة سيخسرون 

الرهان وسيسقطون.

يــتــحــدث الــــقــــادة االجـــتـــمـــاعـــيـــون مـــن رؤســــــاء عــشــائــر واقـــطـــاعـــيـــني الــى 
تحت  يشتغل  او  بهم  يحيط  ومــن  مهن  ونقباء  وقوميني  دينيني  زعماء 
ســقــوفــهــم عــن املــجــتــمــع بــإعــتــبــاره بنية ثــابــتــة وأبـــديـــة ال يمكن املــســاس 
قــانــونــا طبيعيا لن  او  البنية حــالــة مــقــدســة  بــهــا ومــنــهــم مــن يعتبر هـــذه 
للمجتمع (يرفضون كلمة تغيير)  أي اصــالح  فــإن  أبــدا، وبالتالي  يتغير 
الــواســع فهو  التغيير  أمــا  مــن سلطتهم  ان يمر عبرهم وال يقلص  يجب 
مــســتــحــيــل، هــــذا الــتــيــار املــحــافــظ مـــوجـــود فـــي كـــل املــجــتــمــعــات ويــطــرح 
تغيير الـــى  تــدفــع  بشمولية  مشكالته  املجتمع  واجـــه  كلما  بــقــوة   نفسه 

 جوهري.
الــقــوى املــحــافــظــة تــحــاول الــفــصــل بــني ســـوء اوضــــاع املجتمع ووجــودهــا 
عــلــى رأس هـــذا املــجــتــمــع وتـــريـــد ابـــعـــاد نــفــســهــا عن 
والثاني  املمانعة  هو  االول  منهجني،  عبر  تغيير،  أي 
التغيير نفسها ومزاحمة مالكيها  هو ركــوب عجلة 
القوى املحافظة  الشرعيني على قيادتها، وتستخدم 
بــعــض حــواشــيــهــا وابـــنـــائـــهـــا لــالنــغــمــاس فـــي قــوى 
أحيانا  بتطرف  خطابها  وتبني  االجتماعي  التغيير 
بوعي  واالبــنــاء،  الحواشي  هــؤالء  الصفوف،  لتتقدم 
مــنــهــم او بــــدون وعــــي، يــحــافــظــون عــلــى امــتــداداتــهــم 
والدين)  الطبقة  مقدمتها  (في  واالجتماعية  الفكرية 
للتغيير هو جــزء من موضة  تبنيهم  املــوروثــة وألن 
انــدفــاع مــراهــق ولــيــس نتيجة ظـــروف موضوعية  او 
وبـــنـــاء فــكــري فــهــم مـــع مــــرور الـــوقـــت (عـــامـــل الــســن 
ــــعــــودون إليــــصــــال مــــا انـــقـــطـــع مــع  هـــنـــا جــــوهــــري) ي
انــتــمــاءاتــهــم الــســابــقــة ويــعــتــبــرون انــدفــاعــهــم الــثــوري 
 "طيش شباب" حتى لو مكنهم هذا الطيش من رقاب 

الشعوب.
خــــــــالل املـــــئـــــة ســــنــــة املـــــاضـــــيـــــة الحــــــــظ املــــــؤرخــــــون 
في  التغيير  قـــوى  قـــيـــادات  معظم  ان  االجــتــمــاعــيــون 
العراق جاءت من أسر محافظة، والواقع إن هذا النوع 
التصفية  دائما من حمالت  القيادات كان ينجو  من 
والــقــمــع واالعـــدامـــات ربــمــا بفضل ســطــوة وعــالقــات 
جــاءت  التي  الشخصيات  يتم سحق  بينما  أســرهــم 
من خارج حلبة السلطة االجتماعية، ويبدو أحيانا كأن السلطة السياسية 
القمعية والسلطة االجتماعية تتفقان على انقاذ ابناء السلطة االخيرة.إن 
مراجعة قائمة قيادات االحزاب القديمة التي نجت من بطش الدكتاتوريات 
والطغيان وتقلب أسر هؤالء القادة في االنتماء السياسي خالل قرن من 
لم يكن عشوائيا بل  لهذه األســر  السياسي  الحراك  ان  الــى  الزمان يقود 
هو منهج للحفاظ على املصالح حتى لو كان االنتماء السياسي لبعض 
أبنائها بسبب قناعة فكرية او تمرد على االسرة نفسها في مراحل فورة 
تمسك  يفسر  هــذا  ولعل  االجتماعية،  البيئة  من  انتقام  حالة  او  الشباب 
الكثير من القادة الثوريني (كما يعلنون) بألقابهم العشائرية واملناطقية 

وهم في أحزاب ترفض هذه االصطفافات.
يــفــرد بــاحــثــو االجــتــمــاع الــســيــاســي مــســاحــة مــهــمــة لــتــأثــيــر االســـــرة في 
السلوك السياسي للفرد سواء في االنتماء الحزبي او قرار التصويت في 
الواحدة وهذا  االســرة  التوجهات داخــل  االنتخابات وهم يؤكدون تقارب 
طبعا في بيئات مستقرة ومجتمعات مفتوحة لذلك ال تكون االنتقاالت 
حادة إال في حاالت استثنائية، أما في بيئة معقدة كما هو حال العراق 
فإن القوى املالكة للسلطة االجتماعية وللمال ستحاول أال تخسر مواقعها 
دينية  ليبرالية مدنية علمانية قومية  ولذلك هي  الطرق  بكل  ومصالحها 
الوقت بحسب مصالحها وستجد  طائفية مناطقية عشائرية في نفس 
ابنائها تحت واحــدة من كل هــذه املسميات  دائما سجال نضاليا ألحــد 
الــرهــان وهــي في كل  السياسي موضع  املسمى  انها من صميم  لتثبت 

االحوال مع السلطة وداخلها.
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يشــــــــهد رمضان هذا العام التباعد املجتمعي 
بفعل االجــــــــراءات املعطلة النشــــــــطته، وتأتي 
تلك اإلجراءات اســــــــتجابة لتوصيات منظمة 
الصحــــــــة العامليــــــــة للحــــــــد مــــــــن تفشــــــــي وباء 
كورونا وبكل املقاييــــــــس، فالجانب الروحي 
والديني ليــــــــس هو املتأثــــــــر الوحيد بكورونا 
فقــــــــد تأثــــــــرت مجمل األوضــــــــاع االقتصادية 
بعد تدني اسعار النفط عامليا وكان ملواجهة 
تفشــــــــي الوبــــــــاء تأثيــــــــر واضح علــــــــى مجمل 
الحياة البشــــــــرية ولكن خالل شهر رمضان 
كانت السمة األساســــــــية  التجمعات العائلية 
علــــــــى والئم اإلفطار وتبادل الدعوات من قبل 
كل العائــــــــالت عبر امتداداتهــــــــا الكبيرة وهو 
غيــــــــر حاصل هذا العام أمــــــــام موائد الرحمن 
حيث كان الفقراء وعابرو السبيل يتجمعون 
لتناول اإلفطار مجانا على نفقة اهل الخير.

وهنا تبــــــــرز أهمية التكافــــــــل االجتماعي في 
هذا الشــــــــهر الكريم النه ســــــــمة من ســــــــمات 
املجتمع القوي واملتماســــــــك وقيام املقتدرين 
ماليًا بتقديم يد العون واملســــــــاعدة للضعفاء 
من الفقــــــــراء واأليتام واملرضى وهو الفرصة 
اإللهية لتقوية الروابط االجتماعية فالشــــــــهر 
الكريم هو التحدي األكبر لإلرادة البشــــــــرّية 
فــــــــي الّصيام والقيــــــــام وعمــــــــل الخير فكيف 

ن تولوا وجوهكم 
َ
يكــــــــون الخير والبر ليس بأ

قبل املشــــــــرق واملغرب بل هو بذل املال ممن 
آتاه الله ماال وملن ال مال له، وتلك وصية الله.
ان ما تقــــــــوم به تلك األيــــــــادي البيضاء لفعل 
الخيــــــــر، في ظل هذا الركــــــــود املجتمعي لدعم 
الفقراء وتوصيل ما يمكن  ايصاله لتحقيق 
التكافــــــــل االجتماعــــــــي، هو واجــــــــب على كل 
مسلم خالل هذا الشــــــــهر الفضيل وخاصة 

مع وجود التباعد االجتماعي. 
فــــــــال بد مــــــــن مضاعفة االهتمــــــــام باآلخرين 
ودعمهم وتعزيز صمودهــــــــم ومد يد العون 
للجميع ألجل تحدي هذا الوباء القاهر، وسط 
ظــــــــروف حظر التجوال الذي اثر ســــــــلبا على 
ذوي الدخــــــــول الضعيفة واالجــــــــراء اليوميني 
وعمال البناء واصحاب البسطيات وسائقي 
سيارات االجرة وخاصة (الكوستر والكيا) 
التي تــــــــم منعها خوفا من تفشــــــــي فايروس 

كورونا.
يحدثنا الشــــــــاب كرار ســــــــائق كوستر قائال: 
فرحنا انا وقريبي صاحب سيارة الكوستر 
عندمــــــــا تم رفع الحظر الجزئي وعملنا لفترة 
قصيرة وتفاجأنا بمنع ســــــــير الكوســــــــترات 
والكيات في الخطــــــــوط وعدنا الى البطالة من 
جديد، ويلفت كرار الى حاجته امللحة للعمل 
كونه يعيل اخواته وامــــــــه بعد وفاة والده وان 
قريبــــــــه صاحب ســــــــيارة الكوســــــــتر عليه ان 
يســــــــدد اقســــــــاط الســــــــيارة فهو ال يستطيع 

مســــــــاعدته ماديــــــــا بــــــــل يحمل لــــــــه (صينية 
الفطور) كل يوم مــــــــا دفعني للعمل (حماال) 
في الشورجة لكنني وجدت العشرات غيري 

من الباحثني عن العمل برغم مشقته. 
ابو عباس الرجل الثالثيني صاحب (جنبر) 
لبيــــــــع الجواريــــــــب علــــــــى انواعها في ســــــــوق 
الدولعــــــــي قــــــــرب الكاظميــــــــة يقــــــــول: بعد فتح 
الحظر جزئيا استبشرنا الخير لكن الحياة 
لم تعــــــــد كالســــــــابق فاملواطن لم يعــــــــد يفكر 
بالشــــــــراء النه يحسب حســــــــابا كبيرا فيما 
اذا تم اســــــــتقطاع مبلغ من راتبــــــــه او تقاعده 
كما يشاع هذه االيام ويؤكد ان الله ال ينسى 
عبده فهناك من امليســــــــورين من يوزع سلة 
غذائيــــــــة على املعوزين، كما يــــــــوزع القائمون 
على الحسينية القريبة من بيته على الفقراء 
قبــــــــل اوقات الفطور بعض االطعمة املطبوخة 

مع اللنب والتمر. 
ام حســــــــني تؤكد هذا العام ال يشــــــــبه االعوام 
الســــــــابقة فمؤلم ما نعيشــــــــه ونشــــــــاهده من 
وقائــــــــع مختلفــــــــة أدت إلى خلق هــــــــذا التباعد 
املجتمعــــــــي وأضفت مالمح الوباء على العالم 
بأســــــــره. هاهو الشــــــــهر الفضيل يحل علينا 
لكنه رمضــــــــان آخر غير كل الذين ســــــــبقوه 
عبر تاريخ البشــــــــرية املعاصر، فال أســــــــواق 
مزدحمــــــــة وال معالــــــــم للبهجة وال مســــــــاجد 
تكتــــــــظ باملصلني التي تعــــــــد املعلم الروحاني 
األبرز للشــــــــهر الفضيــــــــل وال موائد للرحمن 

تعكس نموذج التكافل اإلنســــــــاني. فقد غير 
كورونا كل شيء وجاء ليلقي بظالله الكئيبة 
علــــــــى شــــــــهر كان يعمــــــــره البهجــــــــة والتعبد 

والتكافل االجتماعي واإلنساني.
ام حســــــــني بائعة الخبز تشــــــــير الــــــــى ان لها 
قريبة ميســــــــورة ماديا  تقصدها كل شــــــــهر 
لتدس في يدهــــــــا مبلغا من املال وتقول لها : 
ان بيع الخبز ال يســــــــد حاجة اطفالها االيتام 
والبالــــــــغ عددهــــــــم اربعة اطفــــــــال بعضهم في 
الدراسة االبتدائية وتؤكد ام حسني ان شهر 

رمضان شهر الرحمة والبر. 
مرتضى الشــــــــاب العشــــــــريني  يقــــــــول :ان له 
امــــــــا مريضة واخوات يدرســــــــن فــــــــي مرحلة 
املتوسطة ويشــــــــتغل عامل بناء بأجر يومي 
ويؤكــــــــد أن فتح الحظر الجزئــــــــي افرحه ألنه 
عانى من البطالة طيلة ايام ولكن بعد عودته 
للعمــــــــل لــــــــم يجد ذلــــــــك االقبال الســــــــابق لكن 
بعــــــــض الخيرين الذين عمــــــــل معهم يقدمون 
لــــــــه االكرامية بعد ان يعرفوا ظروفه وانه ترك 
الدراســــــــة لكي يعمل ويعيل اسرته وسألني: 
هل ستقدمني لي االكرامية انت ايضا؟ اجبته 

بالتاكيد.
ويؤكد مرتضــــــــى أن له خاال يأتي لزيارة أمه 
ويساعدها ببعض املال ألجل عالجها فهي 
تعاني من سرطان الدم. ويثني على العراقي 
الــــــــذي يحمل قلبا رحيما ويــــــــدا ممتدة لفعل 

الخير دوما. 

فــــــــي الثامــــــــن والعشــــــــرين مــــــــن رمضان من الســــــــنة 
الثانيــــــــة للهجــــــــرة النبويــــــــةـ، فــــــــرض اللــــــــه تعالى على 
 ِعبــــــــاده زكاة الفطــــــــر، وكانــــــــت قد فرضــــــــت قبل زكاة 

األموال.
وقد شــــــــرعت زكاة الفطر؛ تطهيرا للنفس من أدرانها 
من الشــــــــح وغيــــــــره من األخــــــــالق الرديئــــــــة، وتطهيرا 
للصيام مما قــــــــد يؤثر فيه وينقــــــــص ثوابه من اللغو 
والرفــــــــث ونحوهمــــــــا، وتكميًال لألجــــــــر وتنمية للعمل 
الصالــــــــح، ومواســــــــاة للفقراء واملســــــــاكني، وإغناًء لهم 
من ذلِّ الحاجة والســــــــؤال يــــــــوم العيد؛ فعن ابن عباس 
مرفوًعا: "فرض رســــــــول الله (ص) زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو واللعب، وُطعمة للمساكني". وتجب 
زكاة الفطــــــــر زكاة على كل مســــــــلم ذكًرا كان أو أنثى، 
وسواء كان من أهل املدن أو القرى أو البوادي، بإجماع 
من يعتد بقوله من املسلمني؛ ولذا كان بعض السلف 

يخرجها حتى عن الحمل. 
ونحو هذا الحديث، مما فيه التصريح بالفرض واألمر، 
وإنما تجب على الغنــــــــي -وليس املقصود بالغني في 
هذا الباب الغني في باب زكاة األموال- بل املقصود به 
زكاة الفطر َمن فضــــــــل عنده صاع أو أكثر يوم العيد 
وليلته مــــــــن قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته، 
وغير املكلفني كاأليتام واملجانني ونحوهم، يخرجها 
راعيهــــــــم من مالهم َمن له عليه والية شــــــــرعية، فإْن لم 
يكن لهم مال فإنه يخرجها عنهم من ماله ممن تجب 
عليه نفقتهم؛ لعموم ما روي عن النبي (ص) أنه قال: 

ن َتُموُنون".  وا الفطر عمَّ "أدُّ
وتخــــــــرج زكاة الفطر مــــــــن األصناف التــــــــي دّل عليها 
حديــــــــث النبي (ص) وهــــــــي التمر والشــــــــعير والزبيب 
واللحــــــــم، وقد أجاز بعض العلمــــــــاء إخراج زكاة الفطر 
نقــــــــًدا؛ تعميمــــــــا للمصلحــــــــة وفق مقاصد التشــــــــريع 
الحكيم، وهو "أولى لَيتيســــــــر للفقير أن يشــــــــتري أي 
شــــــــيء يريده في يوم العيد؛ ألنه قد ال يكون محتاًجا 
إلى الحبــــــــوب بل هو محتاج إلى مالبــــــــس، أو لحم، أو 
غيــــــــر ذلك؛ فإعطاؤه الحبوب يضطــــــــره إلى أن يطوف 
بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها 

بثمن بخٍس أقل من قيمتها الحقيقية.
واليــــــــوم في العــــــــراق حدت مكاتب علمــــــــاء الدين قيمة 
زكاة الفطــــــــر بمقدار ألف وخمســــــــمائة دينــــــــار للفرد 
الواحــــــــد تخرج صبيحة يوم العيد ويســــــــتحب دفعها 

قبل الصالة.

أبلغ النبي محّمد أتباعه ذات مرة بعدم الدخول 
أو الخــــــــروج من بلــــــــدة أصابها وبــــــــاء، تفاديا 
النتشــــــــار املرض. تبدو تلك النصيحة قد أتت 
في وقتها املناســــــــب مع حلول شهر رمضان 
لهذا العام، فالشــــــــهر قد حل علينــــــــا، ويمتنع 
فيه املســــــــلمون من الطعام والشراب وغيرها 
مــــــــن الفجر الى غروب الشــــــــمس. ومع تطبيق 
اجراءات التباعد االجتماعي تجنبا النتشــــــــار 
فيــــــــروس كورونا، ال يغادر معظمنا منازلهم، 
ناهيــــــــك عــــــــن مدننا، خــــــــالل هذا الشــــــــهر. أما 
قائمة مواعيد عائلتي فهــــــــي فارغة بالكامل، 
فال يوجد هناك دعوات على االفطار، كما إن 

جميع املساجد مغلقة.
فــــــــي الســــــــنني التــــــــي ســــــــبقت هــــــــذه الجائحة، 
ورغم لحظــــــــات الشــــــــعور بالجــــــــوع واالنهاك 
التــــــــي تصاحــــــــب الصيــــــــام، دائمــــــــا مــــــــا ترك 
لــــــــي شــــــــهر رمضان ابتســــــــامة خفيفــــــــة، وانا 
أســــــــتمتع بذكريات الطقوس اليومية للشــــــــهر 
 والفوضى الرائعة للمجتمــــــــع املنهمك بحركة 

دائبة.
هذه املــــــــرة، الحيــــــــاة اليومية املعتادة شــــــــابها 
االنقــــــــالب، وســــــــنواجه أنواعــــــــَا مغايــــــــرَة من 
الفوضــــــــى، فكيف ســــــــيكون هنــــــــاك تواصل 
وعبادة جماعية، وهي حالة مركزية بالنسبة 
لشــــــــهر رمضان مثل الصيــــــــام، خالل عملية 
الغلق الكامل والحظر الصحي؟   خالل شهر 
رمضــــــــان اعتيادي، تقــــــــام والئم تحتوي على 
أنــــــــواع لذيــــــــذة متنّوعة من الطعام كل مســــــــاء، 
في منزل أحدهم أو عند املســــــــجد، وُيعد هذا 
التجمع مهما بشــــــــكل خاص لألفــــــــراد الذين 
ليســــــــت لديهم عوائل والذين ليس لديهم دخل 
مادي، وهو أمر شــــــــائع مع األسف حاليا. وال 
يريد أحد منا ان يفطــــــــر املحتاجني من أفراد 

املجتمع لوحدهم في منازلهم.

