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ناقش رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خالل 
لقائه أمس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، 
ـــوزراء،  ال أعــّدهــا مجلس  التي  البيضاء»  «الــورقــة 
والتي تضمنت اإلصالحات االقتصادية واملالية 
واإلداريـــــــة والــخــطــط والــســتــراتــيــجــيــات ملــواجــهــة 

التحديات التي يواجهها البلد.
مع  االصالحية،  للورقة  الكاظمي  تقديم  وتزامن 

صدور األوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب، 
ومــســتــحــقــات مــحــتــجــزي رفـــحـــاء، واقــتــصــارهــا 
على شخص واحد فقط، ال يتجاوز راتبه مليون 
دينار، وأن يكون داخــل العراق وربــًا ألســرة، وال 

يوجد لديه أي راتب من الدولة».
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» 
ان «الــكــاظــمــي عــقــد امـــس االثـــنـــني، اجــتــمــاعــا مع 
رئــيــس وأعـــضـــاء لــجــنــة االقــتــصــاد واالســتــثــمــار 
النيابية، تمت خالله مناقشة الورقة البيضاء التي 
ــــوزراء، وتتضمن اإلصــالحــات  ال أعــّدهــا مجلس 

االقــــتــــصــــاديــــة واملـــــالـــــيـــــة واإلداريـــــــــــــــة والـــخـــطـــط 
والستراتيجيات.

أعــضــاء  وآراء  ملــقــتــرحــات  واستمع الكاظمي 
اللجنة النيابية، والرؤية بشأن الحلول املطروحة، 
والعقبات التي تواجه عملية النهوض باالقتصاد 

العراقي وتفعيل القطاعات املختلفة. 
تشهد  أن  أهــمــيــة  لــلــبــيــان،  وفــقــا  وأكد الكاظمي، 
املرحلة الراهنة املزيد من التعاون بني السلطتني 
والتشريعية، مبينا حرصه على عقد  التنفيذية 

اللقاءات املتواصلة مع اللجان النيابية والنواب.

وافـــــــاد رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، بـــــأن حــكــومــتــه أعـــــّدت 
ورقــــة بــيــضــاء لــإلصــالحــات املــرتــقــبــة، واتــخــذت 
ــنــقــاش بــشــأنــهــا قبل  تــوصــيــات أولـــيـــة يــجــري ال
املـــضـــي قـــدمـــا فــيــهــا، مــبــيــنــا ضــــــرورة الــتــكــامــل 
ـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــــدعــــم هـــذه  بـــــني ال

اإلصالحات.
الى ذلك، ترأس الكاظمي، أمس اجتماعا للمجلس 
ـــان، بــحــضــور عــــدد مـــن الــــــوزراء 

ّ
األعـــلـــى لـــلـــســـك

ورؤساء ومسؤولي الهيئات والدوائر املعنية. 
وناقش املجلس بحسب بيان اخر، أعمال التعداد 

ان واملساكن، واألعمال التمهيدية له.
ّ
العام للسك

ـــــــــــوزراء، األهـــمـــيـــة اإلداريــــــــة   وأوضــــــــح رئـــيـــس ال
متكامل  اني 

ّ
سك إحــصــاء  لــوجــود  والتخطيطية 

أن  مؤكدا  واملساكن،  ان 
ّ
للسك عام  تعداد  ضمن 

اني هو األساس ألي بناء تنموي 
ّ
اإلحصاء السك

يتطلع بثقة الى املستقبل، مشيرًا الى أن الظروف 
ــم 

ّ
ـــيـــوم، تــحــت ـــعـــراق ال والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه ال

علينا املضي في إجــراءات واثقة وقوية، لتجاوز 
كــورونــا، ومخلفات سوء  أزمــة جائحة  تداعيات 

اإلدارة املتراكمة. 

أعـــلـــن وزيـــــر االتــــصــــاالت، أركــــــان شـــهـــاب أحــمــد، 
التي  الصدمة»  «عمليات  نتائج مهمة في  تحقيق 
انطلقت مؤخرًا بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، 
لكشف ومــكــافــحــة تــهــريــب ســعــات االنــتــرنــت في 
العراق، وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة, 
كــاشــفــًا عـــن تـــــورط أشـــخـــاص وجـــهـــات مــتــنــفــذة 

بعمليات التهريب.
وقال أحمد في تصريح خاص أدلى به لـ «الصباح»: 
إن «هناك عمليات تهريب لسعات االنترنت تحدث 
مــن خـــالل الــكــابــل الــضــوئــي واملــايــكــرويــف, وهــي 
عبر  تمر  لــم  أنــهــا  باعتبار  قانونية،  غير  ســعــات 
لالتصاالت  العامة  للشركة  التابعة  النفاذ  بوابات 
قبل  تــدار من  والتي  للوزارة،  التابعة  واملعلوماتية 
شركة السالمة العامة، ولم تخضع للرسوم، وقد 
تسبب خروقات أمنية، لكونها غريبة عن منظومة 

االتصاالت».
وأشار وزير االتصاالت، إلى أن «العملية الواسعة 
ـــوزراء حققت  ال رئيس  مــن  بتوجيه  انطلقت  التي 
الكشف عن  أنــه «ســيــجــري  مبينًا  مــهــمــة»،  نتائج 
أشـــخـــاص وجـــهـــات مــتــنــفــذة تــــورطــــوا بــعــمــلــيــات 
تحليل  من  االمنية  األجــهــزة  انتهاء  بعد  التهريب 
ـــتـــي تــمــت  املـــعـــلـــومـــات مــــن خـــــالل الـــســـيـــرفـــرات ال
مـــصـــادرتـــهـــا»، الفـــتـــا الــــى أن «الــعــمــلــيــة مـــا زالـــت 
مستمرة حتى اآلن لحني ايقاف عمليات التهريب 

بشكل كامل، ولحني إكمال بوابات النفاذ الضوئي 
املزمع االعــالن عنها خــالل االســبــوع املقبل، بعد 
استحصال املوافقات االصولية لالعالن عن تلك 
البوابات التي ستغني بدورها عن تنفيذ عمليات 
مــشــابــهــة لــعــمــلــيــة الـــصـــدمـــة مــســتــقــبــال, اضــافــة 
الـــوزارة ستتخذ اجـــراءات مهمة للحد من  الــى أن 
تــهــريــب الــســعــات بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة, فضال 
السعات وأسعارها  لتلك  تعديل  إجــراء  قــرب  عن 
داخل العراق، إلحداث فارق تجاري قليل, وهناك 

الـــوزارة مستقبال  خطوات أخــرى ستعمل عليها 
للنهوض بهذا القطاع املهم».

ودعــــــا الـــــوزيـــــر، «الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي قــطــاع 
االتـــــصـــــاالت واالنــــتــــرنــــت إلـــــى مـــراجـــعـــة عــمــلــهــا 
القانونية،  غير  السعات  تلك  شــراء  عن  والتوقف 
وأن تكون داعمة لعمليات الصدمة، وتقوم بإبالغ 
وزارة االتصاالت عن أي عملية تهريب للسعات، 
لكي يتم كشفها ومكافحتها، للحفاظ على االمن 

الوطني واالقتصاد العراقي». 

حــقــقــت الـــقـــوات األمــنــيــة، خـــالل الـــيـــوم األول 
ــثــالــثــة»  لــعــمــلــيــة «أبــــطــــال الــــعــــراق/ املـــرحـــلـــة ال
تدمير  في  تمثلت  مهمة،  انــجــازات عسكرية 
الــعــديــد مــن االوكــــار واالســتــيــالء على اعتدة 

وعبوات لالرهابيني.
وانــطــلــقــت فــجــر أمـــس عــمــلــيــة ابـــطـــال الــعــراق 
لـــتـــطـــهـــيـــر وتـــفـــتـــيـــش  الــــثــــالــــثــــة،  / املـــــرحـــــلـــــة 
مـــــنـــــاطـــــق فـــــــي مــــحــــافــــظــــة صـــــــــالح الــــــديــــــن، 
والـــــحـــــدود الـــفـــاصـــلـــة مــــع قــــيــــادات عــمــلــيــات 
ــــــى، ســــــامــــــراء، كــــــركــــــوك)، مـــــن ثـــالثـــة   (ديــــــال

محاور. 
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
بتوجيه  انــه  رســـول،  يحيى  العميد  املسلحة 
من رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات 
املسلحة، وبإشراف قيادة العمليات املشتركة، 
اطلقت تلك العملية التي اشتركت فيها  قطعات 
 وزارتــي الدفاع والداخلية، فضال عن الحشد

الشعبي.
وأوضــــــح رســــــول، أن الــعــمــلــيــات تــســتــهــدف 
مساحة  ( 4853 ) كم 2 ، لغرض تفتيشها 

ومــالحــقــة الــعــنــاصــر اإلرهــابــيــة واملــطــلــوبــني، 
والــبــحــث عــن أوكــــار داعــــش ورفــــع املخلفات 
الحربية، ولتعزيز األمن واالستقرار في هذه 

املناطق».
وفـــــي بـــيـــان لــخــلــيــة االعـــــــالم األمــــنــــي مــســاء 
العمليات،  نتائج  أســفــرت  االثــنــني، فقد  أمــس 
ناسفة،  أوكــار وعبوة  العثور على ثالثة  عن 
وتــدمــيــر عــبــوتــني نــاســفــتــني، والـــعـــثـــور على 
الــعــثــور عــلــى وكـــر و٢١ عبوة  زورق، وكــذلــك 
الــقــوات على  ناسفة و٤ صــواريــخ، واستولت 
بــنــادق، وعــلــى معمل   ٥ عجلة، وعــثــرت على 
الــعــثــور على  ــعــبــوات، فــضــال عــن  ال لتصنيع 
لألعتدة،  ناسفة، ومخبأ  و٧ عبوات  أوكــار   ٣
وعبوتني من مادة C4 وخزان مملوء باملادة 
ذاتـــهـــا، وصــــاروخــــني و٤ أنـــفـــاق ومــصــنــعــني 

للعبوات.
ولفت البيان، الى انه وفي محور هيئة الحشد 
في  املنتشرة  القطعات  خــالل  مــن  الشعبي، 
ديالى وصالح الدين وسامراء وكركوك، فقد 
كانت نتائجها، تدمير ثالثة أوكــار وعبوتني 
أخرى،  عبوات  على سبع  والعثور  ناسفتني، 

كما عثروا على مخبأ لالعتدة.  
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أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
الكعبي، أمــس االثــنــني، أنــه ال بديل عن عودة 
ملواجهة  طاقاتها  بكامل  مصانعنا  تشغيل 
األزمة املالية في البالد. وذكر املكتب اإلعالمي 
للنائب األول لرئيس مجلس النواب في بيان 
صحفي، أن «الكعبي أجرى أمس زيــارة إلى 
معامل   - الكهربائية  اآللية  الهندسة  مديرية 
العسكرية  واملستلزمات  الــعــجــالت  تصنيع 
في منطقة التاجي، برفقة وزير الدفاع جمعة 
والدفاع  األمــن  لجنة  عناد ســعــدون، ورئيس 

محمد رضا آل حيدر والنائب سعد مايع».
وأكد الكعبي بحسب البيان، أنه «ال بديل عن 
عودة تشغيل مصانعنا وتشجيع صناعتنا 
للعمل بــكــل طــاقــاتــهــا وإمــكــانــيــات كــوادرهــا 
الوطنية الشجاعة، في ظل انعكاسات األزمة 
ــيــة الـــراهـــنـــة»، مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة أن  املــال
تجميع  إعــادة  واملقبلة  الحالية  الفترة  تشهد 
وتــصــنــيــع وتــطــويــر جميع اآللـــيـــات واملــعــدات 
والــعــجــالت الــعــســكــريــة، مــن خـــالل االعــتــمــاد 
على األيــادي العراقية املبدعة، لــدور ذلــك في 
تكلفة  وتقليل  البطل  الجيش  قـــدرات  تعزيز 

االستيراد.

الـــيـــوم  مــــــَن املــــقــــرر أن يـــصـــل 
الــــــــثــــــــالثــــــــاء وفـــــــــــد حــــكــــومــــي 
مـــــن إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان إلــــى 
بـــــغـــــداد، الســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار 
بـــــشـــــأن مــــلــــفــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
ومـــالـــيـــة، أبـــرزهـــا مــلــف الــنــفــط 
ومــســتــحــقــات اإلقــلــيــم املــالــيــة، 
ــــــحــــــزب  وبــــــيــــــنــــــمــــــا أعـــــــــــــــرب ال
عن  الكردستاني  الديمقراطي 

تــفــاؤلــه بــشــأن حــل املشكالت 
الــعــالــقــة بـــني املـــركـــز واإلقــلــيــم؛ 
استبعد نظيره االتحاد الوطني 
التوصل  يتم  أن  الكردستاني 
ــــى أي اتـــفـــاق بـــني الــحــكــومــة  إل
ــــة واإلقــــلــــيــــم بــشــأن  ــــحــــادي االت
النفط واملسائل االخرى. وقال 
ـــــر اإلقــلــيــم  خـــالـــد شـــوانـــي وزي
للشؤون االتحادية في حكومة 
تصريح  في  كردستان،  إقليم 
خاص لـ «الصباح»: إن «الوفد، 

ــــائــــب رئـــيـــس  ــــــــذي يـــــرأســـــه ن ال
حكومة االقليم قوباد طالباني، 
وبــــعــــضــــويــــة وزيــــــــــري املـــالـــيـــة 
ووزير  اإلقليم،  في  والتخطيط 
االقـــلـــيـــم لـــلـــشـــؤون االتـــحـــاديـــة 
كردستان،  اقليم  حكومة  فــي 
ــــــني فـــي  ســـيـــلـــتـــقـــي املــــــســــــؤول
الحكومة االتحادية، الستئناف 
ـــســـابـــقـــة بـــشـــأن  الـــــــحـــــــوارات ال
املــلــفــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة 

العالقة».  
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أفادت وزارة الصحة والبيئة بأن البلد 

على أعتاب مرحلة الذروة لتفشي 
فيروس كورونا، بسبب األعداد 

املتزايدة لالصابات، بينما أكدت ان 
عقار «افيفافير» سيتم توفيره في 
املستشفيات نهاية األسبوع الحالي.
وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور 

حسن التميمي في مؤتمر صحفي: 
ان تصاعد أعداد اإلصابات بفيروس 
كورونا في البالد، يشير إلى الدخول 

بمرحلة وبائية خطيرة خالل االيام 
املقبلة.

واضاف ان الوزارة تكثف جهودها 
من أجل استيعاب أعداد املصابني 
بالفيروس، لكن تصاعد أعدادهم 

يشير إلى دخول البالد مرحلة وبائية 
خطيرة، موضحا أن الوزارة تسعى 
إلنجاز مستشفيات سريعة بسعة 
400 سرير في بغداد واملحافظات 

وإدخالها الى الخدمة بأسرع 
وقت، وتجاوز التعقيدات االدارية 

واملشكالت املزمنة لتلك املشاريع، 
معربا عن أمله بمساعدة الجهات 

الرقابية، اليجاد حلول نتجاوز 
بها العقد التي تمنع اكمال تلك 

املستشفيات في الظرف الصعب 
الحالي.  
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استقبل رئيس الــوزراء، مصطفى الكاظمي، 
أمــس االثــنــني، املمثلة الــخــاصــة لــألمــني العام 
الـــعـــراق، جينني هينيس  لــألمــم املــتــحــدة فــي 
بــــالســــخــــارت، وبـــحـــث مــعــهــا عـــمـــل الــبــعــثــة 
األمــمــيــة فــي الـــعـــراق، والــجــهــود الــتــي تبذلها 
لالنتخابات  التحضير  أجـــل  مــن  الــحــكــومــة 

التشريعية املبكرة.

وأكد الكاظمي، للممثلة األممية عزم الحكومة 
عــلــى الــتــهــيــئــة واإلعــــــــداد الــجــيــديــن إلجــــراء 
االنتخابات، وتجاوز العقبات واملعوقات التي 
االنتخابية  العمليات  لها  تعّرضت  أن  سبق 
الـــســـابـــقـــة، وأن تـــكـــون االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة 
الشعب  إرادة  عــن  وصــادقــًا  حقيقيًا  معّبرًا 
التنمية  فــي تحقيق  تطلعاته  الــعــراقــي، وعــن 
واالســتــقــرار الــســيــاســي، واســتــكــمــال البناء 

الدستوري املستدام للدولة العراقية.