عام مختلف
هذه الســــــــنة، ينبغي علينــــــــا جميعا االرتجال. 
مؤخــــــــرا، اقترح أحــــــــد األصدقاء أمــــــــرا: تطهو 
العوائــــــــل الوجبــــــــات، وتذهب بهــــــــا الى مواقف 
الســــــــيارات، ونعرض أطباقنا فــــــــي صناديق 
ســــــــياراتنا كي يتمكن الكل من التنّعم ببوفية 
مفتوح ذاتــــــــي الخدمة. زوجتــــــــي، وهي تعمل 
طبيبة، أشارت بســــــــرعة الى كون هذا املقترح 
يمثل وصفة مثالية لإلصابة بمرض كورونا.
صديقــــــــة أخــــــــرى، برينــــــــدا عبد اللــــــــه، حاولت 
تشــــــــذيب الفكرة، فقد أرادت الســــــــعي القامة 
"وجبات افطار داخل أوعية مع مراعاة التباعد 
االجتماعي،" حيث كل واحد منا يطهو وجبة 
ويتــــــــرك عّينات عنــــــــد عتبة املنــــــــازل األخرى، 
والذين ربما بحاجة الى املســــــــاعدة سيتلقون 
الطعــــــــام لدعم عوائلهم، وهــــــــو اقتراح وصفته 

زوجتي بالعقالني. 
أما محمد ماجد، امام أحد أكبر جوامع والية 
فيرجينيــــــــا األميركية، فقــــــــد أخبرني بتوقعه 
ظهور نحو 600 فرد باملعتاد ألداء الصلوات 
الجماعيــــــــة خــــــــالل ليالــــــــي الشــــــــهر الفضيل. 
هذه الســــــــنة، ولتعويض هــــــــذا التجّمع املبارك، 
ســــــــيقوم باقامــــــــة جلســــــــات عبــــــــر مؤتمرات 
الفديــــــــو يظهر فيها مجموعــــــــة دوارة من قّراء 
القــــــــرآن ليتمكن الجميع من االســــــــتماع اليهم. 
وســــــــيعمل عامل اغاثة اجتماعية على تنظيم 
 وتنســــــــيق توزيع املواد الغذائيــــــــة على األفراد 

املحتاجني.
يمثــــــــل تضبيط األمــــــــور تحديا، لكــــــــن االمام 
أخبرني بعدم احساسه بالتذمر في أي وقت، 
فهــــــــو يفكر في مســــــــلمي الروهينجــــــــا الذين 
زارهــــــــم داخل مخيمــــــــات اللجــــــــوء املقامة لهم 
في بنغالديــــــــش؛ فحتى مع أقســــــــى الظروف 
وأحلكها، صاموا بدون شكوى، حسب قوله: 
"القديــــــــر اختبر النبي محّمد عدة مرات خالل 
شهر رمضان، فهو الشــــــــهر الذي نتعّلم فيه 
العزيمة والصبر، وسنعمل على الخروج منه 

بأفضل النتائج."

العبرة ملن يعتبر
أنــــــــا دائمــــــــا تثيرنــــــــي مثــــــــل هــــــــذه القصــــــــص، 
لكنني أقــــــــر بتعّرضــــــــي للحظات من الشــــــــك 
والخــــــــوف، فكيف لي التركيز على التقوى مع 
الفايــــــــروس لحماية ابنتي  محاولتي تجّنــــــــب 
 الضعيفــــــــة املناعة التي نجت لتّوها من مرض 
الســــــــرطان؟ انا أعلــــــــم بكوني لســــــــت الوحيد 
في جزعي هــــــــذا، لكنني أعلــــــــم أيضا بوجود 
أناس يعيشون وســــــــط حاالت أصعب بكثير 
خــــــــالل شــــــــهر رمضــــــــان الحالــــــــي، فتفكيري 
يذهب صــــــــوب املــــــــالكات الصحيــــــــة املجابهة 
للمرض، يعملون لســــــــاعات طويلة بال معدات 
كافيــــــــة ومالئمة، ويصومــــــــون لوحدهم أثناء 
انقاذهم لألرواح. يقول صقيب رحيم، طبيب 
الباطنيــــــــة الــــــــذي تواصــــــــل منذ األيــــــــام األولى 
مع مرضــــــــى الكورونا: "ال يســــــــعني التفكير 
بوســــــــيلة مناســــــــبة أكثــــــــر إلظهــــــــار التزامــــــــي 
الشــــــــخصي بالديــــــــن والله أكثر مــــــــن االعتناء 
باملرضى خالل هــــــــذه الفترة الحرجة." ويقيم 
رحيم حاليا بعيدا عن عائلته بشــــــــكل مؤقت 
تفاديا الحتمال انتشــــــــار الفايروس في حال 
إصابته بــــــــه، مقرا بالصعوبة البالغة الفتقاده 
التواصــــــــل مع األهل: " ســــــــيكون تحديا فريدا 
مــــــــن نوعــــــــه باغــــــــراق نفســــــــي بااليمــــــــان مع 
قضائي لوقت طويل وحيدا." ومع استماعي 
لقصــــــــص الناس، تذكرت أن الله يريد اليســــــــر 
لعبــــــــاده املؤمنــــــــني، وليس العســــــــر، فاملرضى 
واملســــــــافرين مأمورون بعدم الصوم، ونحن 
مطالبون بفعل الخيــــــــر واجتناب الحرام قدر 
ما نتمكن، لنرفع قيمة الحياة فوق كل اعتبار. 
بالتالي، سأحاكي الســــــــلوك النبوي الشريف 
من خالل االلتزام بالجدية والبقاء في املنزل، 
والصــــــــالة مع عائلتي، وأكون من الشــــــــاكرين 
والســــــــعي ببســــــــاطة ألداء األفضل. لن يكون 
األمر بطوليا وال اســــــــتثنائيا، لكن خالل هذه 

األوقات الحرجة، سيكون هذا العمل كافيا.

صحيفة نيويورك تايمز األميركية

يبقى سجل ذكريات شهر رمضان الكريم مفتوحا أمام 
كبار السن ليتذكروا املاضي ويسردوا لنا عن تلك األيام 
ما يشوقنا إلى معرفة املزيد وخصوصا احتفاء االطفال 
بالشــــــــهر املعظم. فالشــــــــخصية البغداديــــــــة عبود محمد 
الجبوري (ابوعالء) كانت له ذكريات في الشــــــــهر العزيز 
ســــــــواء في الريف أم املدينــــــــة ولكنه ركز علــــــــى "املاجينة" 
كحكاية وانشــــــــودة وإحدى العالمات الرمضانية املؤثرة 
التي تشــــــــعر النــــــــاس برمضان وعلى وجــــــــه الخصوص 
االطفال، فيذكر أن املاجينة هي لعبة كان يلهو بها أطفال 
ذلــــــــك الزمن وكانت تزاول بعد االفطــــــــار حيث كان أطفال 
املحلة يخرجون على شــــــــكل جماعة ويحملون الفوانيس 
والتــــــــي كانت عبارة عــــــــن علب الزيت واملعجــــــــون الفارغة 
فيعمدون الــــــــى ثقبها مــــــــن جهاتها ويضعون الشــــــــموع 
داخلها ويحملونها بواســــــــطة ســــــــلك أو حبــــــــل ويرددون 

األنشودة املعروفة:
ماجينة ياماجينة 

حل الجيس وانطينة 
تنطونا لو ننطيكم 
بيت مكة انوديكم 
هاي مكة املعمورة 
مبنية بجص ونورة

ثم يردد قائد الفريق:
الله ايخلي راعي البيت...

فيردد األطفال:
آمني، 

فيجيبهم هو بصوت ممدود: بجاه الله واسماعيل
فيردون: امني.

ثم يذكرون اسم أحد أطفال العائلة التي يرددون املاجينة 
أمــــــــام بابها، وتســــــــتمر الدعوات للطفل حتــــــــى يختمونها 

بعبارة : يأهل السطوح.... تنطونة لو انروح...؟
حتــــــــى يخرج والد الطفل أو والدتــــــــه والذي دعا له األطفال، 
فيعطيهم شــــــــيئا من النقود أو من الطعــــــــام، وبذلك يفرح 
األطفــــــــال ويهرولون الى البيت التالي، لكــــــــي يعيدوا الكّرة 
حتــــــــى نهاية الليلة. وهناك من االطفال من يقلدون الكبار 
في لعبة املحيبس اللعبة الشــــــــعبية الشهيرة فيصطفون 

متقابلني لكي يمارسونها. 

حاالت ايمانية
اما الشــــــــباب فيتوزعــــــــون على فريقني لكــــــــي يلعبوا هذه 
اللعبة، وهي عادة ماكنت تجري إما في احدى الساحات 
والحدائــــــــق بعد ان تتــــــــم إضاءتها، او فــــــــي املقاهي، وهنا 
تتوســــــــع اللعبة إذ تمتد حتى ســــــــاعات السحور وتزينها 
(صوانــــــــي البقــــــــالوة والزالبيــــــــة التــــــــي كانت ُتعد اشــــــــهر 
الحلويات في تلك االيام وال تزال كذلك) والتي تجلب اثناء 
مسابقات املحالت واملناطق وتتخللها الطرائف وااللعاب 
والحزازير من الفريقيني وكذلك املشــــــــاهدين ومن بينهم 
مــــــــن هم من اهــــــــل الطرافــــــــة والنكتة واصحــــــــاب املبالغات 
والنماذج الشــــــــعبية. وهكذا تتوالــــــــى الليالي الجميلة بهذه 

البهجة والحبور.
وتتذكر الحاجة ام علي التي قاربت الثمانني عاما كلمات 
االســــــــتقبال والوداع لهذا الشــــــــهر املبارك وتقول:   اتذكر 
تلك الكلمات الرنانة التي كان الناس يستقبلون بها شهر 
رمضــــــــان املبارك في املســــــــاجد وحلقات الذكــــــــر والدعاء 

فكانوا يرددون من ضمن تلك العبارات:
أهال رمضان 

أهال يا شهر الرحمة والغفران 
أهال مفتاح الجنان

أهال يا شهر الخير واإلحسان 
وغيرهــــــــا من العبــــــــارات التي كانت تلقى بســــــــجع جميل 

وتدخل القلب بسرعة.
ولم تنس طبل املســــــــحراتي الوســــــــيلة الوحيــــــــدة لاليقاظ 
للسحور، وكان من لم يسمع الطبل يفوته السحور ويمضي 
 يومــــــــه في حال مــــــــزر، ورافقت ذلك الكثير مــــــــن الطرائف 

واملواقف.
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الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  ومـــن ضــمــن 
االنــســان بيئيًا هــي االوبــئــة واالمــــراض 
بـــاعـــتـــبـــاره مــنــظــومــة طــبــيــعــيــة تــتــفــاعــل 
بها  وتــتــأثــر  املحيطة  والبيئة  املــنــاخ  مــع 
على  املحافظة  يتضمن  بالحياة  والحق 
ــــتــــزام قــانــونــي  الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وهـــــو ال
الفرد  بــني  العقدي  االرتــبــاط  منبثق مــن 
والــســلــطــة والـــــذي خــضــع عــلــى اســاســه 
لنظامها وقوانينها بمقابل التمتع بتلك 
الــحــقــوق واالمــتــيــازات، وتــعــّرف منظمة 
 Public) الصحة العاملية الصحة العامة
الوقاية  وفــن  علم  أنــهــا  على   :  (Health
مــن األمــــــراض، وإطـــالـــة الــعــمــر، وتــعــزيــز 
املجتمعية،  الــجــهــود  خــالل  مــن  الصحة 
لتعزيز  الــتــي تسعى  األنــشــطــة  وتــهــدف 
قـــــدرات وخـــدمـــات الــصــحــة الــعــامــة إلــى 
األشخاص  تمّكن  التي  الــظــروف  توفير 
مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــتــهــم، أو مــنــع 
على  العامة  الصحة  وترتكز  تدهورها، 
طريقة التخلص من أمراض معينة، إلى 
الصحة  االهتمام بجميع جوانب  جانب 
والرفاهية، كما وتشمل خدمات الصحة 
الـــعـــامـــة تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــشــخــصــيــة 
لــــألفــــراد، مــثــل الـــلـــقـــاحـــات، أو املـــشـــورة 

السلوكية، أو املشورة الصحية.
ــقــانــون الــعــراقــي الصحة   وقـــد عــــّرف ال
فـــي بــــاب االهــــــداف الــعــامــة فـــي الــفــصــل 
االول مـــن قـــانـــون الــصــحــة الــعــامــة رقــم 
املــــادة  وفـــــي   املـــعـــدل  لــســنــة 1981   89
الصحية  (اللياقة  تنص  والتي  منه   (1)
الــكــامــلــة، بــدنــيــًا، وعــقــلــيــًا، واجــتــمــاعــيــًا، 
وعلى  مــواطــن  لكل  املجتمع  يكفله  حــق 

التمتع به  تــوفــر مــســتــلــزمــات  أن  الــدولــة 
املجتمع  بناء  فــي  املشاركة  مــن  لتمكنه 
وتــطــويــره)، كــمــا ان الــدســتــور الــعــراقــي 
الــدولــة مسؤولة عن  ضمن ذلــك واعتبر 
الــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة الــعــامــة للمواطن 
، 31) مــنــه على  املـــــواد (30  فـــي  فــنــص 
ذلــك  فــاملــادة (30) نصت على : أوًال :- 
ـ وبخاصة  تكفل الدولة للفرد ولألسرة 
الــطــفــل واملـــــــرأة ـ الـــضـــمـــان االجــتــمــاعــي 
والصحي، واملقومات األساسية للعيش 
في حياٍة حرٍة كريمة، تؤمن لهم الدخل 
تكفل  ثانيًا:-  املالئم.  والسكن  املناسب، 
ــة الــضــمــان االجــتــمــاعــي والصحي  الــدول
لـــلـــعـــراقـــيـــني فــــي حـــــال الـــشـــيـــخـــوخـــة أو 
التشّرد  أو  العمل  عــن  العجز  أو  املــرض 
عــلــى  وتـــعـــمـــل  الــــبــــطــــالــــة،  أو  الـــيـــتـــم  أو 
والــفــاقــة،  والــخــوف  الجهل  مــن  وقايتهم 
وتــوفــر لــهــم الــســكــن واملــنــاهــج الخاصة 
ــعــنــايــة بـــهـــم، ويــنــظــم ذلــك  لــتــأهــيــلــهــم وال

 بقانون. 
اما املــادة (31) فنصت على: أوًال:- لكل 
عــــراقــــي الـــحـــق فــــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وتكفل  الــعــامــة،  بالصحة  الــدولــة  وتعنى 
وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف 
أنـــــــــــواع املـــســـتـــشـــفـــيـــات واملــــؤســــســــات 

الصحية.
 ثــــانــــيــــًا:- لـــــألفـــــراد والـــهـــيـــئـــات إنـــشـــاء 
دور  أو  مستوصفاٍت  أو  مستشفياٍت 
عــــالٍج خـــاصـــة، وبــــإشــــراٍف مـــن الـــدولـــة، 

وينظم ذلك بقانون.)
 اما املشرع الجنائي فقد تضمن فصًال 
العقوبات  القانون  السابع من  الباب  في 

وتــحــت  املـــعـــدل  لــســنــة 1969  رقـــم 111 
ــــجــــرائــــم املــــضــــرة بــالــصــحــة  عــــنــــوان (ال
العامة) والذي تضمن الحماية الجنائية 
ـــعـــامـــة، إذ نــــص فــــي املــــــادة(  لــلــصــحــة ال
بالحبس  يــعــاقــب  يــلــي:  مـــا  عــلــى   (368
مــــدة ال تـــزيـــد عــلــى ثــــالث ســـنـــوات كل 
مــن ارتــكــب عــمــدا فعال مــن شــأنــه نشر 
مرض خطير مضر بحياة األفراد. فاذا 
نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته 
بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة 
املـــقـــررة لــجــريــمــة الــضــرب املــفــضــي الــى 
املوت او جريمة العاهة املستديمة حسب 
األحـــوال. وفــي املـــادة ( 369) نــص على 
يــعــاقــب بالحبس مـــدة ال تزيد  يــلــي:  مــا 
تــزيــد على مئة  بــغــرامــة ال  او  على سنة 
دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار 
مرض خطير مضر بحياة األفراد. فاذا 
نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته 
بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة 
جريمة  او  خطأ  القتل  لجريمة  املــقــررة 

اإليذاء خطأ حسب األحوال).
 وبقراءة للمواد القانونية نرى بأّن املادة 
368 اشــارت الى فرض العقوبة املقررة 
اعلى وهو ثالث سنوات  واملحددة بحد 
عــلــى كـــل مـــن ارتـــكـــب عـــمـــدًا فـــعـــًال من 
شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة 
االفـــراد، والفعل: هو كل تصرف جّرمه 
الــقــانــون ســـواء كـــان ايــجــابــيــا او سلبيا 
االمتناع مالم يرد نص على  او  كالترك 
خـــالف ذلـــك وحــســب نــص املــــادة (19 / 
4) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
1969 املعدل،  وان يكون هذا الفعل قد 
الفاعل ارادتــه الى  تم عمدا وهــو توجيه 
ارتكاب الفعل املكون للجريمة هادفًا الى 
نتيجة الجريمة التي وقعت او اي نتيجة 
املـــادة (33) من  جرمية اخــرى وحسب 
القانون املذكور، وان الفعل العمدي أدى 
الـــى نــشــر مـــرض خــطــيــر مــضــر بحياة 
االفــراد  واملرض أو الداء أو العلة بشكل 
ـــة غـــيـــر طــبــيــعــيــة تــصــيــب  عـــــام هــــو حـــال
الــجــســد الــبــشــري وتــــــؤدي الــــى ضعف 
فــــي الـــوظـــائـــف الـــجـــســـديـــة. ويــســتــخــدم 
هـــذا املــصــطــلــح أحــيــانــا لــلــداللــة عــلــى أي 
أذى جــســدي وقـــد يــشــار الـــى املـــرض بـ 

(اعتالل الصحة أو السقم) وقد ورد في 
للمرض  تعريفا  العامة  الصحة  قــانــون 
االنــتــقــالــي فـــي املـــــادة (44) مـــن قــانــون 
ــعــامــة وهــــو (املـــــرض الــنــاجــم  الــصــحــة ال
عـــن االصـــابـــة بــعــامــل مــعــد او الــســمــوم 
املــــولــــدة عــنــه والــــــذي يــنــتــج عـــن انــتــقــال 
ذلـــك الــعــامــل مــن املــصــدر الـــى املضيف 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة)، فاذا 
نــشــأ عــن هـــذا الــفــعــل مـــوت انــســان فــإّن 
لعقوبة  املقررة  بالعقوبة  يعاقب  الفاعل 
الضرب املفضي الى موت وفق املــادة ( 
410) من قانون العقوبات والتي تصل 
تزيد  مــدة ال  السجن  الــى  فيها  العقوبة 
على خمسة عشرة سنة وتكون العقوبة 
السجن مدة ال تزيد على عشرين سنة 

الجريمة مع سبق االصــرار  ارتكبت  اذا 
او كان املجنى عليه من اصــول الجاني 
عامة  بخدمة  مكلفا  او  موظفا  كــان  او 
اثناء تأدية وظيفته  ووقع االعتداء عليه 
تم  اذا  امــــا  ذلـــــك،  بــســبــب  او  او خــدمــتــه 
اصــابــتــه بــعــاهــة فــــان الــعــقــوبــة املـــقـــررة 
ستكون العقوبة املقررة لجريمة العاهة 
فيها  الــعــقــوبــة  تــصــل  والــتــي  املستديمة 
الـــى الــســجــن مـــدة ال تــزيــد عــلــى  خمس 
عشرة سنة  وفق املادة( 412 / 1)  من 
قانون العقوبات اما املادة (369) فإنها 
نصت على العقوبة املقررة للفعل الخطأ 
في انتشار املرض دون ان يكون هناك 
قصد عمدي والجريمة غير العمدية: هي 
التي تقع نتيجتها الجرمية بسبب خطأ 

الفاعل ســواء كــان هــذا الخطأ اهماًال او 
رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او 
القوانني واالنظمة واالوامــر  عدم مراعاة 
وحسب املادة (35) من قانون العقوبات 
مدة  الحبس  للعقوبة  األعــلــى  الــحــد  وان 
ــغــرامــة، امـــا اذا  ال تــزيــد عــن الــســنــة او ال
نشأ عن الخطأ موت انسان او اصابته 
الــعــقــوبــة املــقــررة  بــعــاهــة مستديمة فـــإن 
او  الخطأ  القتل  عقوبة جريمة  ستكون 
االحــوال  الخطأ وحسب  االيـــذاء  جريمة 
لـــكـــل جـــريـــمـــة. وفـــــي الــــظــــروف الــحــالــيــة 
وبائيا  تحديا  فيها  الــعــالــم  يــواجــه  الــتــي 
ـــذي تم  خطيرا هــو فــيــروس كــورونــا وال
 تصنيفه من قبل منظمة الصحة العاملية

 (جائحة). 
وقـــد اتــخــذت اجـــــراءات مــتــعــددة للوقاية 
انـــتـــشـــاره واهـــمـــهـــا تفعيل  والـــحـــد مـــن 
قــــوانــــني اعـــتـــقـــدنـــا مـــوتـــهـــا فـــضـــال عــن 
اجــراءات  (نظام  قانون  واهمها  اهمالها 
الــصــحــي رقـــم 12 لسنة 1978  الــحــجــر 
والـــتـــي تــضــمــنــت مــصــطــلــحــات قــانــونــيــة 
املــادة 1/5  الوبائية في  اهمها االمــراض 
مــنــه ومــــفــــردات (املـــصـــاب واملــشــتــبــه به 
والعزل واالصابة االولى والكشف الطبي 
وغيرها من املصطلحات املستخدمة في 
القانون املذكور) وفي الوقت الذي تتخذ 
اجراءات وقائية وصحية فإّن النصوص 
العقابية الــواردة في قانون العقوبات او 
قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 
الـــى مــعــالــجــة تشريعية  املــعــدل بــحــاجــة 
قد  التي  الوبائية  الحالة  ملواجهة  عاجلة 
تؤدي الى انتشار الوباء و اصابة وموت 
الكثير من االفــراد وهــو الــزام دستوري 
وقانوني فضًال عن انه امر واقع بحاجة 
الى معالجة تحقق الردع العام وبخاصة 
لنظام  املــخــالــفــني  لــألشــخــاص  بالنسبة 
الحجر الصحي ومقررات لجنة الصحة 
تشريع  عــن  الوطنية، فضال  والــســالمــة 
الحجر  بنظام  خــاص  قــانــون  تعديل  او 
الــصــحــي وقــــانــــون الــصــحــة والــســالمــة 
الوطنية مع اتخاذ االجراءات التي تسهم 
وتساعد في االلتزام بالنظام والخضوع 
الــــى الـــقـــانـــون تــحــقــيــقــًا ملــصــلــحــة الــفــرد 

واملجتمع.