أعلن املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة 
رئيس  مــن  بتوجيه  أنـــه  رســــول،  يحيى  العميد 
لــلــقــوات املسلحة،  الــعــام  الــقــائــد  الــــوزراء  مجلس 
انطلقت  املشتركة،  العمليات  قــيــادة  وبــإشــراف 
فجر أمس عملية (أبطال العراق / املرحلة الثالثة)، 
صالح  محافظة  فــي  مناطق  وتفتيش  لتطهير 
قــيــادات عمليات  مــع  الفاصلة  والــحــدود  الــديــن، 

(ديالى، سامراء، كركوك) من ثالثة محاور. 
وذكر رسول، في تصريح صحفي، ان "العملية 
الدفاع، من خالل  وزارة  فيها قطعات  اشتركت 
قـــيـــادة الــــقــــوات الـــبـــريـــة، املــتــمــثــلــة بــقــطــعــات من 
(قــيــادة عمليات صــالح الــديــن، وقــيــادة عمليات 
ســامــراء، وقــيــادة عمليات ديــالــى) وقطعات من 
الخاصة،  القوات  ولــواء  التاسعة،  املدرعة  الفرقة 
الــداخــلــيــة متمثلة  اشــــراك وزارة  الـــى  بــاالضــافــة 
بقطعات قيادة قوات الشرطة االتحادية، وقيادة 
فرقة الرد السريع وافواج سوات والتكتيكي من 
الشرطة  قطعات  عن  فضال  الشرطة،  مديريات 
العمليات  لقيادة  املتقدم  املقر  ضمن  االتحادية 

املشتركة في كركوك". 
واضاف، أن " العملية يشارك فيها ايضا الحشد 
ألوية الحشد في  الشعبي، متمثال بقطعات من 
ديالى وصــالح الدين وســامــراء وكــركــوك، ويتم 
الــعــمــل وفــقــًا ملــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة من 
في  تشترك  التي  االستخبارية  الوكاالت  جميع 
هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة 
القوة الجوية، وطيران الجيش، وطيران التحالف 
الدولي". واوضح رسول، أن العمليات تستهدف 
تفتيشها  لـــغـــرض   ،2 كـــم   (  4853  ) مــســاحــة 
ومالحقة العناصر اإلرهابية واملطلوبني، والبحث 
عـــن أوكــــــار داعـــــش ورفـــــع املــخــلــفــات الــحــربــيــة، 
ولتعزيز األمن واالستقرار في هذه املناطق". في 
االطار نفسه، نفذت القطعات العسكرية التابعة 
عملية عسكرية  الــديــن  عمليات صــالح  لــقــيــادة 
مسنودة بأبطال الحشد الشعبي، ملالحقة بقايا 
عناصر داعــش االرهابية.  وذكــر قائد عمليات 
صالح الدين اللواء الركن عبد املحسن حاتم، لـ 
"الصباح"، أنه "نفذت القطعات العسكرية التابعة 
لقيادة عمليات صالح الدين، مسنودة بقطعات 
من الشرطة االتحادية والحشد الشعبي وقيادة 
شــرطــة صـــالح الـــديـــن، عــمــلــيــة عــســكــريــة شــرق 
املحاذية  املناطق  الدين، ضمن  محافظة صــالح 
"العملية  أن  مبينا  وكــركــوك"،  ديــالــى  ملحافظتي 
انطلقت مــن 8 مــحــاور ضــمــن حـــدود محافظة 

صــالح الــديــن، ملالحقة فــلــول عــصــابــات داعــش 
اإلرهـــابـــيـــة، وتــفــتــيــش املــنــطــقــة املـــحـــصـــورة بني 
مــحــافــظــات ديـــالـــى وصـــــالح الـــديـــن وكـــركـــوك،  

بمساحة اكثر من 4000 كم مربع".
واشار حاتم، الى ان "القطعات العسكرية انجزت 
الصفحة االولى من العملية، اذ تمكنت القطعات 
املــشــاركــة مــن تفجير نفقني، وتــدمــيــر 3 أوكــار 
ومخابئ تضم تجهيزات مختلفة، والعثور على 
وعـــبـــوة بالستيكية  قــمــعــيــة،  نــاســفــة  عــبــوة   21
تــحــتــوي عــلــى مــــادة c4 ، وعــــدد مـــن األســلــحــة 
"الــعــمــلــيــة مــســتــمــرة لتتمكن  الـــنـــاريـــة". وبـــني ان 
القطعات العسكرية من تطويق عصابات داعش 
اإلرهـــابـــيـــة ضــمــن املــنــطــقــة، وعــمــلــيــات الــبــحــث 
عـــن االرهـــابـــيـــني جـــاريـــة أللـــقـــاء الــقــبــض عليهم 
للقوات  مقاومتهم  حــال  فــي  عليهم  القضاء  او 
االمــنــيــة". فــي غــضــون ذلـــك، نفذ أبــطــال الحشد 
الشعبي وقوات الرد السريع، عملية امنية ضمن 
السيادة/ املرحلة  العراق/ نصر  عمليات (أبطال 
الثالثة) ملالحقة فلول داعش االرهابية في مناطق 
غرب قضاء الطوز. وقال مسؤول خلية االعالم 
الشعبي  للحشد  الــشــمــال  مــحــور  فــي  الــحــربــي 
جودت العساف، لـ "الصباح": ان "جحافل الفوج 
الشعبي   للحشد  الشمال  ملحور  التابع  النهري 
واأللوية 16و52 للحشد الشعبي، وقوات خاصة 
مــن مــحــور الــشــمــال، وبــالــتــعــاون مــع قـــوات الــرد 
الــســريــع، بـــاشـــرت عــمــلــيــة امــنــيــة ضــمــن عملية 
ابطال العراق/ نصر السيادة/ املرحلة الثالثة، في 
املناطق الواقعة غرب قضاء الطوز، امتداد حدود 
الــديــن، وتــركــزت عــلــى مناطق  محافظة صـــالح 
لم يتم الوصول اليها سابقا او تفيد املعلومات 
االستخبارية بتواجد املجاميع االرهابية فيها"، 
مشيرا الى ان "العملية تضمنت عمليات تفتيش 
وبحث عن اوكار وبقايا فلول عصابات داعش 
االرهـــابـــيـــة فـــي املــنــاطــق املــــذكــــورة، الــتــي تتميز 
والقصب،  التالل  من  متنوعة  جغرافية  بطبيعة 

الــى ان تــكــون دوريــاتــهــم  الــزركــة، مما ادى  مثل 
راجلة".

الشمال للحشد  النهري محور  "الفوج  أن  وبني، 
ــــلــــواء 16 ضــبــطــوا وكـــريـــن خــالل  الــشــعــبــي وال
الصفحة االولى من عمليات ابطال العراق املرحلة 
الثالثة، فضال عن العثور على 4 اوكار مهجورة 
والعملية مستمرة حتى  االرهابية،   للعصابات 

تنفيذ خطة الواجب املوكل اليهم".
الى ذلــك، اعلنت خلية االعــالم االمني، أن رئيس 
املشتركة  العمليات  قائد  ونائب  الجيش  اركــان 
يتفقدان املقر الجوال لقيادة العمليات املشتركة، 
ويستمعان الى ايجاز من قبل قادة املحاور في 

عمليات ابطال العراق بمرحلتها الثالثة .
انه "خالل  "الصباح"،  تلقته  للخلية،  بيان  وذكــر 
عمليات ابطال العراق بمرحلتها الثالثة وضمن 
قاطع لواء املغاوير، قيادة عمليات صالح الدين، 
انفاق  ثالثة  على  العثور  تــم  العيث،  منطقة  فــي 
وخمسة أوكار لعصابات داعش االرهابية، وقد 
الشرطة  عثرت  كما  أصوليا،  معها  التعامل  تم 
االتحادية، على 21 عبوة ناسفة قمعية، وعبوة 
بالستيكية تحتوي على مــادة C4 ، وعــدد من 

االسلحة النارية".
ولفت الى ان "اللواء املدرع 34 تمكن من تفجير 
نــفــق، وتــدمــيــر وكـــريـــن أحــدهــمــا يــحــتــوي على 
من   21 الــلــواء  تمكن  بينما  مختلفة،  تجهيزات 
الفوج  تمكن  كما  السيطرة،  تحت  عبوة  تفجير 
الثاني في لواء مغاوير صالح الدين من تفجير 
الشعبي وكرا  الحشد  قــوات  بينما دمــرت  نفق، 
وعـــثـــرت عــلــى مــخــبــأ يــحــتــوي عــلــى 6 مــخــازن 
M16 فارغة، أما فوج املغاوير الثامن فقد عثر 
تم  وقــد  الناسفة،  العبوات  لتصنيع  على ورشــة 
تدميرها، وعثر لواء القوات الخاصة على ورشة 
لتصنيع العجالت والهاونات وقواعد رشاشات 
احــاديــة وعتاد 12.5 ملم، وصــاروخــني محليي 

الصنع، وما زالت العمليات مستمرة".

ــنــجــم، مع  ــــر الــتــخــطــيــط خــالــد بــتــال ال بــحــث وزي
املـــالـــيـــة، دعــــم االقــتــصــاد   رئـــيـــس هــيــئــة االوراق 

الوطني.
تلقته  ـــلـــوزارة  ل االعـــالمـــي  للمكتب  بــيــان  وذكــــر 
"الصباح"، ان النجم بحث مع رئيس هيئة االوراق 
الساعدي، واقــع عمل  الحسني  املالية، عالء عبد 
الوطني في  االقتصاد  دعــم  الهيئة ودورهـــا في 
ظل االزمــة الراهنة، والعمل على تعديل قانونها 
بما ينسجم واهمية سوق االوراق املالية وتداول 
االســهــم، ودعــم الــشــركــات املتخصصة فــي هذا 

املجال"
واشـــــار الــبــيــان الـــى انـــه تـــم الــتــاكــيــد ايــضــا على 
متابعة ملف املساهمات الحكومية في الشركات 
منها  واالســتــفــادة  املختلطة،  املــســاهــمــة  الــعــامــة 
في سد جانب من النفقات، والــدعــوة الــى اعــادة 
العامة  بــالــشــركــات  الــخــاصــة  املـــوجـــودات  تقييم 
اململوكة للدولة، بغية الوقوف على امكانات هذه 
لتحويلها  املناسبة  االلــيــات  ووضـــع  الــشــركــات، 
إلى شركات رابحة، اضافة الى تطوير الوسائل 
واالساليب املتبعة في تداول األسهم، بما يسهم 
في توسيع افاقها، ومساهمتها في دعم التنمية 

بالبالد.

وقـــــال أحـــمـــد فـــي تــصــريــح خــــاص أدلـــــى بـــه لـ 
لسعات  تهريب  عمليات  "هناك  إن  "الصباح": 
االنــتــرنــت تــحــدث مــن خـــالل الــكــابــل الضوئي 
واملــــايــــكــــرويــــف, وهـــــي ســـعـــات غـــيـــر قــانــونــيــة 
باعتبار أنها لم تمر عبر بوابات النفاذ التابعة 
للشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية التابعة 
لــلــوزارة، والــتــي تــدار مــن قبل شركة السالمة 
ــــم تــخــضــع لـــلـــرســـوم، وقــــد تسبب  الـــعـــامـــة، ول
منظومة  عــن  غريبة  لكونها  أمــنــيــة،  خــروقــات 

االتصاالت".
وأشــــــار وزيـــــر االتــــصــــاالت، إلــــى أن "الــعــمــلــيــة 

الـــواســـعـــة الـــتـــي انــطــلــقــت بــتــوجــيــه مـــن رئــيــس 
الــــــــــوزراء حــقــقــت نـــتـــائـــج مـــهـــمـــة"، مــبــيــنــًا أنـــه 
"سيجري الكشف عن تورط أشخاص وجهات 
متنفذة بعمليات التهريب بعد انتهاء األجهزة 
االمـــنـــيـــة مــــن تــحــلــيــل املـــعـــلـــومـــات مــــن خـــالل 
الى  الفتا  مصادرتها"،  تمت  التي  السيرفرات 
أن "العملية ما زالــت مستمرة حتى اآلن لحني 
ولحني  كامل،  التهريب بشكل  عمليات  ايقاف 
االعــالن  املزمع  الضوئي  النفاذ  بوابات  إكمال 
استحصال  بعد  املقبل،  االسبوع  عنها خالل 
املوافقات االصولية لالعالن عن تلك البوابات، 

الـــتـــي ســتــغــنــي بــــدورهــــا عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
اضافة  مستقبال,  الــصــدمــة  لعملية  مشابهة 
للحد  اجــــراءات مهمة  الــــوزارة ستتخذ  أن  الــى 
مــن تــهــريــب الــســعــات بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة, 
السعات  لتلك  تعديل  إجـــراء  قــرب  عــن  فضال 
العراق، بهدف إحــداث فارق  وأسعارها داخــل 
أخــرى ستعمل  تجاري قليل, وهناك خطوات 
 عليها الوزارة مستقبال للنهوض بهذا القطاع

املهم".
ـــوزيـــر، "الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي قــطــاع  ودعــــا ال
االتـــصـــاالت واالنـــتـــرنـــت إلـــى مــراجــعــة عملها 

والتوقف عن شراء تلك السعات غير القانونية، 
وأن تكون داعمة لعمليات الصدمة، وأن تقوم 
بإبالغ وزارة االتصاالت عن أي عملية تهريب 
للسعات، لكي يتم كشفها ومكافحتها للحفاظ 
عــلــى االمـــــن الـــوطـــنـــي واالقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي"، 
قريبة ستعقد  اجتماعات  "هناك  أن  موضحًا 
مــع تــلــك الــشــركــات لــوضــع الــخــطــوات الكفيلة 
بايقاف أي عمليات لتهريب سعات االنترنت".

بــدعــم  انــطــلــقــت  "الــعــمــلــيــات  أن  أحــمــد  وأردف 
وتــــــعــــــاون وتـــنـــســـيـــق مـــشـــتـــرك مـــــع جـــهـــازي 
املـــخـــابـــرات واالمــــــن الـــوطـــنـــي وهــيــئــة االعــــالم 

الـــســـريـــع (وزارة  الــــــرد  وقـــــــوات  واالتـــــصـــــاالت 
الــداخــلــيــة)، للكشف عــن مــواقــع وأبــــراج وُعقد 
أربع  في  االنترنت  تهريب سعات  ومنظومات 
مــحــافــظــات، هـــي (ديـــالـــى واملـــوصـــل وكــركــوك 
الصدمة  أن "عمليات  "، مبينًا  الدين)  وصــالح 
بــــــدأت فــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى بـــرئـــاســـة وزيــــر 
االتصاالت، وبتعاون كبير بني جميع الجهات 
في بعض املناطق، والجهات االمنية املختصة 
الــتــي قــامــت بـــدورهـــا بتغطية الــجــانــب االمــنــي 
لــلــوصــول الــــى املــهــربــني الــحــقــيــقــيــني، لــيــنــالــوا 

جزاءهم العادل وفق القانون".
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ـــــلـــــغـــــوي   يـــــنـــــعـــــى مــــنــــتــــســــبــــو جـــــــــريـــــــــدة الـــــــصـــــــبـــــــاح فـــــقـــــيـــــدهـــــم الـــــــزمـــــــيـــــــل املــــــصــــــحــــــح ال
((عبد الواحد حرجان عليوي)) الذي وافاه األجل إثر مرض عضال سائلني املولى العزيز 

ان يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته.
انا لله وانا اليه راجعون

ــــــــــــــــــــوزراء، أمـــــــــس االثــــــنــــــني،  أعــــــلــــــن مــــجــــلــــس ال
ــــــرســــــمــــــيــــــة بـــــإيـــــقـــــاف  صـــــــــــــــدور األوامــــــــــــــــــــر ال
مــحــتــجــزي  ومـــســـتـــحـــقـــات  ــــــرواتــــــب  ال  ازدواج 

رفحاء.
وقــــال املــجــلــس فـــي بــيــان تــلــقــتــه وكـــالـــة األنــبــاء 
العراقية (واع)، إنه "تم صدور األوامر الرسمية 
بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي 
فقط،  واحــد  على شخص  واقتصارها  رفحاء، 
ال يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل 
العراق وربًا ألسرة، وال يوجد لديه أي راتب من 

الدولة".
ـــــــوزراء  ــــــــ ال "مــــجــــلـــــــــس  أن  الــــــبــــــيــــــان،  وأوضــــــــــــح 
ـــي جـــلـــســـتـــــــِه االعـــتـــيـــاديـــــــة الــخــامــســـــة  قــــــرر فــــ
 ،  2020/  6/  9 ــــــخ  بــــــتــــــأريـــــــ ــــــدة  ــــــنــــــعــــــقـــــــ

ُ
امل
 

مـا يلي:
1. يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء 
ــا ملــا مــنــصــوص عــلــيــه  فــي الــقــانـــــون: (35  وفــقـــً
 يتجـاوز الحـد األعلى من 

ّ
لسنة 2013)، على أال

املستحقـات (1,000,000) دينـار، فقـط مليـون 
ا، فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة : دينـار شهريـً

العـراق  فــي  املقيميـن  مــن  املحتجـز  يكـون  أن  أ. 
ا . حاليـً

ــا،  ــرة حــالــيـــً ـــا لــألســـ ب. أن يــكـــــون املــحــتــجـــــز ربــــً
ويكـون الصـرف لـرب األسـرة فقـط، وال ُيصـرف 

لبقيـة أفـراد أسرتـه .
ا مـن الدولـة أو راتـبا  جـ. ممـن ال يتقاضـون راتبـً
تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أّي دخـل آخـر مـن 

الدولـة .
د. يتحمـل املستفيـد مسؤوليـة استالمـه الرواتـب 
تخـذ 

ُ
ـــــا، وست

ً
آنــف الــفــقـــــرات (أ ، ب ، جـــ)  خـــــالف 

اإلجـراءات األصوليـة بحقـه .
2. تــتــولـــــى مــؤســســـــة الــســجــنـــــاء الــســيــاســيــيـــــن 
ـــــروط املـــــذكـــــــــــورة  ـــــشــــــ ــــد مــــــن تـــــوافـــــــــــر ال ــ  الــــتــــأكـــ

ا . آنفـً
ا يوقـف تمويـل الرواتب  3. في غيـر مـا جـاء آنفـً
ُمــقـــــررة  ــة  مــالــيـــ ــة وأّي مــســتــحــقـــــات  الــتــقــاعــديـــ
ملحتجـزي رفحـاء املنصـوص عليهـا في قانـون 
لسنـة   4) الــســيــاســيــيـــــن:  الــســجــنـــــاء  مــؤســســـــة 
 (2013 لسنـة   35) بــالــقــانـــــون:  ــّدل  ــعـــ

ُ
امل  (2006

وإلشعـار آخـر .
4. التأكيـد على تنفيـذ املـادة (10) من القانـون: 
(26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل األول لقانـون 
إلغـاء  بشـأن   ،2014 لسنـة   9 املوحـد:  التقاعـد 
النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع 
املذكـورة  الفئـات  باستثنـاء  أكثر  أو  راتبني  بني 