 فحينما تتماسك االسرة بافرادها يتحقق 
تماســــــــك املجتمع بافــــــــراده وبالعكس بقدر 
تفكك االسرة يكون تفكك املجتمع، فاالسرة 
عبارة عن رابطة اجتماعية تتكون من االب 
واالم واالوالد وان نزلــــــــوا وتعد اصغر نواة 
في املجتمع وهي عبارة عن مجتمع صغير 
عليــــــــه يتوقف نجاح املجتمــــــــع الكبير؛ لذلك 
فان االخير يعمل علــــــــى تنظيمها ليضمن 
وجــــــــوده وانتظامه، وللرابطة األســــــــرية اثر 
مهم في تحريك بعض الدعاوى الجزائية اذ 
اشــــــــترط القانون وجوب تحريكها من قبل 
اشــــــــخاص معينني تربطهم روابط أسرية، 
وان املشــــــــرع العراقــــــــي قــــــــد راعى قدســــــــية 
الروابط االسرية والحفاظ عليها من التفكك 
والزوال وغلق كل مايــــــــؤدي الى خلق الجو 
املشحون والبلبلة والريبة في كيان االسرة، 
وقد اعتنى قانون العقوبــــــــات العراقي رقم 
111 لســــــــنة 1969 املعدل باالسرة العراقية 
عنايــــــــة فائقة الدراك املشــــــــّرع الــــــــدور الذي 
تلعبه هذه الخلية البناءة في تنشــــــــئة الفرد 
حتى يصبح عضوا صالحــــــــا في املجتمع 
واالصــــــــل ان الوالديــــــــن يســــــــعيان غالبا الى 
تريبة اطفالهما تربية سليمة وذلك بتكوين 
أرضية صالحة عن طريــــــــق املبادئ والقيم 
التي يغرســــــــونها في نفســــــــية الطفل ولكن 
ليس كل االبــــــــاء بهذه الصفــــــــات واالخالق 
الحميدة، فمن االباء من يسهم بدرجة عالية 
مــــــــن انحطاط اخالق اوالدهم اما عن طريق 
تشــــــــجيعهم على االنحراف  او تسامحهم 
فــــــــي التصرفــــــــات الخاطئــــــــة الصــــــــادرة من 
اطفالهــــــــم، ومن هنا عمل املشــــــــرع العراقي 
على حماية االســــــــرة من كل ما قد يســــــــيء 
اليها والى قدسيتها، وذلك بوضع نصوص 
تحافظ على االســــــــرة وكيانهــــــــا وتتصدى 
لكل من يحاول تفكيك االســــــــرة او التقليل 
من قيمتها، وقد قيد املشــــــــرع العراقي في 
قانــــــــون اصــــــــول املحاكمــــــــات الجزائية رقم 
23  لســــــــنة 1971 املعدل تحريك الشــــــــكوى 
في املادة (3) بالنص بانه ال يجوز تحريك 
الشكوى الجزائية اال بناًء على شكوى من 
املجنــــــــى عليه او من يقوم مقامه قانونا في 
الجرائــــــــم التاليــــــــة 1. زنا الزوجيــــــــة او تعدد 
الزوجــــــــات خالفا الحكام قانــــــــون االحوال 
الشــــــــخصية  2. القذف او الســــــــب او افشاء 
االســــــــرار او التهديــــــــد او االيــــــــذاء اذا لم تكن 
الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة 
اثناء قيامه بواجباته الرســــــــمية او بسببه.  
3. الســــــــرقة او االغتصاب او خيانة االمانة 
او االحتيــــــــال او حيازة االشــــــــياء املتحصلة 
منها  اذا كان املجنى زوجا للجاني او احد 
اصولــــــــه او فروعه و لم تكن هذه االشــــــــياء 
محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقله 
بحق لشــــــــخص آخــــــــر، ومن الجرائــــــــم التي 

نص املشــــــــرع العراقي علــــــــى ان تحرك بناًء 
على شــــــــكوى جرائم األمــــــــوال بني االصول 
والفروع واالزواج إذ أن السرقة كما نصت 
عليهــــــــا املادة (439) من قانــــــــون العقوبات 
العراقي رقم 111 لســــــــنة 1969 املعدل هي 
(اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني 

عمدا). 
وقــــــــد جاء فــــــــي املــــــــادة (463) مــــــــن قانون 
العقوبــــــــات العراقــــــــي علــــــــى انــــــــه (ال يجوز 
تحريك الدعــــــــوى او اي اجراء ضد مرتكب 
جريمة مــــــــن الجرائم املنصوص عليها في 
الفصول الســــــــابقة من هــــــــذا الباب اضرارا 
بالــــــــزوج او احــــــــد االصــــــــول او الفــــــــروع اال 
بناًء على شــــــــكوى املجنى عليه وتنقضي 
الدعــــــــوى الجزائيــــــــة بتنازل املجنــــــــى عليه 
عن شــــــــكواه قبل صدور حكــــــــم نهائي في 
الدعــــــــوى ويوقف تنفيــــــــذ الحكم اذا حصل 
بعد صدور الحكم، وحكــــــــم املادة املذكورة 
ورد على ســــــــبيل االســــــــتثناء مــــــــن القواعد 
العامــــــــة فال يجوز التوســــــــع فــــــــي تطبيقها 
وتفســــــــيرها فاليدخــــــــل فــــــــي حكــــــــم هــــــــذه 
املادة الســــــــرقة التي تقــــــــع بني االخوة او بني 
العم و ابــــــــن اخيه او الخــــــــال و ابن اخته، اذ 
ان القيــــــــد املذكور في هــــــــذه املادة خاص ال 
يســــــــري اال على من توافرت فيه شــــــــروط 
هــــــــذه املادة،  هذا يعني ان الشــــــــريك مع من 
تنطبق عليه هذه املادة ال يســــــــتفيد من هذا 
الحكــــــــم، وكذلك الفاعل االصلــــــــي الذي من 
ينطبق عليه النص شــــــــريك له ال يســــــــتفيد 

من حكم هــــــــذه املادة، ويالحظ بهذا الصدد 
ان هنــــــــاك من التشــــــــريعات مــــــــن حذا حذو 
املشــــــــرع العراقي كاملشــــــــرع املصري حيث 
قضــــــــى بانه اليجوز محاكمــــــــة من يرتكب 
سرقة اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله 
او فروعــــــــه اال بناًء على طلــــــــب املجنى عليه 
وللمجنى عليه ان يتنــــــــازل عن دعواه متى 
شاء، بينما نص قانون العقوبات الفرنسي 
على عدم العقاب في حالة السرقة املرتكبة 
من قريــــــــب على قريبه في املــــــــادة 380 من 
قانون العقوبات الفرنسي اي عكس قانون 
العقوبات العراقي؛ الن هذا االخير يقتضي 
شكوى الوالدين او االقارب املتضررين من 
جريمة الســــــــرقة املرتكبة مــــــــن قبل هؤالء، 
ومن الجرائم التي تطلب فيها شــــــــكوى من 
املجنى عليه جريمة الزنا التي نصت عليها 
 (380_379_378_377) املــــــــواد  احــــــــكام 
من قانــــــــون العقوبات العراقــــــــي إذ اليجوز 
تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجني او 
اتخاذ اي اجراء فيها اال بناًء على شــــــــكوى 
الزوج االخر والتقبل الشكوى في االحوال 
التاليــــــــة أ. اذا قدمت الشــــــــكوى بعد انقضاء 
ثالثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم 
الشــــــــاكي بالجريمة, ب. اذا رضا الشــــــــاكي 
باســــــــتئناف الحيــــــــاة الزوجيــــــــة بالرغم من 
اتصال علمه بالجريمة, ج. اذا ثبت ان الزنا 
تم برضا الشــــــــاكي؛ اما الفقــــــــرة الثانية من 
املادة نفســــــــها فقد نصت على انه ( يقصد 
بالــــــــزوج في حكم هذه املادة من تتوافر فيه 

هذه الصفة وقت وقــــــــوع الجريمة ولو زالت 
عنه بعد ذلك ويبقى حق الزوج في تحريك 
دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء 
اربعــــــــة اشــــــــهر مــــــــن طالقهــــــــا )  وتنقضي 
دعوى الزنا ويســــــــقط الحــــــــق املدني بوفاة 
الــــــــزوج الشــــــــاكي او تنازلــــــــه عــــــــن محاكمة 
الزوج الزانــــــــي او برضا الشــــــــاكي بالعودة 
الى معاشــــــــرة الــــــــزوج الزانــــــــي قبل صدور 
حكــــــــم نهائــــــــي بالدعــــــــوى، ويعتبــــــــر تنازل 
الــــــــزوج عن محاكمة زوجتــــــــه الزانية تنازال 
منه عن محاكمة من زنا بها وللزوج كذلك 
ان يمنع الســــــــير في تنفيذ الحكم الصادر 
على زوجه ومن الشكاوى التي تحرك بناًء 
على شــــــــكوى مــــــــا نصت عليه املــــــــادة 384 
من قانــــــــون العقوبات العراقي وهي جريمة 
االمتنــــــــاع عن تادية النفقــــــــة من صدر عليه 
حكــــــــم قضائي واجــــــــب النفاذ بــــــــاداء نفقه 
لزوجتــــــــه او احد اصولــــــــه او فروعه او الي 
شــــــــخص اخر وبادائــــــــه أجــــــــرة حضانة او 
رضاع او سكن وامتنع مع قدرته على ذلك 
خالل الشهر التالي الخباره بالتنفيذ فهذه 
الشــــــــكوى التحــــــــرك اال بناًء على شــــــــكوى 
من صاحب الشــــــــأن وتنقضي بتنازله عن 
شكواه او باداء املشكو منه ما ترتب بذمته 
مــــــــن نفقة، فاذا كان التنازل قد حصل بعد 
صــــــــدور الحكم في الدعــــــــوى اوقف  تنفيذ 
العقوبة، ونرى ان يصار الى تشريع قانون 
الحماية من العنف االســــــــري لكي يتضمن 

الحماية القانونية لالسرة العراقية. 

الله}  {رحمه  مناف  متعب  الدكتور  االستاذ  مقولة  أتذكر  دائما 
الدولة  عن  الحديث  كلما جرى  نابتة)،  والحكومة  ثابتة  (الدولة 
بني  وُخلط  اشتباكات  او  مقارنات  اجريت  كلما  او  والحكومة 

ماهو حكومي وماهو دولتي.
احــتــدامــاتــه ومدياته  كــانــت  السياسي مهما  الــصــراع  فــي  حتى 
ينبغى ان يتذكر هذا الفارق وتلك املسافة والفرق بني الحكومي 
والدولتي . ليكون الصراع الى ابعد مدياته لكن يجب ان تكون 
هــنــاك ثــوابــت اليمكن تــجــاوزهــا.  الــدولــة مــالذ وســقــف لحماية 

الفرد واملجتمع مهما كان شكلها 
اذ ان الدولتي وخطوطه الحمراء يجب ان تبقى حمراء غير قابلة 
للتجاوز بل يصل االمر الى حد التقديس. نعم يمكن ان نتفق 
الدولة  تبقى  لكن  واسقاطها  الحكومة  تهديم  على  العمل  على 

ومؤسساتها ثابتة.
الحكومة  الــتــي اســتــهــدفــت  الـــهـــزات  للكثير مــن  تــعــرضــنــا  فــقــد 
الحكومة  ازاحـــة  رافـــق  ولــكــن  اســتــبــدادهــا  او  لظلمها  لتغييرها 
تهديم الدولة ومؤسساتها او تعرض هذه املؤسسات الى هزات 
اعــادة تشكيل وهــذا يشكل خسارة فادحة في عمر  كبيرة او 

الدول، خسارة للزمن وللموارد والشياء اخرى غير منظورة.
لــــهــــذا يـــجـــب ان يــــكــــون هــــنــــاك جـــــــدار مــن 
الخلط  وعــدم  املفهومني  بني  واملنعة  املناعة 
مجتمعي  وعـــي  تشكيل  ثـــّم  ومـــن  بينهما، 
الــدولــة ساملة  الحرص على جــدران  باهمية 
الــحــكــومــة  كـــانـــت  ومــــحــــروســــة حـــتـــى وان 

منخورة وآيلة للسقوط.
ظل  فــي  بالحكومة  الــدولــة  تختصر  احيانا 
املــســتــبــد هو  الــنــظــم االســتــبــداديــة فيصبح 
الدولة (انــا الدولة والــدولــة انــا) مقولة لويس 
الــرابــع عشر الــتــي قالها أمـــام الــبــرملــان عام 
على  وهــــو  عــنــهــا  تـــراجـــع  ولــكــنــه  1655م، 
فراش املوت اذ  قال (أنا سأذهب أما الدولة 

فستبقى دائما). 
الــــعــــداء املــســتــمــكــن مـــن ثــقــافــتــنــا ومــــن ثم 
سلوكنا هو عداء للحكومة وليس للدولة ألّن 
مايقع على املجتمع من ظلم وجور وحيف 

مصدره الحكومة وليست الدولة.
حني يطغى على نحو ما املجتمع على الدولة 
فتصبح هــدفــا ســهــال لــه وخــاصــرة رخــوة 
الــدفــاع عنها واجبا  مــواجــهــتــه، يصبح  فــي 
والــــدعــــوة الــــى حــمــايــتــهــا إحــــدى أهــــم مــهــام 
صــنــاع الـــرأي. فــي ظــل وجـــود بــؤر الــتــوازي 
فتثلمها  على سيادتها  الــدولــة  تزاحم  التي 
تفرض  لــذلــك، ووجـــود جماعات  او تسعى 
على  والسياسية  الثقافية  بعض شروطها 
املجتمع فيتمظهر كل هذا بعدة اشكال للهيمنة وفرض الوجود، 

في هذه الحالة يجب الدفاع عن الدولة.
في واقع كهذا ال يمكن إّال ان نبحث عن جسور تواصل وقنوات 
حوار بني الدولة واملجتمع من اجل سالمة الدولة وحفاظها على 
التبادل  عالقة  واملجتمع،  الدولة  بني  االيجابية  العالقة  هيبتها. 
على  املهمة  مــردوداتــهــا  لها  الطرفني  بــني  والتفاعل  والــتــواصــل 
تحقيق االستقرار املجتمعي ومغادرة حاالت التوتر والعداء بني 

الطرفني.
الدولة ووهنها وفشلها في فرض سيادتها وقوانينها  ضعف 
وانعدام  واالضطراب  الفوضى  يعني  إقليمها ومجتمعها  على 
السلم املجتمعي وهو مايسمى في االدبيات السياسية (الدولة 
الفاشلة)، وهذا ما تسعى اليه االطراف املجتمعية التي تعتاش 
الفوضى  الدولة. فتسعى لصنع  وتنتعش في ظل فقدان هيبة 
لتمارس  التشريعية  ومنظومتها  الــدولــة  هيمنة  من  واالنــفــالت 
هيمنتها وفرض أجندتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

وحتى الثقافية بما تمتلكه من قوة السالح.