ا . في املـادة آنفـً



أكــــــــد رئيس مجلــــــــس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، العمل مع مجلــــــــس النواب على 
اعداد ورقة االصالحــــــــات املرتقبة، بينما 
شدد على ضرورة التكامل بني الحكومة 

والبرملان لدعم تلك اإلصالحات. 
وذكــــــــر بيان ملكتب رئيس الــــــــوزراء، تلقته 
"الصباح" ان "الكاظمي، عقد امس اإلثنني، 
اجتماعــــــــا مــــــــع رئيــــــــس وأعضــــــــاء لجنــــــــة 
االقتصــــــــاد واالســــــــتثمار النيابيــــــــة، تمت 
خالله مناقشة الورقة البيضاء التي أعّدها 
الــــــــوزراء، وتتضمن اإلصالحات  مجلس 
االقتصاديــــــــة واملاليــــــــة واإلدارية والخطط 
والســــــــتراتيجيات ملواجهة التحديات التي 

يواجهها البلد.
واستمع الكاظمي ملقترحات وآراء أعضاء 
اللجنــــــــة النيابيــــــــة، ورؤيــــــــة اللجنة بشــــــــأن 
الحلول املطروحــــــــة، والعقبات التي تواجه 
العراقي  باالقتصــــــــاد  النهــــــــوض  عمليــــــــة 

وتفعيل القطاعات املختلفة. 
وأكــــــــد الكاظمــــــــي علــــــــى أهمية أن تشــــــــهد 
املرحلــــــــة الراهنــــــــة املزيد من التعــــــــاون ما 
بــــــــني الســــــــلطتني التنفيذية والتشــــــــريعية، 
بما يؤدي الــــــــى خدمة املواطــــــــن وتحقيق 
املصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات 
التي يواجهها، مبينــــــــا حرصه على عقد 
اللقــــــــاءات املتواصلــــــــة مع اللجــــــــان النيابية 
والنــــــــواب، اذ ان هــــــــذا التواصــــــــل ينعكس 

ايجابا على سير األوضاع في العراق.
وافــــــــاد رئيــــــــس مجلــــــــس الــــــــوزراء، بــــــــأن 
حكومته أعّدت ورقة بيضاء لإلصالحات 
املرتقبة، واتخــــــــذت توصيات أولية يجري 
النقاش بشــــــــأنها قبل املضــــــــي قدما بها، 
مبينا ضرورة التكامــــــــل ما بني الحكومة 

ومجلس النواب لدعم هذه اإلصالحات.
وأشــــــــار الــــــــى أن ســــــــوء اإلدارة واالعتماد 
املطلق على إيرادات النفط هو ما اوصلنا 
الى الوضع الذي نشــــــــهده حاليا، ونسعى 

الى معالجته من خالل العمل على تفعيل 
قطاعــــــــات الزراعة والصناعة والســــــــياحة 
واالســــــــتثمار، وغيرهــــــــا لتعظيــــــــم واردات 

البلد.
كمــــــــا تــــــــرأس الكاظمــــــــي، امــــــــس اجتماعا 
ان، بحضور عدد 

ّ
للمجلس األعلى للســــــــك

من الوزراء ورؤســــــــاء ومسؤولي الهيئات 
والدوائر املعنية. 

وناقــــــــش املجلــــــــس بحســــــــب بيــــــــان اخر، 
املدرجــــــــة ضمــــــــن جــــــــدول  املوضوعــــــــات 
األعمــــــــال التــــــــي تضّمنت، مراجعــــــــة ما تم 
ان 

ّ
إنجازه من أعمال التعداد العام للســــــــك

واملساكن، واألعمال التمهيدية له، وناقش 
أيضا مفــــــــردات الدعم املقّدم من صندوق 
األمم املتحدة للســــــــكان(UNFPA)، والتي 

تضّمنــــــــت دعــــــــم عمليــــــــة التعــــــــداد، ودعم 
برنامج السياسات السكانية.

وتطــــــــّرق املجلس الــــــــى مناقشــــــــة الوثيقة 
انية، وإدارة 

ّ
الوطنيــــــــة للسياســــــــات الســــــــك

العمــــــــل بالوثيقة املعتمــــــــدة حاليًا، وعملية 
تحديثها.

مصطفــــــــى  الــــــــوزراء  رئيــــــــس  وأوضــــــــح 
الكاظمــــــــي، األهمية اإلداريــــــــة والتخطيطية 
اني متكامل ضمن 

ّ
لوجود إحصاء ســــــــك

ان واملساكن.
ّ
تعداد عام للسك

اني هو األساس 
ّ
وأكد أن اإلحصاء الســــــــك

ألي بناء تنموي يتطلع بثقة الى املستقبل، 
مشــــــــيرًا الى أن الظــــــــروف والتحديات التي 
م علينا املضي 

ّ
تواجه العراق اليــــــــوم، تحت

في إجراءات واثقة وقوية لتجاوز تداعيات 

أزمة جائحــــــــة كورونا، ومخلفات ســــــــوء 
اإلدارة املتراكمة.

وبــــــــّني الكاظمــــــــي أن اإلحصــــــــاء العام هو 
ســــــــند قــــــــوي ومتــــــــني يســــــــند أي عمليــــــــة 
انتخابية مقبلة، ويؤكد عدالتها وُحســــــــن 
إدارتها، ويوفر لها قاعدة بيانات ســــــــليمة 

وصحيحة.
وقــــــــرر املجلــــــــس توجيــــــــه وزارة التخطيط 
والفريق العامل علــــــــى تهيئة التعداد العام 
للمضي في تهيئة كل مستلزمات التنفيذ، 
ضمن مــــــــدة زمنيــــــــة تحدد وفقــــــــًا لصيغ 
فنيــــــــة من قبــــــــل املختصني، وبالتنســــــــيق 
مع وزارتي الصحــــــــة واملالية، وتحدد أهم 
املعّوقات واملســــــــتلزمات ليتســــــــنى اتخاذ 

القرارات الالزمة بشأنها.
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من املقرر أن يصل اليوم الثالثاء وفد حكومي من إقليم 
كردســــــــتان إلى بغداد الســــــــتئناف الحوار بشأن ملفات 
اقتصادية ومالية أبرزها ملف النفط ومستحقات اإلقليم 
املالية، وبينما أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن 
تفاؤله بشــــــــأن حل املشكالت العالقة بني املركز واإلقليم؛ 
اســــــــتبعد نظيره االتحــــــــاد الوطني الكردســــــــتاني أن يتم 
التوصــــــــل إلى أي اتفاق بني الحكومــــــــة االتحادية واإلقليم 

بشأن النفط واملسائل االخرى.
وقال خالد شــــــــواني وزير اإلقليم للشؤون االتحادية في 
حكومة إقليم كردستان، في تصريح خاص لـ "الصباح": 
إن "الوفد، الذي يرأسه نائب رئيس حكومة االقليم قوباد 
طالباني وعضوية وزيــــــــري املالية والتخطيط في اإلقليم 
ووزيــــــــر االقليم للشــــــــؤون االتحادية فــــــــي حكومة اقليم 
كردستان، سيلتقي املســــــــؤولني في الحكومة االتحادية 
الستئناف الحوارات السابقة بشأن امللفات االقتصادية 

واملالية العالقة".
وأوضــــــــح أن "الوفــــــــد ســــــــيبحث قضايا تتعلــــــــق باملوازنة 
االتحاديــــــــة واســــــــتحقاقات االقليــــــــم املاليــــــــة وكذلك امللف 
النفطي ومشــــــــاركة إقليم كردســــــــتان في التــــــــزام العراق 
بتخفيض إنتــــــــاج النفط الخام، والتزام اإلقليم بتســــــــليم 
النفط لدعم املوازنة االتحاديــــــــة للعام الحالي, إضافة الى 

تأمني مستحقات وموازنة االقليم ورواتب املوظفني".
وأشــــــــار شــــــــواني إلى أن "هنــــــــاك إرادة حقيقيــــــــة من قبل 
الحكومتــــــــني االتحاديــــــــة واالقليم للتوصل الــــــــى اتفاقات 
وإيجاد معالجات جذرية لجميع االشكاالت العالقة وفق 

الدستور وبما يصب بمصلحة الشعب العراقي".

بدوره، استبعد عضو املجلس القيادي لالتحاد الوطني 
الكردســــــــتاني آراس شيخ جنكي في حديث لـ "الصباح"، 
التوصل الى أي اتفاق بــــــــني الطرفني، محذرًا من "انفجار 
الوضــــــــع في االقليم مالم تجد الحكومــــــــة الحل، وأن يأتوا 
بخبراء ليعالجوا الوضع االقتصادي لإلقليم، وليس من 

العيب أن نأتي بخبراء من الخارج".
فــــــــي املقابــــــــل، قــــــــال مســــــــؤول الفــــــــرع الخامــــــــس للحزب 
الديمقراطي الكردســــــــتاني شوان محمد طه: إن "أعضاء 
الوفد املفاوض من االقليم يحملون األوراق واألرقام التي 
تطلبها بغداد بشــــــــكل مســــــــتمر، مما يدل على أن هناك 

جدية لحل جميع االشكاالت العالقة منذ سنوات".
وقال طه لـ "الصباح": إن "التأجيل املســــــــتمر لتلك امللفات؛ 
سيتسبب بتأزم األمر لدى الطرفني"، مؤكدًا ان "السنوات 
الســــــــابقة كانت خيــــــــر دليل على حساســــــــية املوقف بني 
اإلقليم واملركز بسبب التأخير الحاصل في حل املسائل 

بينهما".
وأملــــــــح الى "ضــــــــرورة وضــــــــع خارطــــــــة جديدة مــــــــن قبل 
الحكومــــــــة االتحادية في حل جميع األزمات املســــــــتقبلية 
املحليــــــــة الحكومــــــــات  وحتــــــــى  االقليــــــــم؛  وبــــــــني   بينهــــــــا 

االخرى".
وأكد مســــــــؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي، "أننا 
شــــــــركاء في هذا البلد وال نســــــــمح بأية انتقــــــــادات توجه 
للحكومــــــــة،ألن تلك االنتقادات تمســــــــنا كوننا جزءا منها 
ونتحمل جميع الســــــــلبيات وااليجابيــــــــات التي تقوم بها 

كوننا جزءا من القرار الذي يتخذ في هذا البلد".
مــــــــن جانبهــــــــا، أفــــــــادت حكومــــــــة اإلقليم في بيــــــــان تلقت 
"الصباح"، نسخة منه بأن "رئيس حكومة اإلقليم مسرور 
بارزاني أشرف، أمس االثنني، على اجتماع خاص بشأن 

املباحثات مع الحكومة االتحادية، بمشاركة نائب رئيس 
الحكومــــــــة قوباد طالبانــــــــي، وذلك عبر دائــــــــرة تلفزيونية 

مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".
وأضافت إنــــــــه "في االجتمــــــــاع الذي شــــــــارك فيه أعضاء 
الوفــــــــد املفــــــــاوض، جــــــــرى التباحث بشــــــــأن آخــــــــر نتائج 
املحادثات وسبل حسم املشــــــــكالت العالقة مع الحكومة 
االتحادية بموجب الدســــــــتور، بهدف التوصل إلى اتفاق 
يضمن تأمني الحقوق واملســــــــتحقات الدستورية إلقليم 

كردستان".
وقــــــــال بارزانــــــــي خــــــــالل االجتمــــــــاع: "إننــــــــا مســــــــتعدون 
لحــــــــل جميــــــــع املشــــــــكالت مــــــــع بغــــــــداد بشــــــــكل جــــــــذري 
واإليفــــــــاء بما علينا من التزامــــــــات مقابل تأمني حقوقنا 
اتفــــــــاق  إلــــــــى  والوصــــــــول  الدســــــــتورية،  ومســــــــتحقاتنا 
 شــــــــامل يرضــــــــي الطرفــــــــني ويحــــــــدد حقــــــــوق والتزامات 

كل منهما".
وأشــــــــار إلى أن "حســــــــم املشــــــــكالت بني الجانبني يصب 
في مصلحــــــــة جميع املواطنني العراقيني، وهو عامل مهم 

الستتباب االستقرار في املنطقة".
وتقرر فــــــــي االجتماع إرســــــــال وفد رفيع املســــــــتوى إلى 

بغداد برئاسة نائب رئيس الحكومة (اليوم الثالثاء).
يذكر أن رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني وصل 
إلــــــــى بغداد  يوم الســــــــبت املاضي وأجــــــــرى مباحثات مع 
رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي ورئيس البرملان محمد الحلبوسي ورئيس تيار 
الحكمة عمار الحكيم ورئيس ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي، بشان عدد من امللفات ما بني الحكومة االتحادية 
وحكومة اإلقليم، وأهم التحديات املشــــــــتركة التي تواجه 

البالد، ومنها األزمة االقتصادية وجائحة كورونا.

رئيس الوزراء يلتقي لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية

أكــــــــد أعضــــــــاء بمجلــــــــس النــــــــواب دعمهم 
للخطــــــــوات اإلصالحيــــــــة لرئيــــــــس الوزراء 
مصطفــــــــى الكاظمــــــــي، وذلــــــــك مــــــــن خالل 
الســــــــعي لتأســــــــيس صنــــــــدوق اســــــــتثمار 
لألجيــــــــال املقبلــــــــة، مبينــــــــني ان "خطــــــــوات 
رئيس الوزراء االصالحية تسير باالتجاه 
اإليــــــــرادات  تحويــــــــل  وأهمهــــــــا  الصحيــــــــح 
النفطيــــــــة إلــــــــى مشــــــــاريع تنمويــــــــة. وقالت 
عضــــــــو لجنــــــــة االقتصــــــــاد واالســــــــتثمار 
ة ندى شاكر جودت لـ "الصباح": إن  النيابيَّ
"العراق بحاجة الى تفعيــــــــل الواردات غير 
النفطية واالعتماد عليها بنسب تتانسب 
مع حجم موازنته االستثمارية"، مبينة ان 
"فكرة انشــــــــاء صندوق استثمار لألجيال 
املقبلة؛ ســــــــيعزز ثقــــــــة املواطنــــــــني بالدولة 
ويبعــــــــث رســــــــالة اطمئنــــــــان الــــــــى األجيال 

املقبلة وتحقيــــــــق العدالة االجتماعية، ومن 
املمكــــــــن تحقيــــــــق العمــــــــل بهذا املشــــــــروع، 
ألن العــــــــراق لديه الكثير مــــــــن الواردات في 
شــــــــتى املجــــــــاالت ومــــــــن املمكــــــــن أن يفعل 
الكثير الســــــــتثمارها". وأكــــــــدت، إن "هناك 
أفقا واســــــــعا لالســــــــتثمار فــــــــي العراق في 
مجــــــــاالت الزراعــــــــة والصناعــــــــة واالعتماد 
على الســــــــياحة بأنواعها اآلثارية والدينية، 
واســــــــتغاللها ســــــــيؤمن التغطيــــــــة الكاملة 
لرواتــــــــب املوظفــــــــني والرعايــــــــة االجتماعية 
إضافــــــــة الى دعم العاطلني عن العمل لحني 
إيجاد فرص عمل لهم". وأوضحت جودت، 
ان "االعتماد على القطاع النفطي فقط أمر 
غير صحيــــــــح، ويجب تحويــــــــل اإليرادات 
النفطية الى مشــــــــاريع ستراتيحية تنموية 
تدعم أهــــــــداف الدولة في البنــــــــاء واإلعمار 
وتوفير الخدمــــــــات للمواطنني، إضافة الى 
انعاش الحالــــــــة االجتماعية لهم من خالل 

زيادة رواتــــــــب الرعاية االجتماعية وتوفير 
رواتــــــــب للعاطلني عن العمل، وكذلك توفير 
السكن املناســــــــب للمواطنني من الشرائح 
الفقيرة بمبالغ رمزية بســــــــيطة عبر طريق 
االســــــــتثمار".  من جانبه، بني النائب نوفل 
الناشئ لـ "الصباح"، ان "خطوات االصالح 
التــــــــي يصرح بهــــــــا رئيس الــــــــوزراء جيدة، 
ومن املهــــــــم أن تنقل الوضــــــــع االقتصادي 
الــــــــى الوضــــــــع اآلمــــــــن"، مبينــــــــًا ان "مجلس 
النــــــــواب يدعم جميــــــــع االصالحــــــــات التي 
يعمل عليها رئيــــــــس الوزراء". وأضاف إن 
"من بــــــــني االصالحات التــــــــي على رئيس 
الــــــــوزراء أن يمضــــــــي بها هو دعــــــــم قانون 
االستثمار بصيغ جديدة مبسطة وجاذبة 
للمستثمرين من التسهيالت الى السرعة 
في التنفيذ"، مشيرًا الى أن  "االستثمار هو 
الحــــــــل األمثل لتفادي األزمة املالية، إضافة 
الى دعم املنتج العراقي وتفعيل العمل في 

القطاعني الخاص والعام وإشــــــــراكهما في 
خطوة يمكن أن تحقق االكتفاء الذاتي في 

الصناعة والزراعة".
ولفــــــــت الناشــــــــئ إلــــــــى أن "إصــــــــرار رئيس 
الوزراء على اجــــــــراء االصالحات أمر مهم 
ويبعث رســــــــالة مهمة بأن البلد في تطور، 
لذلك على الجميع أن يدعم خطوات رئيس 
الــــــــوزراء االصالحيــــــــة الســــــــيما فــــــــي دعم 

االقتصاد العراقي".
االجــــــــراءات  أهــــــــم  "مــــــــن  أن  الــــــــى  وأشــــــــار 
االصالحيــــــــة هــــــــو تفعيل العمــــــــل باملوارد 
غيــــــــر النفطية ومنهــــــــا املنافــــــــذ الحدودية، 
والتخطيط الســــــــتراتيجي إلنشاء مصانع 
كبيــــــــرة من خالل االســــــــتثمار لتشــــــــغيل 
األيدى العاملة والقضــــــــاء على البطالة في 
القطــــــــاع الزراعــــــــي والصناعــــــــي، وهي من 
أهــــــــم القطاعات التي يمكــــــــن أن تدر موارد 

للخزينة".