وبــــرزت عــلــى هـــذا األســــاس فــكــرة االســتــعــمــار 
ومـــــا أعـــقـــبـــهـــا مــــن أفــــكــــار انـــتـــظـــمـــت فــــي هـــذا 
أو "النيو"  منهجيًا  عليه  يطلق  ما  في   السياق 

"املابعد".
يتالزم مفهوم القّوة مع مفاهيم أخرى محايثة 
على أكثر من مستوى وأكثر من صعيد، فّثمة 
مستوى يقرن القّوة بالعلم واملعرفة، ومستوى 
واألسلحة  والجاه  والسلطة  باملال  القّوة  يقرن 
الشامل،  الدمار  التي توصف بأسلحة  الفتاكة 
واملنهج  بالنظرّية  الــقــّوة  يقرن  آخــر  ومستوى 
يتجاوز  مستوى  وثــّمــة  والــبــرهــان،  واملصطلح 
هذه املحّطات كّلها ويزيحها عن درب مفهوم 
آخر يتحّرك على صعيٍد مختلٍف تمامًا يتعّلق 
قــّوة  على  تسمو  قـــّوة  ال  أّن  ويـــرى  بالغيبّيات، 
ــعــرفــان حـــني تــتــوقــف ســّكــة الـــبـــرهـــان، فحني  ال
كان  أّيــًا  البشرّي  للعقل  التابعة  الحلول  تخفق 
وتفاصيلها  طبيعتها  كــانــت  وأّيــــًا  مــصــدرهــا 
ــلــجــوء إلـــى الــحــّل  األرضـــّيـــة فـــال مــنــاص مـــن ال
العرفانّي الحاسم، وهو يتعّلق باإليمان القائم 
هو  والبشرّية  للبشر  مــا يحصل  كــّل  أّن  على 
 َمَنَعْت ما هو أبشع منها ضررًا في مقولة 

ٌ
نعمة

شهيرة ومعروفة هي "دفَع اللُه ما كاَن أعظم"، 
على نحو يجلب الطمأنينة والقناعة "التي هي 
كنٌز ال يفنى" فيتعايش اإلنسان مع ما يصيبه 

ويحمد الله على كّل شيء أوًال وآخر.
الكبرى  واملــالحــم  القديمة  األســاطــيــر  تشترك 
واألديان بمختلف أشكالها ومصادر انبعاثها 
في تقديس العرفان والبرهان معًا لكّنها تعطي 
امللموسة  األرضــّيــة  الــقــّوة  أعلى،  قيمة  العرفان 
املرئّية في البرهان لكّن القوة الخفّية الغامضة 
الــســحــرّيــة األعــلــى فــي الــعــرفــان، ألّن الــبــرهــان 
مهما بلغ من قّوة العلم واملعرفة والنفوذ املاّدي 
العقلّية  والــكــشــوفــات  والــفــتــوحــات  والــبــشــرّي 
حّد  عند  يقف  وأن  بــّد  ال  واإلجــرائــّيــة  النظرّية 
معّني، ال يمكن أن يتخّطى فيه طاقته البشرّية 
له مهما كانت كبيرة وجــّبــارة وهائلة  رة  اُملــقــدَّ
وثرّية، وحني ُيمتَحُن العقل البشرّي في ظرف 
خاّص امتحانًا قاسيًا يفوق قدراته فيستنفُر 
مــا لــديــه مــن طــاقــات حــّتــى آخــرهــا ويعصرها 
عصرًا فال يجد حًال، فإّنه يلجأ ُحكمًا للغيب 
كي يعثر على حّل مجهول ال يعرف له سبيًال 
ســـوى االنــغــمــار االســتــعــطــافــّي الــتــوســلــّي في 

فضاء العرفان.
بما أّن القّوة هي واقع ملموس مرئّي فإّنه رديف 
منطقّية  خــطــوات  على  القائم  العقلّي  البرهان 
ــيــة الـــحـــجـــاج واإلقــــنــــاع بـــاســـتـــخـــدام أدوات  عــال

رياضّية ال سبيل إلى دحضها، و العرفان هو 
عمل يتحّول من مجال العقل إلى فضاء الروح 
ويــحــتــاج إلـــى تــدّخــل املــتــخــّيــل فــي حساسّيته 

الصوفّية.
وقد حّفزت األديان بمختلف أنواعها وأشكالها 
لبلوغ  الثنائّية  هــذه  تفاعل  على  ومــصــادرهــا 
مرحلة تتمّكن البشرّية فيها من إيجاد الحلول 
العلم  يتوّقف  إذ حني  املستعصية،  ملشكالتها 
عــنــد حـــدود معّينة فــي ظـــرف مــعــّني ال يمكنه 
تــجــاوزهــا ال بـــّد مــن االســتــعــانــة بــالــخــيــال في 
العرفان، وبما  آلّيات  السبيل نحو استحضار 
اّن فضاء العلم يستبعد الخيال في مساحات 
كثيرة من فعالياته فإّنه لن يتمّكن من تجاوز 

العلمّي،  للمنجز  اإلجــرائــّيــة  املنطقّية  الــحــدود 
تفرغ  ُمعّينة  نقطة  يتوّقف عند  ما  عــادًة  وهــو 
الفاعلة  العلمّية  ذخيرتها  من  النظريات  فيها 
فـــي املـــيـــدان حــّتــى وإن لـــم تــنــجــح فـــي حـــّل كــّل 
املــشــكــالت الــتــي تــحــتــاج إلـــى حـــّل، وهــنــا ال بــّد 
من تفعيل عنصر الخيال "العرفانّي" القتحام 
مــا لــم تــجــرؤ الــنــظــريــات عــلــى اقــتــحــامــه بسب 
ــتــقــلــيــدّيــة عن  تـــوّقـــف وســائــلــهــا اإلجــــرائــــّيــــة ال
البحث، والتوّغل في مجاهيل ال يمكن فتحها 
طبيعّية  غير  طــاقــات  واســتــخــدام  بالحدس  إال 
الناجعة  الحلول  تجد  باهرة  إلنجاز كشوفات 

ملا كان عصيًا على الحّل قبل حني.
ال شّك في أّن العلم يبتكر ويخترع  ويكتشف 

مــا تــحــتــاجــه الــحــيــاة فــي ظـــّل ظـــروف مناسبة 
ومــواتــيــة وصــالــحــة تنهض غــالــبــًا عــلــى مقولة 
أو  املبتِكر  يفكر  ال  إذ  االخـــتـــراع"،  أم  "الــحــاجــة 
يبتكره  أن  يــريــد  بــمــا  املــكــتــِشــف  أو  املـــخـــتـــِرع 
الحاجة  تــلــّح  حــني  إال  يكتشفه  أو  يخترعه  أو 
على ذلك، بحيث يتحّول هذا املبتِكر واملختِرع 
أن ينجح  بعد  إلى ُمخّلص ومنِقذ،  واملكتِشف 
في وضع حّد ملشكلة مستعصّية ُتعيق حركة 
البشرّية والحضارة إلى األمــام، وقد يقود هذا 
ـــى املـــضـــّي فـــي ُســـبـــٍل أخــــرى تــتــكــّشــف وقــت  إل
الراهنة،  الحاجة  ُيشبع  ما  اختراع  نحو  العمل 
إنــجــاٍز غير  الحاجة ويسهم في  ليعبر حــدود 
مسبوق بوسعه أن يحّل مشكالت مستقبلّية 

بطريقة استباقّية تنبؤّية.
املــّرة على نحٍو مختلٍف  الطبيعة هذه  تحّركت 
تمامًا ووضعت العلم في زاوية حرجة فاجأْت 
وغـــروره،  ومنجزاته  وتقاناته  املعرفّي  حــراكــه 
وبدأت بامتحان قدراته على التصّدي واملقاومة 
اسمه  عــدوٍّ مجهوٍل  ملقاومة  حــّل  عــن  والبحث 
الــصــمــيــم على  "كــوفــيــد 19" يــضــرب اآلن فــي 
مـــســـتـــوى اإلصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات وتــحــطــيــم 
املــعــنــويــات، ويــتــجــّول بــحــرّيــة كــافــيــة فــي أكثر 
وُنُظمًا  ومعرفيًا  علميًا  تقّدمًا  العالم  أصــقــاع 
صحّية راقية، في قلب أوروبا والواليات املّتحدة 
األميركّية، وقبلها في الصني واليابان وكوريا 
كــّلــه تقريبًا بال  الــعــالــم  فــي  وبــعــدهــا  الجنوبية، 
استثناء وبال تمييز وبال هوادة، فضرب بذلك 
مثًال مضادًا وُمحّيرًا على توحيد العالم شرقًا 
وغــربــًا وشـــمـــاًال وجــنــوبــًا تــحــت شــمــس املــوت 

الالهبة.
إّن الصراع التقليدّي املعروف منذ بدء الخليقة 
بــني الــحــضــارة والطبيعة هــو صــراع ضــرورّي 
ألسباب كثيرة تتعّلق بضرورات الحياة نفسها، 
ويمكن فهم ظهور الجائحات على مّر التاريخ 
بأّنها نوع من دفاع الطبيعة عن نفسها لفرض 
فالطبيعة  الحياة،  مناسبة الستمرارّية  معادلة 
تدافع عن نفسها ضّد الحضارة كّلما شعرت 
أّن الحضارة تتغّوُل أكثر مّما يجب في تدمير 
عناصر الحياة الصافية والنظيفة في الطبيعة، 
 
َ
والطبيعة الفضاَء  تغتصب  دائمًا  فالحضارة 
وتقيم ناطحات السحاب واملشاريع الصناعية 
العمالقة على أنقاضها، كي يتحّقق لها ما تريد 
وتعبر من فوق املمنوعات وتستبيح الخضرة 
تترك وراء عواصفها  النقّي وال  والهواء  واملــاء 
املــــدّمــــرة ســــوى مـــزيـــد مـــن الـــتـــلـــّوث واملــجــاعــة

 

واملوت.
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الــى طريقة  الــفــن  يتحول  مــا  متى 
االبــــداع.  يــحــضــر  بــالــحــيــاة  تفكير 
ويتجسد التفكير بان يتحول الى 
اســلــوب ومــمــارســة تــتــأصــل بكل 

مفاصل الحياة. 
ــنــبــدع ؟ وكــيــف  اي كــيــف نــفــكــر ل
نــفــكــر لــنــعــيــش؟  ويـــتـــم هــــذا عبر 
تحويل ما نجيده الى طريقة عيش 
وانـــســـانـــي  فـــكـــري  مـــحـــتـــوى  ذات 
عميقني. ان على الكاتب والشاعر 
الكتابة  عبر  يفكر  ان   .. والــرســام 
والــــشــــعــــر والــــــرســــــم بـــمـــا يــقــدمــه 
التفكير  مساحة   ومــا  للمجتمع، 
، واال  مــــن هـــويـــتـــه  اال جـــــزء  هـــــذه 
اذا  الفن  نفهم  أن  لنا  يمكن  كيف 
الكتشاف  لنا  هاجسًا  نجعله  لــم 
مساحات جديدة او اعادة تسليط 
الـــضـــوء عــلــى مــســاحــات شــوهــت 
هنا وسيلة  الفن   ..

َ
فهمت خطأ او 

بما  التفكير  عــبــر  ذواتـــنـــا  ملــعــرفــة 
نجيده سواء كان كتابة او رسمًا 
فنية  بطريقة  ولــكــن  موسيقى  او 

وابداعية.
 الــفــن مــســؤولــيــة، هــكــذا علينا أن 
نفهمه خصوصًا اذا كان يخاطب 
املــجــتــمــع، واملـــبـــدع هـــو مـــن يمتلك  
حــســاســيــة عــالــيــة اللـــتـــقـــاط املــهــم  
ــه بــعــد تــفــكــيــر عميق  مـــن مـــا حــول

بفحواه. 
فــالــكــاتــب ال يــخــاطــب ذاتـــــه فــقــط، 
بــــل يـــخـــاطـــب مــجــتــمــعــًا مــتــنــوعــًا، 
وهـــــذا االنـــتـــقـــال مـــن الـــفـــرديـــة الــى 
كــبــيــر وواســـع  الــجــمــاعــيــة ملجتمع 
وقـــــراءاتـــــه،  وتـــفـــســـيـــراتـــه  رؤاه  لــــه 
الــتــي  الـــخـــصـــبـــة  االرض  هــــو  بــــل 
وفنانني  ككتاب  افكارنا  تستقبل 
وبحساسيتها العالية تمنح الحياة  
ومن  االفكار،  من  واملهم  للصادق 
يــفــكــر ان املــجــتــمــع  كــتــلــة صــلــدة 
مسلوبة االرادة والتفكير تستقبل 
لــهــا فهو  دون وعـــي كــل مــا يلقى 
ثــقــافــي  حـــشـــد  ازاء  ،النـــــــه  واهـــــــم 

وادبــــــي وانـــســـانـــي.. لـــه امـــتـــداداتـــه 
فـــــي كـــــل مـــفـــاصـــل الــــحــــيــــاة وهـــو 
االنساني  التفاعل  هــذا  مــن  جــزء 
بل  له،  االساسي  واملحرك  اليومي 
الــذي يمتلك  الــجــزء الحساس  هــو 
مــجــســات اكــثــر مــن غــيــره لتقييم 
الجيد من الــرديء خصوصًا وان 
االنسانية  التجارب  على  االنفتاح 
اصبح متاحًا ليقارن بني ما يقدم 

بني القارات .
ان الـــفـــن فــــي جــــوهــــره بـــحـــث عــن 
الجمال في كل شيء ولكن بادوات 
فنية. واذا ما فكر الكاتب بان عليه 
مــســؤولــيــة كـــهـــذه فـــانـــه لـــن يــقــدم 
اشـــيـــاًء ســطــحــيــة مــشــوهــة فــارغــة 
مــــن املـــحـــتـــوى وال تــتــمــتــع بــفــنــيــة 
ــيــة وان قـــل نـــتـــاجـــه، فـــاالبـــداع  عــال
مرهون بالتفكير والوعي واالدراك 

والتجربة. 
النسيان،  عــلــى  الكثير  راهـــن  لــقــد 
واغــفــال ضعف مــا قــدمــوه بحجة 
ــــيــــات، ملـــواصـــلـــة  ضـــعـــف االمــــكــــان
العمل باملمكن السيئ حتى اصبح 
او   اللوحة  او   الكتاب  الحديث عن 
املسرحية او  املسلسل الجيد امرًا 

نادرًا.
هــل مــن املــعــقــول ان نـــروج لفشل 
بفشل آخــر ونبقى كل عــام نعيد 
ذات القضية دون وعي؟ وهل من 
املعقول ان نشيد بحلقة او حلقتني 
مـــن مــســلــســل مـــن ثـــالثـــني حلقة 
من  بفصل  او  نجاحًا؟!  ونعتبره 
كتاب! هل تكرار الصورة املشوهة 
والــســمــجــة عــن االنـــســـان الــعــراقــي 
الجنوبي يعد اضافة وتطورًا كما 

يفترض بالفن ان يكون؟!.
اذا لم يع الكاتب ان الكتابة اسلوب 
حياة  يتمكن عبرها من ان يطور 
ويجدد املجتمع، وان هذه الوسائط 
شاشات عمالقة للتجديد وتقديم 
الجمال بطريقة فنية فليتوقف الن 

الفن حياة.

 

 (1962  –  1897) فــوكــنــر  ويــلــيــام  ظـــل 
كاتبًا غير مشهور في الواليات املتحدة، 
حتى اكتشفه النقاد والقراء الفرنسيون 
ـــذيـــن اعــــتــــادوا عــلــى قــــــراءة الــــروايــــات  ال
واألعـــمـــال الــفــنــيــة الــغــامــضــة أو املــعــقــدة 
مــن خــالل متابعتهم ألعــمــال مارسيل 
الــســريــالــيــة،  املـــدرســـة  ورواد  بـــروســـت 
وحــتــى جــيــمــس جــويــس بــعــد ترجمته 
إلـــى الــفــرنــســيــة ومـــع ذلـــك فـــإن الــشــهــرة 
إال بعد فوزه  لم تصله  لفوكنر  الفعلية 
ـــآلداب عــام (1950) إذ  بــجــائــزة نــوبــل ل
إلــى جانب  بلدته صورته  أهالي  شاهد 

ملك السويد.
فــي بــدايــاتــه األولــــى كـــان فــوكــنــر يقول 
إنـــه مــــزارع ويــنــاقــش فــي أمـــور الــزراعــة 
أكــثــر مما يتحدث عــن األدب،  والــصــيــد 
وفي تلك الفترة كان ايفانز هارنفتون، 
رئيس قسم اللغة اإلنكليزية في جامعة 
ــــــي مـــيـــس" يـــقـــوم بـــتـــدريـــس قصته  "أول
املــــــدارس  لـــطـــالب  امـــيـــلـــي"  ـــــى  إل "وردة 
نظرات  يتبادلون  كــانــوا  الــذيــن  الثانوية 
في  رأيهم  عن  سألهم  وحينما  الخيبة، 
ـــطـــالب بــأن  هــــذه الــقــصــة أجـــــاب أحــــد ال

املؤلف "مجرد فوضوي".

عقدة الجامعة
وعــــــنــــــدمــــــا اقــــــــتــــــــرح بـــــعـــــض أعـــــضـــــاء 
ـــجـــامـــعـــة مــنــح  ــــتــــدريــــس فـــــي ال هـــيـــئـــة ال
فــــــوكــــــنــــــر شــــــــهــــــــادة فــــــخــــــريــــــة قــــوبــــل 
إدارة مـــــن  بــــالــــرفــــض  االقـــــــتـــــــراح   هـــــــذا 
الجامعة وبعد فوزه بجائزة نوبل وافق 
فقال  الــجــائــزة  منحه  على  املعترضون 

اآلخرون:
يـــا لـــلـــعـــار، ال يــمــكــنــنــا أن نــمــنــحــه هــذه 

الشهادة اآلن، لقد فات األوان.
الــدراســة  وكـــان ولــيــام فوكنر قــد هجر 
الجامعية دون أن يحصل على شهادة.

تــقــول الــكــاتــبــة الــيــزابــيــث ســبــنــســر:(إنــه 
واحــــــــــد مـــــنـــــا، كــــــــان يــــعــــيــــش هــــنــــا فــي 
اكـــــســـــفـــــورد، وقــــــد هــــزنــــا ألنــــــه عـــرض 
صورتنا على الناس في أماكن أخرى، 
من خالل قصصه املتالحقة التي كانت 

تخرج من خزانته).

حكاية البريد
فـــي عــــام 1924 أصــــدر فــوكــنــر ديــــوان 
شــعــر لـــم يــثــر انــتــبــاه الـــقـــراء أو الــنــقــاد، 
وفـــي ذلـــك الــعــام اســتــقــر كــمــديــر لبريد 
الـــجـــامـــعـــة فــــي مـــديـــنـــة اكــــســــفــــورد فــي 
ودهانًا  نجارًا  عمل  أن  بعد  املسيسبي 
لم يكن منسجمًا مع  لكنه  املــنــازل،  في 
العمل الوظيفي فاستقال، غاضبًا وجاء 
في كتاب استقالته: لعنني الله إذا كنت 
ــبــقــاء فـــي خــدمــة كـــل أفـــاق  أرغــــب فـــي ال
 لعني يستطيع أن يشتري طابعًا بريديًا 

بقرشني. 
ولـــكـــن أحــــد أصـــدقـــائـــه قــــال عـــنـــه: "كـــان 
أســـــــوأ مــــديــــر لـــلـــبـــريـــد عـــلـــى اإلطـــــــالق" 
أنهم  من  الجامعة  في  املوظفون  وشكا 
كـــانـــوا يـــجـــدون رســائــلــهــم فـــي الــقــمــامــة 
املــجــالت  أمـــا  الخلفية،  األبــــواب  قـــرب  أو 
واملطبوعات فكانت تتأخر في الوصول 
إلى أصحابها، إذ إن فوكنر كان يحاول 
قــراءتــهــا قــبــل أن يــرســلــهــا إلــيــهــم، كما 
كان يغلق مكتب البريد مبكرًا ملمارسة 
هــوايــتــه املــفــضــلــة فــي لــعــب الــجــولــف أو 

من  أكثر  وبعد  كالبه،  بصحبة  الصيد 
اكسفورد  مدينة  فــي  أقيم  عامًا  ستني 
بــمــنــاســبــة إصــــــدار مصلحة  احـــتـــفـــال 
البريد لطابع يحمل ذكرى فوكنر، وفي 

هذا مفارقة ساخرة أخرى.

عقدة الطيران
تتسم  وحكايات  فوكنر قصصًا  روى 
باملبالغة حول عالقته بالطيران الحربي، 
عندما عاد من كندا بعد الحرب العاملية 
ـــــى، فــكــان يــتــحــول فـــي بــلــدتــه وهــو  األول
يــرتــدي زي ضــابــط بــريــطــانــي، ويــعــرج 
فــــي مــشــيــتــه، ويــــزعــــم أن لـــديـــه جــرحــًا 
فــي رأســــه بــســبــب حــادثــة فــي الــطــيــران 
الحربي، والحقيقة التي تكتشف في ما 
بعد تقول، إنه لم يكمل الدورة التدريبية 
للطيران، وإنه لم يغادر كندا تلك الفترة، 
البريطاني  حيث تطوع في سالح الجو 
املــــرابــــط فــــي كـــنـــدا بـــعـــد أن أخـــفـــق فــي 
تحقيق هذه الرغبة في الواليات املتحدة.
وظلت عالقة فوكنر بالطيران مستمرة، 
فكان يمارس مع اخوته هواية التحليق 
بــالــطــائــرات الــصــغــيــرة وحــيــنــمــا يطير 
األخوة األربعة معًا وليام وموري وجون 

وديــن، كانت األم تفزع وتقول: ليس لي 
أوالد على األرض!!..

عرنوس الذرة
فــي الــفــتــرة مــن 1929 إلــى 1932 نشر 
أهم رواياته وهــي: سارتوريس،  فوكنر 
الـــــصـــــخـــــب والــــــعــــــنــــــف، عـــــنـــــدمـــــا أرقـــــــد 
مــحــتــضــرة، ونــــور فــي آب "أغــســطــس"، 
وكـــلـــهـــا ظــــهــــرت عـــنـــدمـــا كــــــان الـــكـــاتـــب 
"الهيكل"  روايــتــه  أمــا  ومهمًال،  مجهوًال 
له  جلبت  فــقــد   1931 عـــام  كتبها  الــتــي 
األضــواء  عليه  وسلطت  الشهرة  بعض 
بــعــد أن تــحــولــت إلــــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
الــذرة)  (عرنوس  البلدة  أبناء  ويسميها 
على سبيل التهكم، ألن الحدث األساسي 
فيها يعتمد على استخدام عرنوس من 
لــم يهتموا  البلدة  الـــذرة، ومــع ان سكان 
بــقــراءة روايــاتــه في تلك الفترة إال أنهم 
كــان يكتب  إذا  ما  كانوا يتساءلون في 
عنهم أو عن بعضهم في رواياته وكتبه 
 الـــتـــي تــــجــــاوزت الــخــمــســة والــعــشــريــن

كتابًا.

فوكنر وهوليوود
تحولت ثالث روايــات من أعمال فوكنر 
ـــى أفــــالم هـــي "الــهــيــكــل" و"دخـــيـــل في  إل
الغبار" و"الصخب والعنف"، كما شارك 
فــي كــتــابــة الــســيــنــاريــوهــات والـــحـــوارات 
فــي هــولــيــوود عــلــى مــضــض، فــقــد كــان 
بحاجة إلى املال، ولم تكن هوليوود في 
غير  مــزاجــه  تناسب  املعقدة  عالقاتها 
أن تصوير فيلم "دخيل في الغبار" من 
إخــــراج كــالرنــس بــــراون وإنـــتـــاج مترو 
غــولــدويــن ماير عــام 1949 أخــذ طابعًا 
احــتــفــالــيــًا، حــيــث جــــرى الــتــصــويــر في 
مــديــنــة اكـــســـفـــورد ومــقــاطــعــة الفــايــيــت 
وكـــــان ســـكـــان املـــديـــنـــة يــتــجــمــعــون في 
الـــــشـــــوارع حـــســـب طـــلـــب املــــخــــرج، كــمــا 
شـــارك طـــالب الــجــامــعــة وحــاكــم الــواليــة 
مــشــاهــد  فـــي  مــخــتــلــفــة  أدوار  أداء  فـــي 
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يـــعـــكـــس بــشــجــاعــة 
املــلــونــون  الــتــي كـــان يعيشها  الـــظـــروف 
لم  الجنوب األميركي، ولكن فوكنر  في 
للفيلم في األول  العرض   يحضر حفل 

اكسفورد.

عندي من القلِق
مايكفي مدينة منكوبة

لذا أخشى أن اغفو
فأصحَو على عالِم بال لون

ممتلئ بالبياض..
الفكرة نهار صاهل

وعالٌم يركض بال توقف
أقف اآلن

في الجزرة الوسطية من الحلم...
التفُت

كأن أحدا ما يندهني..
الاحد يعنيني

حتى اني نسيت اّن لي قدمني
تركتهما على الرصيف املقابل... ويدين ثملتني

من عصر ذهبي
وال انظر الى ساعتي،

الوقت يجلدني , كما يتسلى القادة املنتصرون
بأسرى وقعوا توًا.

التقًط صورَة لكلب سائب
يبدو قلقًا أكثر مني

أطير كعصفور يطارده الغبش..
شجرة شاهقة تلوح لي

حسبتها انِت..!
عبرت الشارع، ناديت على اسمك مرتني

فلم اسمع اال نواح قلبي ..
في املرة الثالثة صرخُت. وتشوهت االشياء حولي

ضباب يتزاحم في رأسي
جذبني منظر العالم املشوه،

ال ادري ملاذا ضحكُت
فقد ظن املارة.... ينقصني االحترام

كان علّي
ان احترَز حني اتذكرك

واحفظ توازني في طريِق
يؤدي اليك...
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في مقابل الغسيل الرديء الذي تّم نشره في أماكن متفرقة من برامجنا 
ـل لهذه البرامج أنها أعــادت إلينا  الرياضية الرمضانية ، فإن ما ُيسجَّ

طيورنا املنسية في داخل الوطن ، أو املهاجرة في الدنيا الواسعة!
على الشاشة الرمضانية وفي أوقات متأخرة من املساء ، أو مبكرة من 
الصباح ، أطلـت علينا وجوه افتقدناها طويال ، بعد أن جرى إهمالها 
لسنوات ، وتّم إسقاطها من حسابات اإلعالم الرياضي العراقي الذي 
كان يتعامل معها وكأنها صفحات مطوية أو يجب أن تطوى من تاريخ 

الكرة العراقية .
تفاصيل  نشر  نحو  املــوتــور  املحموم  السباق  أن  األمــر  فــي  والعجيب 
 ، التسامح  إلى  الفضيل وطبيعته ودعوته  الشهر  ال تتالءم مع مكانة 
أنتج لنا هذا السباق - في وجهه اآلخر - براعة ال تنكر في اقتفاء أثر 
النجوم الذين غادروا ذاكرة الكثير من جمهورنا 
الرياضي الذي عاش من قبل إبداعاتهم ، بينما 
لم يتمكن الجيل الحالي من االستمتاع بلمحاتهم 
وإبــداعــاتــهــم ، فالكثير مــن أبــنــاء هـــذا الــجــيــل لم 
يكونوا قد ولدوا حني كان أي من هؤالء الالعبني 
 ، النجاح  ميدان  في  ويجول  املالعب  في  يصول 
يتساوى في ذلك الالعبون الذين أهملناهم وهم 
ما زالوا يعيشون بيننا لم يتحركوا شبرا واحدا 
الــعــراق ، ولــم تتسلل أفــكــارهــم إلى  عــن مساحة 
الذين حّتمت ظروفهم  خارج الحدود ، مع أولئك 
حمل عصا الرحيل والتجوال في بالد الله أرض 

الله!
الـــالفـــت تــمــامــا خـــالل األيـــــام املــاضــيــة أن الجيل 
لغة  يجيد  الــذي  الرياضي  من جمهورنا  الحالي 
في  ونجاحاتها  اإلنترنت  شبكة  عبر  التواصل 
االبــتــكــار ، عــرف أســمــاء كــان يسمع عنها ، ولم 
أكــثــر الجمهور اســتــخــدام تقنيات  ، ولــهــذا  يــرهــا 
النت للبحث عن ماضي هؤالء الالعبني والنبش 
في صفحاتهم الثرية ، وهذه (إصابة) موفقة سجلتها البرامج لنفسها 
، فلقد أعادت اكتشاف بعض الالعبني بذكرياتهم وأوجاعهم ولهفتهم 
للحديث عن أنفسهم! لكن هذه امليزة التي حققتها البرامج الرياضية 
الرمضانية ، لم تمر من دون أن تترك في أنفسنا أثرا مؤملا ، فهنالك 
الكثير من الجراح التي أعيد فتحها من جديد ، ولم أكن أرى مسّوغا أبدا 
لهذا الفعل ، إال إذا كانت هنالك نّية مبّيتة إلثارة الجمهور واستدراجه 
لتحقيق أعلى نسبة من املشاهدة ، ولو على حساب رفع وتيرة التعصب 
وحتى العداء بني جماهيرنا الكروية التي لم يعش بعضها أحداثا جرت 
قبل عشرين أو ثالثني سنة ، وقد أعيد طرحها على نحو يسيء إلى 
الــكــرة عندنا  وقــع بعض مشاهير  فقد   ، نفسه  الجمهور  بــني  العالقة 
 في الفخ وتحدثوا في ما نراه محظورا أو ممنوعا أو ال يجب االقتراب 

من وتقليبه!
تقريب  فــي  الــرائــع  املــؤثــر  االجتماعي فعلها  الــتــواصــل  أثبتت وســائــل 
املـــســـافـــات بـــل واخـــتـــزالـــهـــا بــيــنــنــا وبــــني وجـــــوه األمـــــس ، ولـــكـــن هــنــاك 
ـــذهـــاب  حــــرص فـــي بــعــض األحــــيــــان عــلــى امـــتـــطـــاء هــــذه الـــوســـائـــل وال
اإلنسانية  ومــعــانــيــه  الفضيل  الــشــهــر  مــدلــول  عــن  بــعــيــدا   بــهــا وعليها 

الخّيرة العميقة!!

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان املرحلة 
واللجنة  الـــــوزارة  بــني  مشتركا  عــمــال  ستشهد  املقبلة 

االوملبية بهدف دفع عجلة الرياضة الى االمام.
اللجنة االوملــبــيــة رعد  وبــني درجـــال خــالل لقائه رئيس 
حــمــودي ونــائــب رئــيــس اللجنة فــالح حــســن، بحضور 
رئيس لجنة الشباب والرياضة البرملانية النائب عباس 

عــلــيــوي ومــســتــشــار رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء لــشــؤون 
الرياضة اياد بنيان، ان االجتماع كان مثمرا وتم خالله 
استعراض مسيرة املرحلة املاضية والعالقة التي تجمع 
وزارة الشباب والرياضة واللجنة االوملبية كمؤسستني 
معنيتني بالرياضة، ووجوب تجاوز الخالفات التي تؤثر 

في العمل املؤسسي والرياضي.
ــــوزيــــر، انــــه تـــم خــــالل الـــلـــقـــاء الـــــذي اســتــمــر  واضــــــاف ال
لـساعات عدة بحث العديد من امللفات التي تخص العمل 
الرياضي، واالتفاق على ضرورة تغليب املصلحة العامة 

االيجابية  املناخات  وتوفير  العقبات  تذليل  الى  وصوال 
مساحة  وتمنحهم  ورياضيينا  رياضتنا  تــخــدم  الــتــي 
للتركيز على عملهم ورفع اسم العراق عاليا في املحافل 

الخارجية.
الــى موضوعات شتى كانت حاضرة  وتطرق درجـــال، 
في مفكرة الحضور، ووضع الحلول الناجعة التي تعيد 
الرياضة الى سابق عهدها، وانهاء حالة الخالفات التي 

أكلت من جرف رياضة االنجاز.
على صعيد آخر استقبل وزير الشباب وفد اتحاد بناء 
التهنئة  قــدم  الــذي  الحسن  فائز عبد  برئاسة  االجسام 
تتوسم  وجماهيرها  اللعبة  اتحاد  ان  مبينا  باملنصب، 
بــالــوزيــر درجــــال الــخــيــر وتــشــد عــلــى يــديــه فــي احـــداث 
تغييرات محسوسة لصالح الرياضة واسرتها بصورة 

عامة.
وابطال  االتحاد  انجازات  اهم  الحسن  واستعرض عبد 
اللعبة وجماهيريتها بعد افتتاح عدد كبير من القاعات 

في جميع محافظات العراق.
واكد درجال ان الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل الوقوف 
مــع أي اتــحــاد واســـنـــاده وبـــصـــورة خــاصــة االتـــحـــادات 
املنجزة ومنها اتحاد بناء االجسام، اذ تم توجيه الدائرة 
الهندسية بضرورة تشييد مقر لالتحاد ضمن املدينة 
الــشــبــابــيــة، مــنــوهــا بـــان الــجــانــب االســتــثــمــاري وتشعب 
الــعــمــل فــيــه البـــد مــن ان يــشــمــل االتـــحـــادات والــتــســويــق 
الظروف  النجازاتها وهو ما سنعمل عليه بعد تجاوز 

الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا وتداعياتها.

قدم عدد من االعالميني تهنئتهم الى العاملني في 
الــصــبــاح ) بمناسبة ذكـــرى صــدورهــا  جــريــدة ( 
الــســابــعــة عــشــرة ، مــشــيــديــن بـــدورهـــا املــهــنــي في 
تعزيز الديمقرطية ونشر االخبار املوثوقة ، فضال 
عن تناولها قضايا تهم املواطن والخدمات املقدمة 
الــذي لعبته في كشف  الــدور  لها ، كما اثنوا على 
الــحــقــائــق وتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر ونــشــرت عبر 
الخارجية  واالنـــجـــازات  االنــشــطــة  اهــم  صفحاتها 

وفي جميع االلعاب .
وهنأ عميد كلية االعالم في جامعة بغداد الدكتور 
عــمــار طــاهــر ( الــصــبــاح ) فـــي ذكــــرى الــتــأســيــس 
تحتل موقع  الــجــريــدة  ان  مــؤكــدا  عــشــرة  السابعة 

الريادة بني الصحف العراقية بالوقت الحالي .
وقال طاهر: ان (الصباح ) تعد واحة جميلة في ظل 
االزمة الكبيرة التي تعيشها الصحافة الورقية في 
العراق والعالم، مضيفا ان التنوع والجودة أصبحا 

عنوانا عريضا لصحيفة تمثل الوطن واملواطن .
وتابع طاهر ان (امللحق الرياضي لجريدة الصباح 
) يــضــم نــخــبــة رائــعــة مــن الــصــحــفــيــني املتميزين 
تغطية  اســتــطــاعــوا  الــجــم  واالدب  الــعــالــيــة  باملهنية 
الــعــديــد مــن االحــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى بطريقة 
الــحــدث، مبينا ان  الــقــارئ دائــمــا فــي قــلــب  جعلت 
يــفــارقــان مضامني امللحق  الــدقــة واملــوضــوعــيــة ال 
الرياضي. وزاد ان (الصباح الرياضي ) تجمع بني 
تناغم جعل من  امللتزم في  والــرأي  الطازج  الخبر 
الرياضي  باملشهد  للمشتغلني  يوميا  زادا  املحلق 
حــيــث يــنــقــل االحـــــداث بــواقــعــيــة مـــن دون إضــفــاء 
االثارة املفتعلة التي قد نرصدها في وسائل اعالم 
أخــــرى، مــشــيــرا  الـــى ان الــخــط الــرصــني للصباح 
الرياضي أصبح سمة بــارزة وهوية حقيقية مما 
عـــزز الــثــقــة بــاملــطــبــوع وجــعــل الــجــمــهــور الــريــاضــي 
كما جعله  املــنــشــورة  بــاملــواضــيــع  مطلقا  ال يشك 
مرافقا دائما للمسؤول الرياضي ملتابعة االحداث 

وتقويم األخطاء.
وكــــرر طــاهــر فــي خــتــام حــديــثــه الــتــهــنــئــة لــلــزمــالء 
العاملني في ”جريدة الصباح“ السيما في القسم 
يمنح  وتعاونهم  (انسجامهم  ان  وقــال  الرياضي 
الوسط الرياضي يوميا باقة منوعة من املواضيع 
الطازجة والرؤى الخالقة بما يسهم في بناء البلد). 

إشراقة ”الصباح“ في ذكرى الكفاح
وقــــال الــصــحــفــي ايــــاد الــصــالــحــي رئــيــس الــقــســم 
ـــريـــاضـــي فــــي صــحــيــفــة املــــــدى بـــهـــذه املــنــاســبــة  ال
: تـــدّشـــن الــزمــيــلــة ”الـــصـــبـــاح“ عـــامـــًا جـــديـــدًا من 
الــذي دأبــت عليه في سياسة  الكفاح املهني  رحلة 
تــحــريــرهــا املــحــتــرفــة، بــفــضــل قـــيـــادات مــالكــاتــهــا 
تهيمن  فتئْت  ما  التي  وواقعية رسائلها  الكفوءة، 
العالقة  ذات  املصيرية  القضايا  مــخــرجــات  على 
بأكثر من أزمة تعيشها البالد منذ نيسان 2003، 
الـــذي توالى  املــثــابــر،  الــريــاضــي  فما بالنا والــقــســم 
على الظهور فيه أكثر من زميل بــارع، خاض في 
شجون الرياضة والصحافة وترك بصمات ملا تزل 
الى أدوار كل واحــد بعرفان كبير، تنساب  تشير 
معه دموع الزمالء مع نسيم الذكرى السنوية ملن 
غادر مشهد ”الصباح“، أو آثر الوفاء مرابطًا في 
املكان، ناسجًا خيوطًا قوية من عالقات انسانية ال 

تهن مع متغّيرات الزمن وصدمات املحن!
الرياضة بسلوك  آلف أسرة  الرياضي“  ”الصباح 
مهني احتضن مواهبها، وراعــى رّوادهــا، واسهم 
فــي وأد ُمــشــاَغــبــات، وكـــان الــقــاســم املــشــتــرك مع 
صــحــف عـــديـــدة تــبــّنــت حـــمـــالت دعــــم املــنــتــخــبــات 
الــوطــنــيــة فــي مــنــاســبــات غــالــيــة أفــــردت مساحات 
ــرافــديــن  كــبــيــرة ملــنــجــزات عــظــيــمــة كــــان ألســــود ال
التحقيقات  تــكــن  ولـــم  واألفـــخـــم،  األكــبــر  النصيب 
الــهــدف، بــل لقاحات  نصوصا تأملية خــاويــة مــن 
جثوم  من  الرياضيني  أوجــاع  تحّسست  تفاعلية 
فاسدين ومزّورين وطارئني عبثوا في مواقعهم، 
فكانت ”الصباح“ وزميالتها في الخّط األول من 
اُملعّززة بمقاالت ترك اصحابها خدوش  املواجهة 
من  االنتفاع  استمرأت  كالحة  وجــوه  في  أقالمهم 

الــريــاضــة بــال عــطــاء، فيما راحـــت ”الــصــبــاح“ في 
الـــورد على رؤوس أبطال  زوايـــا أخـــرى تنثر مــاء 
املــــالعــــب، وضــــّمــــت رّوادهـــــــــا فــــي ثـــنـــايـــا الــتــكــريــم 
املعنوي، موثقة مسيرتهم الظافرة بروايات شهق 

لها التاريخ أملًا لهول املأساة!
مبارك زمالء الركب املهني الصادق إيقاد الشمعة 
أخــرى  مناسبات  فــي  التفاؤل  بتجديد  أمــًال   ،  18
وأنتم بأتّم الجاهزية ملغامرات ”الصباح“ في سوح 

الرياضة.

حان املوعد
، فتحدث عن  لفتة  عــدنــان  الدكتور  االعــالمــي   اما 
هـــذه املــنــاســبــة قــائــال : مــبــارك نــقــولــهــا مــن القلب 
لــجــريــدة ”الـــصـــبـــاح“ وهـــي تــطــفــئ شــمــعــة أخـــرى 

،ونــجــاح بعد  عــام  مــن شموع ميالدها عاما بعد 
رصينة  رسمية   لصحافة  تؤسس  ،وهــي  نجاح 
والحرص  املواطنني  تعتمد منهج رعاية  ،صحافة 
على مصالحهم والتفكير في مستقبلهم وإيصال 
إلى  ووزاراتــهــا  العراقية  والحكومة  الــدولــة  صــوت 

الناس.
 مبارك لكل العاملني في جريدة الصباح لجهودها 
ـــثـــر ونــبــضــهــا الــيــومــي  املـــتـــواصـــلـــة وعـــطـــائـــهـــا  ال
الـــذي يــرافــق حــيــاتــنــا بــكــل تفاصيلها، يــرفــع من 
معنوياتنا في ايام املحنة ،ويزيد من قوتنا في ايام 
الشدة، ويخفف من أحزاننا ويفتح آفاقا للسعادة 
واألمل نحو مستقبل نريده جميعا جميال لبلدنا 

الحبيب.
وطــــاملــــا انـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن املــســتــقــبــل فــيــحــدونــا 

الــطــمــوح ان نجد عمال دؤوبـــا فــي املــرحــلــة املقبلة 
انطالق صحف متخصصة من  فقد حان موعد 
للصحافة  الحياة  تعيد  ”الصباح“  رحم مؤسسة 
الورقية، صحيفة رياضية يومية يحتاجها العراق 
بــشــدة بــعــد ســنــوات عــجــاف غــابــت فــيــه الصحف 
املــتــخــصــصــة عـــن الــــصــــدور جـــــراء ازمــــــات مــالــيــة 

متواصلة.
حـــــان املــــوعــــد فــــي جــــريــــدة ”الــــصــــبــــاح“ أن نــجــد 
االنطالقة الصحفية الواعدة لصحف متخصصة 
للفن والتكنولوجيا واملــرأة ، صحف تلبي  اخــرى 
حـــاجـــة الـــجـــمـــهـــور مــــع االصــــــــدار الـــيـــومـــي الـــرائـــع 
للصباح، حان موعد العمل وتعزيز دور مؤسسة 
بها  نفخر  أن  جميعا  لــنــا  يــحــق  كــبــيــرة  صحفية 
فــي خــطــوات متوالية النجاح  الــدنــيــا  ونــبــاهــي بها 
العمل الصحفي وتطويره والنهوض به نحو االمال 
املنشودة في واقع صحفي يرسم التفاؤل ويقوي 
دور صحافتنا في بلد ولد وترعرع على حروف 

القراءة وبقي محبا لها رغم عواصف الزمن.