ليــــــــَس هذا حديثــــــــا في النوايــــــــا، انما هو حديث الفكــــــــر في اطار 
النصوص. وما ليس في النص ليس موضوعا للنقاش. 

قبل ايام قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ما نصه:
"يعانــــــــي العراق مــــــــن خلل مزمن في ادارة املــــــــوارد، فاقمه تراجع 
ســــــــعر النفــــــــط، وجائحة كورونــــــــا. اصالحاتنا ســــــــتحقق النمو 
االقتصادي والكفاءة املالية، عبر ايقاف الهدر، وانهاء تســــــــخير 
ثروات الشــــــــعب كرواتــــــــب مزدوجة و منح لفئــــــــات (كمحتجزي 
رفحــــــــاء) دون غيرها. ال تراجع عن خــــــــط االصالح االقتصادي 

والعدالة االجتماعية."
صــــــــدر الكالم واقعــــــــي. فالعراق "يعانــــــــي". اي: يقاســــــــي، يكابد. 
 ".
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والعنــــــــاء، كما في لســــــــان العرب، هــــــــو: "الَحْبس في شــــــــدة وذ

فالعراق اشــــــــبه ما يكون اسيرا، محبوسا في سجن مذل، قاس. 
وسبب هذا العناء هو "خلل". 

 اتفق مع الكاظمي في تشــــــــخيص اول املســــــــألة، وهي ان "العراق 
يعاني من خلل".والخلل هو الفســــــــاد والوهن والضعف والتفرق 
والتشــــــــقق. يسمى العصير خال اذا فســــــــد وتغير طعمه وصار 
حامضــــــــا. والعــــــــراق تغيرت حياته، وفســــــــد طعمهــــــــا، "وصارت 

حامضة". 
لكــــــــن هذا الخلل ليس "مزمنا"، وهذه عبارة اســــــــتخدمها  الكاتب 
االقتصــــــــادي املصــــــــري محمد كامل زكي فــــــــي وصف التخلف، 
حــــــــني قال انــــــــه ظاهرة اجتماعيــــــــة "مزمنة". انــــــــا ال ارى ان الخلل 
والفســــــــاد والتخلف ظاهرة "مزمنة"، الن هــــــــذا يعني انها دائمة، 
والخلل صفة تعرض على الشــــــــيء فتفسده، وليست اصيلة في 
جوهــــــــره. والخلل الذي يعاني منه العراق ليــــــــس مزمنا، انما هو 
طارئ. والفرق هو ان املزمن يســــــــتعصي عالجه، بينما الطارئ 

ممكن العالج.
ايــــــــن وقــــــــع الخلل؟ يقول الكاظمــــــــي: " في ادارة املــــــــوارد". اتفق او 
اختلــــــــف جزئيا، ال فرق، في هذا مع الكاظمي. فادارة املوارد احد 
الجوانــــــــب  املهمة فــــــــي البلد والدولة. والخلــــــــل فيها، خلل في احد 
الجوانب، في حني ارى ان الخلل يعم جوانب اخرى كثيرة، والنه 
ظاهرة منتشرة، وليست منحصرة في ادارة املوارد، فانا اعتبرت 
"الخلل"، (مع توصيفه بانه "حاد")، شــــــــامال، يشــــــــمل امورا اكبر 
مــــــــن ادارة املوارد، وهذا الخلل هو: املركــــــــب الحضاري للمجتمع 
العراقي.واملركــــــــب الحضاري عبــــــــارة عن عناصــــــــر وقيم. فاما 
العناصر فهي: االنســــــــان واالرض والزمــــــــن والعلم والعمل. واما 
القيم فهي مؤشــــــــرات السلوك العليا الحافة بهذه العناصر، ومن 
عناوينها الحرية والعدالة واملساواة وااليجابية واملوضوعية الخ. 
والســــــــباب عديدة وقديمة تســــــــرب الخلل، اي 
الفساد و "الحموضة"، الى املركب الحضاري، 
ففســــــــد، وتغير لونه وطعمه، ولم يعد صالحا 
للشرب! واصيب املجتمع العراقي بالتخلف. 
والفــــــــرق فــــــــي هــــــــذا االختــــــــالف ان املشــــــــروع 
االصالحي للخلل ســــــــيكون ضيق االفق في 
الحالة االولى، بينما ســــــــيكون واسع االفق في 
الحالة الثانية. ومن هنا جاءت رؤية الكاظمي 
لالصــــــــالح جزئية ومحــــــــدودة ومقطعية، فقد 
عــــــــّرف االصالح بالعبــــــــارات التاليــــــــة: "ايقاف 
الهدر، وانهاء تسخير ثروات الشعب كرواتب 
مزدوجة و منــــــــح لفئات (كمحتجزي رفحاء) 
دون غيرهــــــــا". العبارات بحد ذاتها صحيحة، 
ولكــــــــن بمقارنتها بتعريفي للتخلف او الخلل 

ستكون قاصرة عن تحقيق املطلوب.
في 30 نيسان املاضي كتبت للكاظمي قائال: 
"فدوة ال تكرر اخطاء الذين سبقوك". والخطأ 
الــــــــذي اقصده هــــــــو الرؤية الجزئيــــــــة املحدودة 
لالصالح.  وبدون ذكر اســــــــماء الذين سبقوه 
النهــــــــم معروفون، لكــــــــن اخطاءهم بحاجة الى 
تحديد، واملقصود هو هــــــــذه الرؤية القاصرة 

لالصالح.
حتــــــــى االن تبــــــــدو رؤية الكاظمــــــــي لالصالح، 
كما تظهر مــــــــن تصريحاته وافعاله، قاصرة، 
بغض النظر عن نواياه التي ال اعرفها. ولهذا، 
قصدت من هــــــــذا الحديث ان الفــــــــت نظره الى 
رؤية اوسع لالصالح. وحتى ال يكون حديثي 
نظريا، وهو يتســــــــع لكثير من التنظير، فاني 
ســــــــوف اقصر الحديــــــــث على قضايــــــــا عملية لالصــــــــالح، ادعو 
الكاظمــــــــي الى ان يهتــــــــم بها، وان ال يختصــــــــر االصالح برواتب 

رفحاء ومتعددي الرواتب. ومن هذه القضايا العملية:
اوال، توســــــــيع تعريــــــــف الخلــــــــل واالصــــــــالح معا على املســــــــتوى 
النظــــــــري. فالخلل هــــــــو التخلف الحضــــــــاري، اي الخلل الحاد في 
املركب الحضاري وقيمه الحافة، واالصالح هو معالجة التخلف 

واقامة الدولة الحضارية الحديثة.
ثانيا، التوجه الجاد الى تهيئة كل مســــــــتلزمات وشــــــــروط اجراء 

االنتخابات وفي مقدمتها انجاز قانون االنتخاب الفردي.
ثالثا، تأهيل الناخبني الجدد وتدريبهم على الســــــــلوك االنتخابي 
الســــــــليم، من خالل اطــــــــالق حملة واســــــــعة تســــــــتهدف التوعية 

والتثقيف الديمقراطيني.
رابعا، ارســــــــاء مقدمات تنشــــــــئة جيل حضاري من خالل وضع 

نظام تربوي حديث يغطي 12 سنة دراسية.
رابعا، االهتمام الجاد باملشــــــــروع الوطني لتشغيل الشباب الذي 

اعلنته وزارة التخطيط في الحكومة السابقة.
خامســــــــا، ايالء فكرة املشــــــــاريع الذكية التي ســــــــبق ان قدمت له، 
االهتمــــــــام الكافي، ودراســــــــة امكانية توظيف ســــــــندات الحكومة 
االميركيــــــــة التــــــــي يملكها العــــــــراق (35 مليــــــــار دوالر) من خالل 

شركات اميركية لتنفيذ هذه املشاريع. 
سادسا، االهتمام باكمال املشاريع املتوقفة والتي جاوزت نسب 
انجازها ٪90 بما في ذلك العدد الكبير من املستشــــــــفيات شــــــــبه 

املنجزة.
ســــــــابعا، دراســــــــة امكانية اعادة تشــــــــغيل مصانع الدولة وتنفيذ 

املمكن في هذا املجال.
ثامنا، اجراء دراسة شاملة ملسألة الرواتب الحكومية تاخذ بنظر 
االعتبــــــــار مفهوم العدالة فــــــــي توزيع الثروة، والعدالــــــــة االنتقالية، 
وزيادة القدرة الشــــــــرائية للمواطنني. مع دراســــــــة امكانية تحويل 
فائــــــــض املوظفني الى قطاعات انتاجية بدل التشــــــــجيع على اخذ 