عنوان التألق
بهذه  املــالــكــي  الــريــاضــي سيف  الصحفي  وبـــارك 
املـــنـــاســـبـــة قــــائــــال: نــــبــــارك لــصــحــيــفــة ”الـــصـــبـــاح“ 
وملحقها الرياضي ذكرى التأسيس الـ17، ونأمل 
التميز واملهنية  ملــالكــهــا املــضــي قــدمــا فــي طــريــق 
الــحــقــة فـــي عـــالـــم الــصــحــافــة املــحــلــيــة والــعــربــيــة، 
فالصباح أضحت واحدة من افضل الصحف على 
ملــا تنشره مــن مــواضــيــع تحمل  الــعــربــي  الصعيد 

األهمية والقيمة. 
لــن آت بــجــديــد اذا مــا تحدثت  الـــقـــول:  واســتــطــرد 
عن  امللحق الرياضي ومدى تميزه بني اقرانه في 
املــؤســســات االعــالمــيــة االخــــرى ومــهــنــيــة زمــالئــي 
وأخــــوتــــي الـــذيـــن يــشــكــلــون الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري فيه 
ووجــوده  الرياضية  االحـــداث  مواكبته  واســتــمــرار 

الدائم لنقل كل ما هو جديد للقارئ.
واقـــــدم  الـــفـــرصـــة  أغـــتـــنـــم  أن  أود  ـــكـــي:  املـــال وذكــــــر 
تهنئتي الى ”الصباح“ وهي تحتفل اليوم بذكرى 
تأسيسها وأتمنى لها مزيدا من النجاح، فالجريدة 
أصــبــحــت الـــيـــوم مـــن الــعــنــاويــن الـــبـــارزة فـــي عــالــم 
الصحافة العراقية، وللملحق الرياضي األثر الكبير 
بـــاثـــراء املــســيــرة االعــالمــيــة الــريــاضــيــة مــن خــالل 
الوعي  ونشر  تفعيل  فــي  ُيسهم  بما  لــه  متابعتي 
ال سيما  العراقي  املجتمع  في  الرياضية  والثقافة 
االعــالم  انها واصلت تميزها رغــم ظهور وسائل 
الرقمي التي اصبحت بديال عن الصحافة الورقية، 
ــكــم ذكــــراكــــم وتــمــنــيــاتــنــا لــكــم وألســــرة  ونــــبــــارك ل
والتوفيق واالزدهـــار في  النجاح  بــدوام  الصحيفة 

عالم صاحبة الجاللة.

17 عامأ من التميز واإلبداع
وقــــال الــصــحــفــي فـــالح خــابــط: (الــصــبــاح) صــرح 
شــامــخ فـــي ســمــاء صــحــافــتــنــا املــحــلــيــة الــتــي البــد 
الزاخرة  أن نعرج عليها على مدى مسيرتها  من 
بـــاإلبـــداع والــعــطــاء الــكــبــيــريــن فــي مــيــدان صاحبة 
حصل  الـــذي  الــريــاضــي  ملحقها  السيما  الجاللة 

على الثناء والتقدير.
ـــشـــرف أن يــقــتــرن اســمــي  ـــي ال واضــــــاف خـــابـــط ل
الكابادي وإنجازاته  بضع مرات بأخبار رياضة  
ونــــشــــاطــــاتــــه وبــــعــــض املــــــداخــــــالت والـــتـــحـــلـــيـــالت  
أفـــراد هــذه األســـرة العريقة  واحسست باني احــد 

التي بدأت  متابعتي لها منذ سقوط النظام.

{                       }                 

هنأ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مالكات 
جــريــدة ”الــصــبــاح“ ملـــرور سبعة عــشــر عــامــا على 
«يسرني  التهنئة  برقية  في نص  وجــاء  تأسيسها، 
أن أتـــقـــدم بــالــتــهــانــي والــتــبــريــكــات ملـــالكـــات جــريــدة 
الــــ17  الــذكــرى  مـــرور  بمناسبة  ”الــصــبــاح“ جميعا 
االنــتــشــار  مــزيــدا مــن  لــهــا  عــلــى تأسيسها ونتمنى 
والتقدم ألداء رسالة الصحافة في البناء الديمقراطي 
ابدعت فيها كمنبر  التي  واملعرفي بجميع املجاالت 
اعالمي حر له مكانته املتميزة في ميدان الصحافة 
واالعالم مؤطر باملهنية واملوضوعية بشكل يومي 
وانضباط ومسؤولية يشهد لها الجميع كما نرجو 

لجميع العاملني فيها التوفيق والنجاح“ . 
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كــشــفــت صــحــيــفــة ”مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو“ اإلســبــانــيــة عـــن ضــغــط نـــادي 
بيانيتش العــب خط وسط  ميراليم  أجــل حسم صفقتي  من  برشلونة 
في  ميالن  إنتر  مهاجم  مارتينيز  والوتـــارو  اإليطالي،  يوفنتوس  فريق 

أقرب وقت ممكن.
ويعد الثنائي بيانيتش ابن 30 عامًا، ومارتينيز صاحب 22 عامًا هما 

أهداف برشلونة األساسية خالل سوق االنتقاالت املقبلة.
إدارة برشلونة تعمل على حسم  أن  إلى  وأشــارت الصحيفة اإلسبانية 
صفقتي بيانيتش ومارتينيز قبل نهاية شهر ايار، حيث يواصل النادي 
الضغط بقوة على اليوفي واإلنتر من أجل الوصول التفاق نهائي يرضي 

الطرفني.
وأضافت الصحيفة أن الجزء الجيد من القصة هو أن الثنائي قد وافقا 
الشخصية في  الــبــنــود  واتــفــقــا على  بــرشــلــونــة،  لفريق  االنــضــمــام  على 
عقديهما مع العمالق الكتالوني، لذلك سيكون على البرسا إقناع إدارتي 

اليوفي واإلنتر بالسماح لهما بالرحيل.
جــزءًا  يــكــون  قــد  سيميدو  البرتغالي  أن  ديبورتيفو“  ”مــونــدو  وأكملت 
من صفقة انضمام بيانيتش إلى البرسا، حيث كان يرغب اليوفي في 
التعاقد مع البرازيلي آرثور ميلو، ولكن الالعب سيستمر مع البالوغرانا، 

ولن يرحل.
ويـــرغـــب أيــضــًا بــرشــلــونــة فـــي االســـتـــفـــادة من 

رافينيا، وراكيتيتش، وأومتيتي، وفيدال من 
أجل حسم صفقة مارتينيز، حيث يرغب 
يـــورو، ولكن  فــي مبلغ 90 مليون  اإلنــتــر 

الــبــرشــا يــرغــب فــي إضــافــة أكــثــر من 
العب في الصفقة من أجل تخفيض 

املبلغ بعض الشيء.

املشهور  الصحفي  عبر  اإلسبانية  ”آس“  ذكــرت صحيفة 
تــومــاس رونــســيــرو بــأن مــشــروع خــط هــجــوم ريـــال مدريد 
الثنائي املميز ”كيليان  ُيطبخ على نار هادئة، بالتعاقد مع 
في  جديد  هجوم  خــط  لتكوين  هــاالنــد“،  وإيرلينغ  مبابي، 
املرينغي سيعرف باسم ”MHH “ بجانب البلجيكي إيدين 

هازارد.
ومن املعروف عن ريال مدريد طوال السنوات املاضية منذ 
ثمانينيات القرن املاضي أنه يتعاقد مع العناصر املميزة في 
خط الهجوم، وتكوين خط هجومي ناري مكون من ثالثة 
العبني، بدأ مع جيل بوتراغينو، وكان آخرهم ثالثية بنزيما، 

وكريستيانو رونالدو، وبيل.
لتكوين  مــدريــد يستعد  ريـــال  أن  إلــى  الصحيفة  وأشــــارت 
ثالثية أخرى ستقود ريال مدريد لفترة ليست بالقصيرة، 

بالنظر إلى أعمار الالعبني الحالية.
وأكــمــلــت الــصــحــيــفــة انـــه كـــان يستعد لــلــتــعــاقــد مــع أهــدافــه 
الــرئــيــســة ”كــيــلــيــان مــبــابــي، وإيــرلــيــنــغ هــاالنــد“ مــن بــاريــس 
ســان جــيــرمــان الــفــرنــســي، وبــوروســيــا دورتــمــونــد األملــانــي 
خالل سوق االنتقاالت الصيفية القادمة، ولكن بعد األزمة 
التي تسبب فيها فيروس كورونا، أصبح من  االقتصادية 

حكم املستحيل التعاقد معهما هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة أن صيف عام 2021 سيشهد بنسبة 

كبيرة تعاقد ريال مدريد مع الثنائي كيليان مبابي، وهاالند، 
لينضمان إلى هازارد لتكوين الثالثي املنتظر.

الثالثي  أن معدل أعمال  إلى  وأشــار رونسيرو في تقريره 
”هــــــازارد، ومــبــابــي، وهـــاالنـــد“ عــنــدمــا ينضم الــثــنــائــي في 
الشاب  للثنائي  وسينضم   ،24.3 سيكون  املقبل  الصيف 
مبابي وهاالند النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فيما 
بعد عندما سيرحل هــازارد، لذلك فنحن أمــام فريق شاب 

سيقود الريال لعديد من السنوات.
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يـــرغـــب أيــضــًا بــرشــلــونــة فـــي االســـتـــفـــادة من 
فينيا، وراكيتيتش، وأومتيتي، وفيدال من 

يي

جل حسم صفقة مارتينيز، حيث يرغب 
ي

يـــورو، ولكن  فــي مبلغ 90 مليون  نــتــر 
بــرشــا يــرغــب فــي إضــافــة أكــثــر من 

ي

الصفقة من أجل تخفيض  عب في
ي

الش ض بلغ بعض الشيء.املبلغ

إيفاندر هوليفيلد  األميركي  املالكم  أكد   
وجــــــود مــــفــــاوضــــات مــــع مـــواطـــنـــه مــايــك 
تـــــايـــــســـــون مــــــن أجــــــــل خــــــــوض مـــــبـــــاراة 
امللكني  بني  الثالثة  ستكون  استعراضية 
الفن  رياضة  في  الثقيل  للوزن  السابقني 
الــنــبــيــل، حــتــى أنـــه لــم يــتــم ”الــتــوصــل إلــى 

اتفاق».
 3” لــراديــو  فــي تصريح  هوليفيلد  وقـــال 
بــويــنــت كــونــفــيــرشــن“ األمـــيـــركـــي ”لــقــد 
تــــحــــدث مـــعـــســـكـــره مــــع مـــعـــســـكـــري ولـــم 
اتــــفــــاق قــــوي،  ـــــى  نـــتـــوصـــل حـــتـــى اآلن إل
االتـــجـــاه».وأضـــاف  هـــذا  فــي  لكننا نسير 
”إذا تم ذلك، فلن تكون مشكلة. يبدو أن 
(تــايــســون) كــان يفعل شيًئا وأنـــا أيضا 
الناس  أخــبــرت  عندما  أفــعــل شيئا.  كنت 
عن ذلك، رأوني أعمل. كل شيء يجب أن 
يكون مجتمعا، لكنني ال أمانع إذا فعلنا 
تــايــســون ملصقا  شــيــئــا كـــهـــذا».ونـــشـــر 

”تايسون- مــبــاراة  عن  يعلن  تويتر  على 
هوليفيلد 3“ في 11 تموز في الدرعية في 
استعاد  السعودية، حيث  العربية  اململكة 

البريطاني أنتوني جوشوا القابه املوحدة 
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــاملــيــة، املــنــظــمــة الــعــاملــيــة، 
املنظمة الدولية واالتحاد الدولي في الوزن 

الثقيل بــفــوزه عــلــى األمــيــركــي مــن أصــل 
مكسيكي أندي رويز بالنقاط في كانون 
األول املــاضــي. وأبـــدى كــل مــن هوليفيلد 
وتايسون في األيام األخيرة رغبتهما في 
العودة إلى الحلبة عبر نشر مقاطع فيديو 
الــتــدريــب. وأظــهــر تايسون  تظهرهما فــي 
التدريبات  (53 عاما) قوته وسرعته في 
ـــــــذي تــخــلــلــه  ـــفـــيـــديـــو ال الــــشــــرســــة عـــبـــر ال
 57) هوليفيلد  ورد  عـــدت“.  ”لقد  تهديد 
أكبر في  ذاتها، وبهدوء  بالكلمات  عاما) 
الحبل.  على  يقفز  ظهر  حيث  مقتطفات 
بــني املالكمني  وإذا كــانــت ولـــدت صــداقــة 
عـــقـــب اعـــتـــزالـــهـــمـــا، فـــقـــد كـــــان الــتــنــافــس 
بــيــنــهــمــا قـــويـــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات تخلله 
انتصاران لهوليفيلد. األول خطف به لقب 
املــجــلــس الــعــاملــي بــقــرار مــن الــحــكــم الــذي 
الجولة 11 بعد معركة  املباراة في  أوقــف 
ملحمية. والثاني كان في مباراة مشهودة 
الثالثة  استبعد منها تايسون في الجولة 

لعضه االذن اليسرى لهوليفيلد.

بــعــث رئــيــس نـــادي أوملــبــيــك لــيــون الــفــرنــســي جـــان ميشال 
أوالس بــرســالــة ثــالــثــة إلـــى بــرملــانــيــي بـــالده يـــوم األحـــد في 
إطار معركته ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم 

املتعلق بالتوقف النهائي للدوري املحلي.
وجدد أوالس في مقتطفات نقلتها صحيفة ”لو بروغريه“ 
حصل  ”أنــه  االنترنت  فــي  الرسمي  موقعها  على  اليومية 
على تأكيدات من االتحاد األوروبي للعبة كون تاريخ الثالث 
من آب إلنهاء البطوالت كان مجرد توصية فقط ولم يكن 
ليون  رئيس  وأوضــح  نهائيا».  موعدا  وال  تاريخا رسميا 

لكرة  األوروبـــي  االتحاد  رئيس  تشيفيرين،  ”ألكسندر  أن 
القدم (ويفا)، عد أن قرار فرنسا بعدم السماح باستئناف 
املسابقة كان سابقا ألوانــه“، مطالبا مرة أخرى ”بتأجيل 
أوروبــيــة  دول  فعلت  كما  البطولة،  بتوقف  النهائي  الــقــرار 
أخـــــرى». وأضـــــاف ”أقـــتـــرح عــلــى الــخــصــوص أخـــذ الــوقــت 
االوروبـــي  لالتحاد  الصحي  الــبــروتــوكــول  لــدراســة  الكافي 
الـــدول األخــرى  (ويــفــا)، والــبــروتــوكــول الصحي ألملانيا أو 
التي استأنفت اللعب أيضا، من أجل مراجعة املوقف املتخذ 

حاليا لتجنب أزمة اقتصادية غير مسبوقة».
وانتقد رئيس االتحاد الفرنسي للعبة نويل لو غرايت في 

مقابلة مع برنامج ”كانال فوتبول كلوب“، موقف أوالس.

وقال ”إنه يدافع عن مصلحة ناديه بقوة كبيرة في بعض 
األحيان، وقد ذهب في اآلونة األخيرة إلى حد بعيد».

واعــلــن أوالس الـــذي يشن حملة إعــالمــيــة قــويــة جــدا ضد 
السلطات الكروية في بالده، أنه تقدم بطعنني أمام املحكمة 
اإلداريــة بشأن اإليقاف املبكر للبطولة بدعم من الحكومة، 

آمال في صدور قرار ”قبل نهاية أيار «.
ويــتــعــلــق هـــــذان الــطــعــنــان مـــن جــهــة بـــقـــرار إنـــهـــاء املــوســم 
مبكرا، ومن ناحية أخرى بمعايير إيقاف البطولة وطريقة 
احــتــســاب الــتــرتــيــب الــنــهــائــي عــلــى ضـــوء املــرحــلــة الثامنة 
والعشرين والتي كانت األخيرة قبل توقف الدوري بسبب 

فيروس كورونا املستجد.

 

أعلن كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس 
ــتــنــفــيــذي لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ مــتــصــدر  ال
الدوري األملاني لكرة القدم، أنه ”متفائل 
بـــحـــذر“ بــخــصــوص مـــوضـــوع تــمــديــد 
ـــــنـــــادي الــــدولــــي  حـــــــارس مــــرمــــى ال
ـــعـــقـــده الـــــذي  مــــانــــويــــل نــــويــــر ل
ينتهي في حزيران 2021.
وقال الرجل القوي في 
”أنا  البافاري  النادي 
مــتــفــائــل بــحــذر بــأن 
مـــانـــويـــل ســيــوافــق 

بسرعة على عرض بايرن“، وذلك خالل 
حـــديـــث لــقــنــاة ”ســـكـــاي دويــتــشــالنــد“ 
قــبــل مـــبـــاراة فــريــقــه مـــع أونـــيـــون بــرلــني 
فــي املــرحــلــة الــســادســة والــعــشــريــن من 
اللقب  األولــى لحامل  البوندسليغا وهي 
في األعــوام السبعة األخيرة بعد توقف 
ملـــدة شــهــريــن بــســبــب فــيــروس كــورونــا 
املــســتــجــد.وأضــاف ”مــانــويــل يــعــرف ما 
لديه فــي بــايــرن وبــايــرن يعرف مــا لديه 
فـــي مــانــويــل نـــويـــر. إنـــه زواج يــجــب أن 
يــســتــمــر فـــي املــســتــقــبــل». وأبـــــدى نــويــر 
بـــدوره تــفــاؤلــه بــهــذا الــشــأن عقب الفوز 
على اونــيــون بــرلــني (2 - صــفــر)، وقــال 

ذلك.  ”كــارل هاينتس رومينيغه يعرف 
أنا سعيد كوني ألعب في بايرن ميونيخ، 
نحن متفائلون، ولكن لم نوقع حتى اآلن 
عــلــى أي شــــيء ولــيــس هــنــاك مـــا يجب 

اإلعالن عنه».
وبحسب وسائل اإلعالم األملانية، يطالب 
عـــام 2025،  نــويــر بتمديد عــقــده حــتــى 
فيما يرغب بايرن في تمديده حتى عام 
2023 حيث سيكون عمر الحارس 37 
عاما، مشيرة إلى أنه باإلضافة إلى ذلك، 
طلب وكيل أعماله توماس كــروث راتبا 
سنويا قدره 20 مليون يورو، وهو أعلى 

بكثير من العرض املقدم من بايرن.
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على  املصطافني  استقبال  من  لتتمكن  إيطاليا  تجهد 
إيــرادات ال يستهان به  شواطئها إذ يشكلون مصدر 

القتصادها الذي شارف على االختناق.
لــوكــا زايـــا رئــيــس منطقة فينيتو خــالل مؤتمر  وقـــال 
أو  حياة  الــشــواطــئ مسألة  عــن  التحدث  «إن  صحافي 

موت بالنسبة إلى االقتصاد».
وقد أعلنت حكومة جوزيبي كونتي ليل الجمعة السبت 
إعــادة فتح حــدود البالد أمــام السياح األوروبــيــني في 

الثالث من حزيران/يونيو.
اإليطالية  املنطقة  هي  البندقية،  تضم  التي  وفينيتو 
التي تجذب معظم السياح. وهم يضخون 18 مليار 
يورو في االقتصاد كل عام. ويأتي حوالى نصف 

ذلك من نشاط الشاطئ.
وهذا يعني أن الفنادق الساحلية أصبحت في حالة 
الصاالت  تعقيم  بعمليات  وتقوم  تأهب قصوى، 
ـــــطـــــاوالت عــــن بــعــضــهــا واســـتـــخـــدام  وإبـــــعـــــاد ال

التكنولوجيا للمساعدة.

مظالت شمسية متطورة
أصدرت الحكومة اإليطالية التي تدرك أهمية 
قطاع السياحة الحيوي الذي يمثل 15 % من 
الــبــالد، هــذا األســبــوع، سلسلة  الوظائف في 
املــرتــبــطــة بالسياحة  لــألعــمــال  الــقــواعــد  مــن 

الشاطئية.
فينبغي وضـــع املــظــالت عــلــى مــســافــة 4,5 أمــتــار من 
يجب  كما  املشتركة  املناطق  وتعقيم  بعضا  بعضها 
توفير الــجــل املعقم فــي املــنــاطــق الــتــي عـــادة مــا تشهد 

اكتظاظا.
وال تزال معظم الشواطئ في كل أنحاء البالد مغلقة، مع 
توّلي املسؤولني اإلقليميني واملحليني قرار تحديد موعد 
تتجاور عشرات  البندقية)،  يزولو (شــرق  فتحها. في 

الفنادق على الشاطئ، على غرار ميامي بيتش.
في هذا املكان، تساعد التكنولوجيا على إبقاء الفيروس 
بعيدا. فاملظالت تفتح وتغلق عن طريق جهاز التحكم 
عن بعد والحمامات مزودة تكنولوجيا تتيح تطقيمها 
إلكترونية تستخدم  أســـاور  ابتكار  إلــى  ذاتــيــا إضــافــة 

لفتح الخزائن والحمامات.
«يونيوماري  اتــحــاد  رئيس  بيرتون  أليساندرو  وقــال 
فــيــنــيــتــو» لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس إن الـــشـــركـــات بـــدأت 

االستعدادات في االسابيع القليلة املاضية.
ومــن بني الجهود األخــرى، قــام القطاع بتحسني نظام 
الــحــجــز عــبــر اإلنــتــرنــت ملــنــع الــنــاس مــن الــتــجــمــع قــرب 

مداخل املنشآت الشاطئية، وفقا لبيرتون.
لــكــن كــريــســتــوفــر دي زوتــــي مــديــر فــنــدق «مــونــديــال 
هــوتــيــل»، قـــال إن الــحــجــز عــديــم الــفــائــدة مــا لــم يتمكن 

مشغلو الفنادق من توّقع موعد وصول السياح.
وأوضـــــح أن «نــقــطــة الــتــحــول الــحــقــيــقــيــة ســتــكــون فتح 
الــحــدود» مشيرا إلــى أن األجانب يشكلون 60 % من 

زبائنه.
وأضاف «من املهم أن تعرف متى سيسمح لهم بأخذ 

إجازتهم في إيطاليا».

موقف رهيب
في تشيسيناتيكو، على مسافة ساعتني إلى الجنوب 

في منطقة 
إمــــيــــلــــيــــا رومـــــانـــــيـــــا 

ـــت كــل املنتجعات  املـــجـــاورة، مــا زال
ثالثة  إال  تفتح  ولــم  مغلقة  الساحل  طــول  على  املمتدة 
أنــهــا مشغولة حاليا  إال  أصــل 310،  مــن  فــنــادق فقط 

بالعمل على إعادة فتح أبوابها في أقرب وقت ممكن.
امتياز  الــذي تملك عائلته  وقــال سيموني باتيستوني 
«عــادة  العام 1927  بانيو ميالنو منذ  تشغيل شاطئ 

أفتح بداية آذار/مارس».
وهو العب  غارجولو  غيدو  وزميله  باتيستوني  يقوم 
كرة قدم سابق يبلغ من العمر 37 عاما، حاليا باختبار 
املــظــالت وكــراســي االســتــرخــاء الــتــي وضــعــت حديثا. 
وقد توصل االثنان إلى االستنتاج نفسه: ستجبرهما 
القواعد الجديدة على خفض عدد املظالت بنسبة الثلث 
على األقــل، ما سيؤدي إلــى تراجع اإليـــرادات بالنسبة 

نفسها.
ــــــــى أنــــــــه ســــيــــوظــــف نــحــو  وأشــــــــــــار بــــاتــــيــــســــتــــونــــي إل
بـــكـــثـــيـــر  أقـــــــــل  املــــــــوســــــــم، وهـــــــــو  70 شــــخــــصــــا هـــــــــذا 
املــــــواســــــم فـــــــي  يــــوظــــفــــهــــم  كـــــــــان  عــــــامــــــال   مـــــــن 120 

 السابقة.
وقــــال فــيــوريــنــتــســو بــيــرســيــبــي وهـــو مــالــك فــنــدق «ال 

دولتشي فيتا» املجاور القريب «إنه وضع رهيب».
ــــدة  وتـــــــــرد شــــــكــــــاوى مــــمــــاثــــلــــة فــــــي ريــــمــــيــــنــــي املــــخــــّل
ــــلــــمــــخــــرج فـــيـــديـــريـــكـــو  فـــــــي فــــيــــلــــم «أمــــــــــــاروكــــــــــــرد» ل
 فــيــلــيــنــي، إذ ال تـــــزال أبــــــواب فـــنـــدق «غــــرانــــد هــوتــيــل»

 مغلقة.
الــشــواطــئ فـــارغـــة وال يــســتــغــل ســـوى عـــدد قــلــيــل من 
أمثال  مــن  هوايتهم  ملمارسة  الفرصة  األمـــواج  راكــبــي 
ماركو فانوتشي (62 عاما) الذي قال « هنا، كل شيء 

يدور حول السياحة».

في  األمــيــركــيــة  الجامعة  مــن  فيليبس  ويتني  ووصــفــت 
منذ 20  انــخــرط  الــذي  األمــيــركــي  امللياردير  سيراكيوز 
عامًا عبر مؤسسة غيتس في حمالت التلقيح ومكافحة 

األوبئة، بأنه يستخدم «كفزاعة».
بني  مــن  يتهمه،  باإلنكليزية  فيديو  مقطع  حصد  فقد 
أمور أخرى، بالرغبة في «القضاء على 15 % من سكان 
العالم» عن طريق اللقاحات وزرع رقائق إلكترونية في 
أجــســاد الــبــشــر، مــا يــقــرب مــن مــلــيــونــي مــشــاهــدة على 
«يوتيوب» في أقل من شهرين. وهذه االدعــاءات «زادت 
الثاني ونيسان بحسب  بشكل صاروخي» بني كانون 
التضليلي  الفيديو  فيه  بــات  درجـــة  إلــى  سميث  روري 
بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة املــوجــه ضــد بــيــل غــيــتــس اآلن أكثر 
بحياة  أودي  الـــذي   19  - بكوفيد  املــرتــبــطــة  املــنــشــورات 

العالم، شيوعًا، وفقا  ألــف شخص حــول  أكثر من 300 
لصحيفة «نيويورك تايمز»،.

«مستفيد»
ويمكن العثور على االدعــاءات املضللة في أرجاء العالم 
و»تويتر»  و»إنستغرام»  «فيسبوك»  على  اللغات  وبكل 
و»واتساب» و»4تشان» و»ريديت»... وقد تحققت وكالة 
فــرانــس بـــرس مــن أكــثــر مــن 12 مــنــشــورًا حــقــق نسب 
مــشــاهــدة عــالــيــة بــاإلنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة واإلســبــانــيــة 

والبولندية والتشيكية.
ومــــن خــــالل االقـــتـــبـــاســـات املـــحـــّرفـــة وتـــركـــيـــب الــصــور 
برغبته  املنشورات  هذه  تتهمه  املضللة،  واالختصارات 
في إعطاء لقاح مسموم لألفارقة من خالل شل مئات 

اآلالف مـــن األطـــفـــال والــســيــطــرة عــلــى مــنــظــمــة الصحة 
ة. العاملية واستخدام أدمغتنا إلنشاء عمالت افتراضيَّ

وإذا كان جزٌء كبيٌر منها متداوًال قبل تفشي فيروس 
الــتــي تستهدف بيل  االدعــــاءات  فـــإنَّ  املستجد،  كــورونــا 
غيتس تــشــتــرك فــي نقطة واحــــدة: اتــهــامــه بــالــرغــبــة في 
االســتــفــادة مــن الـــوبـــاء مــثــل شخصية «املــســتــفــيــد من 
الحرب»: السيطرة على العالم أو زيادة ثروته من خالل 

بيع اللقاحات.
وقال سميث: «هذه النظريات (...) يمكن أن تقلل من ثقة 
الناس في املنظمات الصحية وتخفض معدالت التلقيح، 

وهو أمر مثير للقلق».
على  ألينيوس  بولينتشوك  كينغا  الباحثة  وأوضــحــت 
مدونة لجامعة هلسنكي «يجب على أي نظرية مؤامرة 

ترامب  إدارة  انتقد  «ألنــه  مطلقها»، مضيفة  تكشف  أن 
وألنه قطب تكنولوجيا تحول إلى فاعل خير وهو مروج 
كبير وممول لحمالت التلقيح واملؤسس املشارك لشركة 

مايكروسوفت، فهو كبش فداء مثالي لألزمة».

«نجم»
وقال سيلفان ديلوفي الباحث في علم النفس االجتماعي 
في جامعة ريــن «لــم يصبح نجم نظريات املــؤامــرة فقد 

كان كذلك منذ فترة طويلة».
وبــاء  وراء  بــالــوقــوف  السابق  فــي  بيل غيتس  اتهم  فقد 
املؤامرة،  زيكا كما قال هذا االختصاصي في نظريات 
لكْن بفضل األزمة الصحية الحالية غير املسبوقة، يحطم 

بيل غيتس املستويات القياسية.
مــــفــــاجــــئــــا،  لـــــيـــــس  «هـــــــــــــذا  ســـــمـــــيـــــث  روري  وتــــــــابــــــــع 
نــــظــــرا إلـــــــى أنـــــــه مــــرتــــبــــط بـــقـــضـــايـــا الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 
 بــــطــــرق مــخــتــلــفــة مــــع املــــشــــاريــــع الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا حـــول

 العالم».
ومن بني النظريات، أن بيل غيتس هو من صنع الفيروس 
«بـــراءة اخــتــراع» و»تنبأ بالوباء» خالل  و»الــدلــيــل؟» لديه 

مؤتمر في العام 2015.
في الحقيقة؟ قدم معهد بحثي تلقى تمويال من مؤسسة 

غيتس، براءة اختراع لفيروس كورونا حيواني املنشأ.
ومــــــثــــــل جـــــــــزء مـــــــن املــــجــــتــــمــــع الـــــعـــــلـــــمـــــي، كـــــــــان بـــيـــل 
 غـــيـــتـــس قــــــد عــــبــــر عــــــن قـــلـــقـــه مــــــن احـــــتـــــمـــــال تــفــشــي

 جائحة ما.

انقسامات سياسية
شخصيات  أيضا  تشاركتها  الكاذبة  االدعــــاءات  وهــذه 
مــعــروفــة مــثــل املــمــثــلــة الــفــرنــســيــة جــولــيــيــت بــيــنــوش في 

تجاوز لالنقسامات السياسية.
وقد أثار بيل غيتس املنتقد لدونالد ترامب غضب لورا 
إنغراهام مقدمة البرامج التلفزيونية املحافظة التي اتهمته 

برغبته في «تعقب» األشخاص من خالل اللقاحات.
ـــنـــظـــريـــات، يــمــكــن إيـــجـــادهـــا  وإثــــبــــاتــــًا لــشــعــبــيــة هـــــذه ال
عــلــى الــجــانــب اآلخـــــر مـــن رقـــعـــة الــشــطــرنــج الــســيــاســيــة 
مــــــــع روبـــــــــــــــرت كـــــيـــــنـــــيـــــدي جـــــــونـــــــيـــــــور، ابــــــــــن شـــقـــيـــق 
ـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــســـابـــق املـــنـــاهـــض لــتــرامــب ـــرئـــيـــس ال  ال

 وللقاحات.
ثـــروتـــه وكـــونـــه مـــن عمالقة  الــتــبــســيــط، فـــإن  وإْن أردنـــــا 
اليسار  التكنولوجيا تجعالنه شخصا «مشتبها» لدى 
تجعله  املؤثرة  الدولية  أن شخصيته  في حني  املتشدد، 
تجسيدا ل»نزعة عاملية» يكرهها « اليمني املتشدد، كما 

شرح سيلفان ديلوفي.
وتابع أنه مع ذلك، فإنَّ فضح االدعــاءات الكاذبة ال يعني 
«أن كل األشــخــاص جــيــدون»، مشيرا إلــى أنــه قد تكون 
هناك تساؤالت حول استخدام البيانات الشخصية من 
الحكومات على سبيل  أو  التكنولوجيا  قبل مجموعات 

املثال.
بسبب  النتقادات  غيتس  بيل  مؤسسة  تعرضت  كذلك 
في  للتمويل  اختيارها  أو  إدارتــهــا  في  الشفافية  نقص 

مجلة «ذي النسيت» العلمية.

مؤسس مجموعة مايكروسوفت بيل غيتس.. (أ ف ب)

مـــــــــــــــــــع شــــــــــــــــيــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــالم عـــــــن 
ـــتـــجـــارب  الـــهـــيـــدروكـــســـيـــكـــلـــوروكـــني وال
املزدوجة التعمية واألجسام املضادة في 
بالزما الدم، وانتشار الرذاذ وغيرها من 
بشكل  العلم  خــرج  واملفاهيم،  التعابير 
العامة وسط  املساحة  إلــى  معهود  غير 
الجميع على متابعة تطور وباء  انكباب 
«كوفيد – 19» ومواكبة األبحاث املتعلقة 

به.

طريق متعرجة
ويــعــطــي الــعــلــم عــنــد خــروجــه مــن نطاق 
املختبرات انطباعا بأنه يسير في اتجاه 
يــومــا، وفــي االتــجــاه املــعــاكــس فــي اليوم 
التالي، سالكا طريقا متعرجة يبدو أكثر 
تضاربا مع األصداء التي يتخذها على 
التواصل  ومــواقــع  اإلخــبــاريــة  الشبكات 

االجتماعي.
لكن الخبراء يؤكدون أن هذا النهج ليس 
استثنائيا، ولو أنه يتسارع حاليا ويتخذ 

املزيد من االصداء.
ومــن املــؤكــد أن عــدد الــدراســات الجارية 
هــائــل ووتـــيـــرة املــنــشــورات فــي تــســارع، 
ولفت سيرج هورباخ من جامعة رادبود 
الــهــولــنــديــة فـــي تــقــريــر عـــن املــنــشــورات 
الــــــــصــــــــادرة حــــــــول فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
املــســتــجــد، إلـــى أن هـــذا أمـــر منطقي في 
ظـــل أزمــــة صــحــيــة عــاملــيــة، حـــني «يــكــون 
لـــســـرعـــة انـــتـــشـــار املـــعـــلـــومـــات الــعــلــمــيــة 
الــبــاحــث في  أهمية جــوهــريــة».وأحــصــى 
مــا ال يقل عــن 2102  منتصف نيسان 
«دراسة أولية» حول وباء كوفيد - 19، أي 
أنها نشرت على اإلنترنت قبل الحصول 
املستقلة  املراجعة  لجان  مصادقة  على 

التابعة للمجالت العلمية الكبرى.
وتــــابــــع أن هـــــذه املــــجــــالت مــــن جــهــتــهــا 
ـــيـــة الــنــشــر  «ســــرعــــت بــشــكــل كـــبـــيـــر» آل
للدراسات املخصصة للوباء، مع تقليص 
املــهــلــة «بــنــســبــة %49 أو بــمــتــوســط 57 
يوما»، وصوال إلى «خفض مهلة النشر 
باملقارنة مع فترة ما  بأكثر من 80 % 
قبل األزمة» بالنسبة لبعض املطبوعات.
وكتب واضع التقرير «يمكن أن نتساءل 
إن كــــان أســـــرع يــعــنــي دائـــمـــا أفـــضـــل»، 
محذرا من «مقايضة النوعية بالسرعة».

تسارع حاد
ورأى أيــفــان أورانــســكــي أحــد مؤسسي 
موقع «واتش» األميركي املتخصص في 
العلمية  الــدراســات  تصحيحات  تحليل 
«مـــا نــشــهــده لــيــس ســـوى تـــســـارع حــاد 

لتوجهات موجوده باألساس».
وتــــابــــع «تــــعــــد الـــصـــحـــف مـــنـــذ ســـنـــوات 
بــتــســارع عــمــلــيــات املــراجــعــة الــتــي تقوم 
بــهــا لــجــان الــــقــــراءة»، وفـــي ظــل األزمــــات 
أعمالهم  العلماء  أن يسّرع  «يمكن تفهم 
وأن تــنــشــر الــــدراســــات بــشــكــل أســــرع. 
ليس األمر سيئا بحد ذاتــه، لكن ينبغي 
أنــه سيكون هناك  املقابل  فــي  نــدرك  أن 
املـــــزيـــــد مـــــن األخــــــطــــــاء».ومــــــع انـــتـــشـــار 
املــعــلــومــات العلمية فــي وســائــل اإلعــالم 
وعــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
يــزداد هذا التجاذب في املعلومات، وهو 
ما يعتبره الخبير منطقيا. ويقول بهذا 
العديد من  إلــى تغطية  الــصــدد «انــظــروا 
النبيذ  أو  القهوة  لتأثيرات  الصحافيني 
مفيدة  تكون  فقد  الشوكوال،  أو  األحمر 
للصحة في اسبوع، وقاتلة في األسبوع 
الــتــالــي. فــالــواقــع أنــه ال أحــد واثـــق كثيرا، 
ويتركز االهتمام أكثر مما ينبغي على 
دراسات محددة».ومن األسباب األخرى 

الــتــي تــبــرر تــكــاثــر الـــدراســـات، املنافسة 
لألبحاث.وقالت  قروض  على  للحصول 
آن مــــاري جــوغــيــه خــبــيــرة األخــالقــيــات 
بول  الصحة في جامعة  الطبية وقانون 
ساباتييه في تولوز «هناك رهان هائل 
في النشر يتعلق بتمويل فرق» العلماء، 
وهي تناولت دراسات الطبيب الفرنسي 
البروفسور إريك راوول املثيرة للجدل في 
«التجارب  دراســة أسهمت فيها بعنوان 
السريرية والعالج: أي أخالقيات في ظل 
طوارئ صحية؟».وتابعت «ال ضرر في 
أن يكون هناك املزيد من الــدراســات، ما 
يهم فعال هو الدقة العلمية واألخالقيات» 
داعية بدورها إلى «طرح تساؤالت» قبل 

نقل أي نتائج تعرض على أنها واعدة.

التقدم من دون التشكيك
فهي جوهر  العلماء،  بــني  الخالفات  أمــا 

املسار العلمي برأي آن ماري دوغيه.
وتــــقــــول الـــبـــاحـــثـــة «فـــــي كــــل املـــؤتـــمـــرات 
ــعــلــمــيــة، ثـــمـــة ســــجــــاالت، وهــــــذا مــثــمــر  ال
الجمهور؟  يــريــده  الـــذي  مــا  لكن  للغاية. 
يــكــون  أن  عــجــائــبــيــا،  عـــالجـــا  نـــجـــد  أن 
فــعــاال وأن تــســيــر األمـــــور بــســرعــة. ما 
الــيــقــني، أن  الــجــمــهــور، هــو قلة  ال يفهمه 
يكون بإمكاننا القول إننا ال نعرف. ملاذا 
يلقى راوول أصداء جيدة؟ هو ال يطرح 

شكوكا، بل يتقدم».
ورأى بونوا غولتييه األستاذ في جامعة 
املــشــرفــني على مجموعة  زوريـــخ وأحـــد 
األبـــحـــاث حـــول نــظــريــة املــعــرفــة الــتــابــعــة 
أنــه «ينبغي  ملعهد «كــولــيــج دو فــرانــس» 
ــعــلــمــي والـــزمـــن  الـــتـــوفـــيـــق بــــني الــــزمــــن ال

اإلعالمي والزمن السياسي».
وهذا ما دفع البروفسور راوول تحديدا 
البحث وتوقيته  الــخــروج مــن نطاق  إلــى 
وحيث  البحث  في  التريث  يفرض  الــذي 
كانت أعماله تواجه معارضة، ليندرج في 
القاضية  الطبية  الداهمة  الضرورة  إطار 
بمعالجة املرضى، وهو إطــار قريب من 
«وقــف  يفترض  الـــذي  السياسي  الــزمــن 
دفـــق املــعــلــومــات فـــي لــحــظــة مـــا التــخــاذ 
قرار».وإن كانت السجاالت الناجمة عن 
«تثير  أن  يمكن  املتضاربة  القيود  هــذه 
الــخــيــبــة، أن تــجــعــل الــجــمــهــور يــتــســاءل: 
ما هــذه الفوضى الــعــارمــة؟»، فــإن بونوا 
غوتييه يرى فيها تجليا علنيا أكثر من 
الــعــادة «آللــيــة الــدحــض املــتــواصــلــة» التي 

يقوم عليها البحث العلمي.
وخــتــم بــالــقــول «الــــواقــــع أنــــه مـــع تفشي 
أنــفــســنــا معرضني  نــجــد   ،19 - كــوفــيــد 
العلمي  للمسار  اعــتــيــادي  غــيــر  بشكل 

االعتيادي».
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التفســــــــير املوضوعي منهج في تفسير القرآن الكريم شاع قبل عقود، 
ارتبطت ممارســــــــته والدعوة إليه في املدرسة النجفية مع السيد محمد 
باقر الصدر. وصلتني أربعة أســــــــئلة من أحد السادة الكرام، طلب مني 
اإلجابة عنها من خالل وسائل اإلعالم. يرتبط السؤال األول بالتفسير 
املوضوعــــــــي للقــــــــرآن الكريم، إذ أبدى الســــــــائل خشــــــــيته من أن يفضي 
تفاعــــــــل التفســــــــير املوضوعي مع الواقع الخارجــــــــي املعيش، بما يحفل 
به من أفــــــــكار ونظريات، ومناهج واتجاهات؛ إلــــــــى وضع القرآن الكريم 
فــــــــي موقف دفاعي، وأن يكون القرآن ظًال للنظريات البشــــــــرية وصدًى 
لالتجاهات واملنهجيات اإلنسانية، وذلك ارتكازًا إلى ما يعنيه التفسير 
املوضوعي، من حركة املفّســــــــر مــــــــن خالل الواقــــــــع الخارجي، وتفاعل 
النــــــــّص القرآني مــــــــع واقع التجربة اإلنســــــــانية بما تزخر بــــــــه من أفكار 
ونظريات وتجارب.أســــــــّجل في البدء أن هذه الخشــــــــية مشــــــــروعة، بيَد 
أنهــــــــا مدفوعة بعدد من الضمانات التي من املفروض أن ينطوي عليها 

التفسير املوضوعي للقرآن، ويّتصف بها املفّسر القرآني.
ستكون الخشية في مكانها لو افترضنا أن النّص، هو مجرد وعاء فارغ 
يمتلــــــــئ بمعناه من خالل الواقع. فلو تعامل املفّســــــــر مع النّص القرآني 
بوصفــــــــه صورة فارغــــــــة تأخذ ماّدتها من الواقــــــــع، أو مجّرد وعاء خال 
املوجودة،  والنظريات  باألفكار  يمتلئ 
فعندئــــــــذ ســــــــيبتلع هذا الواقــــــــع النّص 
القرآني، وسيتحّول القرآن إلى هامش، 
وتكــــــــون الغلبة والقيمومــــــــة للنظريات 
اإلنســــــــانية والتجارب البشــــــــرية.وهذه 
ممارســــــــة مرفوضة من قبل املفّســــــــر 
املوضوعي، فهذا املفّســــــــر يتعامل مع 
النّص القرآني، كنّص ممتلئ باملعاني 
والــــــــدالالت، غاية ما في األمر أن بعض 
الــــــــدالالت واملعانــــــــي ال تنفتــــــــح إال من 
خــــــــالل التعامل مع الواقع، وال ُتســــــــفر 
عــــــــن معانيها بشــــــــكل جلــــــــّي إال عبر 
التفاعــــــــل معه.ثّم املفــــــــروض أن ينطلق 
املفّسر في التفســــــــير املوضوعي في 
أداء مهّمتــــــــه، وهو ممتلــــــــئ باملؤّهالت 
التفســــــــيرية  املعرفة  علــــــــى مســــــــتوى 
وكّل ما له صلة بهــــــــا، وعندئذ فهو ال 
يمارس قــــــــراءة الواقع وهــــــــو فارغ، وال 
يخوض التجربة اإلنســــــــانية وهو في 
موقــــــــف محايد. أبــــــــدًا، إنما هو منحاز 
ســــــــلفًا إلى قيمومة القرآن ومرجعيته، 
بحيث تكون الكلمة األخيرة واملوقف الفصل للقرآن ال للفكر اإلنساني.
لذلك ال ينهض بمهّمة التفســــــــير املوضوعي إال كبار كالســــــــيد محمد 
باقــــــــر الصدر، الذي مّكنتــــــــه مؤّهالته العلمية على املســــــــتويني الكالمي 
والفقهي، من أن يخوض عباب التجربة اإلنسانية في مضمار مكّونات 
املجتمع وســــــــنن التاريخ، لينتهي إلى عرض محصلة هذه التجربة على 
القرآن، واســــــــتنطاق القرآن ملعرفة كلمته الفصــــــــل في هذا املجال.فإذن، 
يمكن أن تكون الخشــــــــية الواردة بالسؤال في محّلها، ويمكن أن يبتلع 
الواقع النّص القرآني، إذا كان املفّســــــــر خاليًا مــــــــن التأهيل العلمي على 
مســــــــتوى املعرفــــــــة القرآنية خاصــــــــة واملعرفة اإلســــــــالمية عامة، أما مع 
توّفره على األصالة فإنه يفرض حالة التوازن من خالل عملية التفاعل 
التي ينشــــــــدها التفســــــــير املوضوعي بني النّص والواقع، بالطريقة التي 
تبقــــــــي للنّص القرآني الكلمة الفصل، وتبقــــــــى القيمومة ثابتة لكالم الله 
جــــــــّل جالله.أخيرًا ينبغــــــــي أن ننتبه جيدًا إلى أّن التفســــــــير القرآني هو 
مجّرد شــــــــكل من أشكال التفسير، وتعبير عن لون واحد على صعيد 
الحركة التفســــــــيرية، وليس هو الصيغة الوحيدة في التعاطي مع كتاب 
الله، حتى إذا ما وقع في خطأ تسقط معه العملية التفسيرية بأكملها. 
ما نريد التركيز عليه أن التفســــــــير املوضوعــــــــي يعكس بعض األبعاد، 
ويؤّدي وظيفته في مضمار إشباع الحاجات االجتماعية وما يماثلها، 
 ومــــــــن ثّم فهو يتكامــــــــل مع الصيــــــــغ واملناهج واالتجاهات التفســــــــيرية

 األخرى.

لــــــــم يكن يمــــــــر شــــــــهر رمضان 
على املســــــــلمني من دون التجمع 
بشــــــــكل يومــــــــي فــــــــي املســــــــاجد 
مــــــــدن  فــــــــي  والحســــــــينيات، 
ومقاطعات بلجيكا بشكل عام، 
حيــــــــث اعتاد املســــــــلمون كســــــــر 
الروتــــــــني اليومــــــــي لإلفطــــــــار في 
الجماعي  باإلفطــــــــار  منازلهــــــــم، 
بني أروقــــــــة املســــــــاجد أو إحدى 
الســــــــتعادة  الحســــــــينيات، 
التهانــــــــي  وتبــــــــادل  الذكريــــــــات 

والتبريكات بالشهر الفضيل.
قصيــــــــد  املهنــــــــدس  يقــــــــول 
العيســــــــاوي: "تسببت اإلجراءات 
االحترازية ملنع تفشي فايروس 
كورونا، فــــــــي اختفاء تلك العادة 
التي باتت تتأصل في بلجيكا". 
واضاف العيســــــــاوي أن " سكان 

بروكسل من املسلمني ينفذون 
التوجيهات بالبقاء في منازلهم 
حفاظا علــــــــى صحة الجميع، إذ 
أن اليــــــــوم األول لإلفطــــــــار جمع 
غربتــــــــني؛ البعد عــــــــن الوطن األم 
وغربــــــــة االفطــــــــار بعيــــــــدا عــــــــن 

االصدقاء". 
وبــــــــّني أنه " في مثــــــــل هذا الوقت 
مــــــــن كل عــــــــام يشــــــــاهد توافــــــــد 
الصائمني من أحياء املدينة الى 
املســــــــاجد لإلفطار بالتمر واللنب 
وأداء صــــــــالة املغرب مباشــــــــرة، 
والبعــــــــض منهــــــــم يصطحبــــــــون 
معهم وجبات اإلفطار واألكالت 
شــــــــهر  في  املعتــــــــادة  الشــــــــعبية 
رمضــــــــان، ويتجمعــــــــون حولها 
فــــــــي املســــــــاجد حيــــــــث األجــــــــواء 
والطقــــــــوس الخاصــــــــة بالشــــــــهر 

املبارك".ويستذكر سيد حسني 
الحسيني، ذكريات رمضان من 
كل عــــــــام قائال: " كنا نجتمع في 
الحســــــــينية حول مائدة االفطار 
التــــــــي تضم انواعــــــــا مختلفة من 
يجيد  التــــــــي  الشــــــــعبية  األكالت 
الحســــــــينية  علــــــــى  القائمــــــــون 
كالقيمة  عالية،  بحرفية  طبخها 

والشــــــــوربة واملــــــــرق، وبعــــــــد رفع 
االذان نسد رمقنا ببعض تمرات 
ومــــــــاء، وبعدهــــــــا نــــــــؤدي صالة 
املغــــــــرب، لنبــــــــدأ بعدهــــــــا االفطار 

وسط هذه األجواء الروحانية.
وتعتبــــــــر أم حيــــــــدر أن "االفطار 
الجماعي في بلجيكا له جوانب 
مهمــــــــة، أبرزهــــــــا زيــــــــادة أواصر 

األلفة واملحبة بني املســــــــلمني في 
باعتباره سبيال  الصيام،  شهر 
للتقارب والتآخي، وزيادة املحبة 
بني أبناء الديــــــــن الواحد، كما أنه 
متنوعة  أصناف  لتبادل  فرصة 
مــــــــن الطعــــــــام، مســــــــتدركة " هذا 
العــــــــام غابت تلك املشــــــــاهد التي 

اعتدنا عليها".

األميركية  فيرجينيا  واليـــة  فــي  مطعم  تــوصــل 
إلى طريقة ربما يعتبرها البعض طريفة، أو قد 
التباعد  قــواعــد  لــفــرض  يــراهــا آخـــرون مخيفة، 
االجتماعي، عندما يعيد فتح أبوابه في نهاية 
ايـــــار الــــجــــاري، وذلـــــك مـــن خــــالل وضــــع دمــى 
تــعــاون  ــزبــائــن.وقــد  ال بــني  الطبيعي  بــالــحــجــم 
مطعم "ذي إن آت ليتل واشنطن" الفاخر مع 
املــوضــوعــة  الــدمــى  لتوفير  محلية،  شــركــات 

أن  ينبغي  طـــاوالت  على  استراتيجي،  بشكل 
تستحضر  أزيــاء  الدمى  إلباس  تبقى شاغرة.وسيتم 
أجــواء ما بعد الحرب في أربعينيات القرن العشرين، 
اللؤلؤ وفساتني ذات مربعات وبدالت  مع قــالدات من 
مـــخـــطـــطـــة.وقـــال صـــاحـــب املـــطـــعـــم، الـــطـــاهـــي بــاتــريــك 
أوكونيل: "عندما كنا في حاجة إلى حل مشكلة التباعد 
النصف،  إلـــى  االجــتــمــاعــي وخــفــض إشــغــال مطعمنا 
أنيقة وملء  بــدا الحل واضــحــا، هو إلباس دمــى ثيابًا 
األماكن الشاغرة بها".وأشار إلى أن هذا األمر سيتيح 

مـــــســـــاحـــــة 
كـــبـــيـــرة بـــــني الــــزبــــائــــن،  

ويرسم بعض االبتسامات على وجوههم 
ويسمح بالتقاط صور طريفة.وأضاف أوكونيل "كلنا 
نرغب في االجتماع مجددا ورؤيــة أشخاص آخرين.. 
لكن ليس بالضرورة أن يكونوا أفرادا حقيقيني".ومن 
ـــذي يحمل ثــالث  املــقــرر إعــــادة فــتــح املــطــعــم الــوحــيــد ال

نجوم في منطقة واشنطن في 29 مايو املقبل.

اجتمع املخرج د. احمد حسن موسى، املدير العام لدائرة 
الذين  االستشاريني  هيئة  أعضاء  مع  واملسرح،  السينما 
ترميم  إعـــادة  بــشــأن  للتشاور  الــثــقــافــة،  وزارة  انتدبتهم 

مهندسي  الهيئة  الــرشــيــد، وضــمــت  بــــــــــــــنــــــــــــــاء مــســرح 
وإنــــــــشــــــــاءات وصـــــــــوت وتـــكـــيـــيـــف 

ومــــــــيــــــــكــــــــانــــــــيــــــــك، وفـــــــنـــــــانـــــــني 
بـــتـــخـــصـــصـــات مـــســـرحـــيـــة 
وســـيـــنـــمـــائـــيـــة وتــشــكــيــلــيــة 
وتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، وتـــقـــنـــيـــي 
إضــــاءة وديــكــور وصـــوت، 
ــــوزارة ونقابة  مــن دوائـــر ال

الــفــنــانــني.وأســفــر االجــتــمــاع 
بــحــســب حـــديـــث املـــخـــرج د. 

موسى لـ "الصباح" عن االتفاق 
على البدء من الصفر، جراء الحجم 

املتبقي،  مــن  والــالجــدوى  للخسائر،  مـــــــــؤكـــــــــدا الــفــادح 
املعنية في  الرسمية  القنوات  الــدائــرة من خــالل  استعداد 
إعــادة  تكاليف  لسد  االســتــثــمــار  على  لالنفتاح  الـــــوزارة، 

إعمار مسرح الرشيد.

افطار جماعي في بلجيكا.. وكاالت
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استغلت املصممة والرسامة اليابانية 
مانامي ساساكي (27 عاما) وقتها 
خــــالل الــحــجــر الــصــحــي فـــي املــنــزل 
الخبز  على  الــرائــعــة  لوحاتها  بــرســم 

املحمص.
الــيــه لصنع االزهـــار  وكــل مــا تحتاج 
واالشــــجــــار املــمــيــزة ورســــم الــصــور 
الــشــخــصــيــة، هـــو انـــــواع مـــن الــطــعــام 
وإبرة الخياطة وسكينة الزبدة، وهذه 
االعــــمــــال الــفــنــيــة جــمــيــعــهــا صــالــحــة 

لالكل.
ــــت فــــي حــــديــــث لـــهـــا مــــع مــوقــع  وقــــال
انــســايــدر: "مــن املــهــم انــهــا ذات مــذاق 
الناس  يــراهــا  وعــنــدمــا  بالفعل،  جيد 
يـــشـــعـــرون بـــلـــذتـــهـــا. لـــقـــد كـــنـــت فــي 
املدرسة الثانوية حني بدأت اتقاضى 
أجرا عن اعمالي، أما حاليا فأنا اعمل 
واعرض  للتصميم  في شركة  فنانة 

اعمالي في طوكيو".
الفن  كــانــت ســاســاكــي عـــادة تصنع 
اعمال  الى  لكنها تحولت  التصوري، 
لـــالكـــل، بــعــد ان خـــطـــرت لها  قــابــلــة 
الحجر  اثناء  املنزل  في  الفكرة وهي 

الــصــحــي، وبــعــد ان اصــبــحــت تهتم 
اكثر بما تأكله.

تــــقــــول ســـــاســـــاكـــــي: "قــــبــــل الـــحـــجـــر 
الطعام  ُاهمل وجبات  كنت  الصحي، 
خالل روتني عملي، الني كنت اعيش 
اني  وافترض  يوميا،  مزدحمة  حياة 
كــنــت اتــحــكــم بـــوقـــت وجـــبـــة الــطــعــام 
وحــســابــهــا وتــقــلــيــلــهــا. لــكــن فــي هــذا 
الوضع تعلمت ان اقوم بتقييم نظام 

اليوم".
مــضــيــفــة "اســـتـــطـــيـــع شـــــــراء جــمــيــع 
مني.  القريبة  االســـواق  من  املكونات 
وال اذهب بعيدا جدا، واحــاول العمل 

من املنزل قدر املستطاع".
ويـــمـــكـــن ان يــســتــغــرق الـــبـــحـــث عــن 
ــــفــــن مــن  الــــفــــكــــرة وصــــنــــاعــــة هــــــذا ال
ثـــــالث الـــــى اربــــــع ســــاعــــات، وتــعــتــمــد 
التي  املــجــاالت  على  تصاميمها  فــي 
اليابانية واعمال  تهتم بها، كالثقافة 
الفنانني االخرين، واصعب جزء في 
الــفــطــور هــو إضافة  تحضير وجــبــة 
التفاصيل بدون ان تبدو اصطناعية.
ومـــن املــهــم بــالــنــســبــة لــســاســاكــي ان 
يحتفظ الطعام بشكله الصالح لالكل 
بعد إكمال عملها الفني، فضال عن 
ـــوانـــا صــنــاعــيــة،  انــهــا ال تــســتــخــدم ال

وحـــتـــى لـــو كــــان هــــذا عــمــلــهــا الــفــنــي، 
لــذا ال  ليؤكل،  انــه ُمصمم  تعلم  فهي 
تنزعج من اختفاء اعمالها الفنية بعد 
تناولها لجميع الطعام الذي تصنعه.

وتـــخـــطـــط ســــاســــاكــــي لـــالســـتـــمـــرار 
الخبز،  عــلــى  اإلبـــداعـــي  فنها  بصنع 
مــخــصــص  الــــخــــبــــز  "إن  ـــــــقـــــــول:  وت

للصباح".

يســــــــتعد املخرج عبــــــــاس العبودي لتصوير 
الفيلم الروائي االجتماعــــــــي "ورقة الطالق"، 
سيناريو منتظر املسعودي، وتمثيل نخبة 
من فناني مؤسســــــــة ســــــــنتر فن للسينما 

واملسرح.
ســــــــيصور الفيلم الــــــــذي تبلغ مــــــــدة عرضه 
30 دقيقــــــــة في منطقــــــــة النعمانيــــــــة، وتدور 
قصته حــــــــول طفل يحرم من االم بســــــــبب 

الطالق ويعاني من قسوة األب، ليتشرد في 
الشارع وتســــــــتغلة عصابة تجار املخدرات، 
ويكون الطفل مسوقا للمخدرات ثم يشكل 
عصابــــــــة كبيــــــــرة، وبعدها يتــــــــم اعتقالة من 
قبل الشــــــــرطة ويقدم الى املحكمة الجنائية، 
ويطلــــــــب الطفل من القاضــــــــي ان يكون معه 
فــــــــي قفص االتهــــــــام األب واألم كونهما هما 

السبب بما وصل اليه.