اجازة االربع سنوات. 
تاســــــــعا، تبني مبدأ النفط من اجل التنمية وتأســــــــيس صندوق 
بهذا املعنى، وتمويله من عائدات النفط فور ارتفاع اســــــــعاره في 

السوق العاملية كما هو متوقع.
عاشرا، تجنب التعامل مع شبكة االعالم وكأنها اعالم حكومي، 
لكي يكون بامكان محرريها مراقبة اداء الحكومة، واملســــــــاهمة 

في نقده وترشيده، وهم يشعرون باالمان الوظيفي الالزم. 
وربما كان لدى غيري اكثر من هذا.
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 الــصــحــِة والــبــيــئــِة بـــان الــبــلــد على 
ُ
أفــــادْت وزارة

كورونا  فيروس  لتفشي  الــذروة  مرحلة  أعتاب 
بــســبــب اإلعــــــداد املـــتـــزايـــدة بـــاالصـــابـــات، بينما 
أكـــدت ان عــقــار "افــيــفــافــيــر" سيتم تــوفــيــره في 

املستشفيات نهاية األسبوع الحالي.
ـــك، تــواصــل الــجــهــات الصحية  وفـــي غــضــون ذل
والــعــتــبــات  املــحــافــظــات  فـــي  املــحــلــيــة  واالدارات 
املقدسة جهودها إلنشاء الردهات ومستشفيات 
سريعة النصب الستيعاب املصابني بالجائحة. 
وقــــال وزيــــر الــصــحــة والــبــيــئــة الــدكــتــور حسن 
التميمي في مؤتمر صحفي: ان تصاعد أعداد 
اإلصــابــات بفيروس كــورونــا فــي الــبــالد يشير 
إلى الدخول بمرحلة وبائية خطيرة خالل االيام 

املقبلة.
واضـــاف ان الــــوزارة تكثف جــهــودهــا مــن أجل 
اســتــيــعــاب أعـــــداد املــصــابــني بـــالـــفـــيـــروس، لكن 
ــــى دخـــــول الــبــالد  تــصــاعــد أعــــدادهــــم يــشــيــر إل
مــرحــلــة وبــائــيــة خــطــيــرة، مــوضــحــا أن الــــوزارة 
تسعى إلنجاز مستشفيات سريعة بسعة 400 
سرير في بغداد واملحافظات الى الخدمة باسرع 
واملشكالت  االداريــــة  التعقيدات  وتــجــاوز  وقــت 
املزمنة لتلك املشاريع، معربا عن أمله بمساعدة 
الــجــهــات الــرقــابــيــة اليــجــاد حــلــول نــتــجــاوز بها 
في  املستشفيات  تلك  اكــمــال  تمنع  الــتــي  العقد 

الظرف الصعب الحالي.
واكد التميمي عدم وجود عالج مضاد لفيروس 
كــورونــا حــتــى االن فــي دول الــعــالــم كــافــة، ومــا 
يتداول من اخبار عن ادويــة ولقاحات انما هي 
تــجــارب عــالجــيــة ذات نــتــائــج جــزئــيــة، مضيفا 
ان الـــــوزارة تسعى الـــى مــواكــبــة ذلـــك مــن خــالل 
تــحــديــث الــبــرتــوكــول الــعــالجــي لــلــمــرضــى وفــق 
بــالــدرجــة  الــــدواء  اســـس علمية تضمن ســالمــة 
االســــاس وفــاعــلــيــتــه وجـــــدواه الــعــالجــيــة، وبــنــاء 
على ذلك انفتحت الــوزارة على الــدول التي ثبت 
فيها نجاعة بعض االدوية في مراحلها االولية 
لــالســتــفــادة مــنــهــا فـــي تــخــفــيــف االم املــرضــى 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــخــطــي املـــراحـــل الــصــعــبــة 
للمرض، وكذلك تشجيع الصناعة الوطنية على 
انتاج بعض االدوية التي يمكن ان تكون مفيدة 
معتمدة تضمن سالمة  تصنيعية  الــيــات  وفــق 

مونية الدواء.
ٔ
وما

وبــني ان االيـــام املــاضــيــة شــهــدت تــصــاعــدا غير 
مسبوق بــاعــداد االصــابــات ما يشير الــى قرب 
ـــوبـــائـــي فــــي مـــرحـــلـــة الــــــذروة  دخــــــول الــــوضــــع ال
لــلــتــفــشــي، ومــــا يــشــكــلــه مـــن خــطــر كــبــيــر على 
التي  املواطنني، وضغط على املنظومة الصحية 
خـــذ مـــن االهــتــمــام الــكــثــيــر خـــالل الحقب 

ٔ
لـــم تـــا

املاضية.
ولفت إلى ان الخيار الوحيد للسيطرة على الوباء 
وارتداء  االجتماعي  بالتباعد  الجميع  التزام  هو 

الـــكـــمـــامـــات واالهـــتـــمـــام بــالــنــظــافــة الــشــخــصــيــة 
وخاصة غسل اليدين بااستمرار وعدم الخروج 
ـــقـــصـــوى، داعــيــا  ـــلـــضـــرورة ال مـــن املــــنــــازل اال ل
التخاذ  والقضائية  واالمنية  الصحية  االجهزة 
االجراءات الصارمة لحماية ارواح املواطنني من 
انتقاله من خالل  وايقاف سلسلة  الوباء  خطر 
الصحة  لجنة  عــن  الــصــادرة  التعليمات  تنفيذ 

والسالمة.
وأشار التميمي إلى أن عدد الوفيات بالفيروس 
لكل مليون نسمة في العراق بلغ 27 بينما وصل 
الــى 250 وفــاة، بينما بلغت  الــدول املتقدمة  في 
نسبة الشفاء في العراق 45 باملئة والوفيات 3.5 

باملئة.

عقار "افيفافير" 
بدوره قال خبير الصحة العامة في دائرة صحة 
بغداد الكرخ الدكتور زياد حازم لـ"الصباح": ان 
عالج "افيفافير" هو احد العقاقير و تم انتاجه 
العام  منذ  اليابانية  الــشــركــات  احـــدى  قبل  مــن 
تطويره في روسيا بشكل رسمي  وتــم   1995
منذ ظهور كورونا بسبب ارتفاع عدد االصابات 
هناك واعطاؤه للمرضى وتعافىبعض املرضى 

خالل اربعة ايام بدال من 14 يوما.

واضاف ان 90 باملئة من املرضى تشافوا بعد 
تناولهم العالج في وقت مبكر الصابتهم، حيث 
روسيا  في  املصابني  اغلب  على  فعاليته  اثبت 
منذ 14 ايار املاضي وادى الى انخفاض املنحنى 
من  اكثر  وشفاء  بكورونا،  لالصابات  الوبائي 

20 الف اصابة. 
ولفت حازم إلى أن فريقا طبيا عراقيا سيتوجه 
الـــــى روســــيــــا لــــالطــــالع عـــلـــى تــــجــــارب الـــعـــقـــار، 
اجــتــمــاعــا  عــقــدت  الــصــحــة  ان وزارة  مــوضــحــا 
عــبــر الـــدائـــرة الــتــلــفــزيــونــيــة املــغــلــقــة مــع الــشــركــة 
الروسية لتنفيذ عقد بروتوكول تعاون مشترك 
ــعــالج الــروســي  الســتــيــراد الـــعـــالج، مــؤكــدا ان ال
ســيــتــوفــر نــهــايــة االســـبـــوع الـــحـــالـــي، وهــــو غير 
متوفر في الصيدليات ومن الصعوبة الحصول 
عليه، وسيتم توفيره في الــوزارة ومؤسساتها 

الصحية حصرا.
في  بالكامل  يتم تصنيعه  لــن  الــــدواء  ان  وذكـــر 
العراق، بل سيتم جلب املادة الخام وتوضع في 

كبسوالت ألننا ال نملك حق تصنيعه.
واضاف حازم ان فرض الحظر الشامل لاليام 
الثالثة في االسبوع او الحظر الجزئي واملناطقي 
ال يغيران شيئا من الواقع ، الن اغلب املواطنني 
يمارسون حياتهم الطبيعية ، وهذا القرار تمت 

الى  مناقشته منذ االسبوعني املاضيني ، الفتا 
ان انخفاض مستوى املنحنى الوبائي ، وارقام 
الخطير  املــؤشــر  بــقــدر  االصــابــات غير مهمني 
الرتفاع نسبة الوفيات التي اخذت بالزيادة في 
االونة االخيرة وقد تجاوزت اكثر من 80 حالة 
انطباعا بخطورة  تعطي  املــؤشــرات  وتلك  وفــاة 
املــــرض، امـــا الــراقــديــن فــي الــعــنــايــة املــركــزة فــان 
نسبتهم ال تزيد على 1 % من عــدد املصابني 
وهذا مؤشر إيجابي للغاية والسبب هو نجاح 
الــبــروتــوكــوالت الــعــالجــيــة املــطــبــقــة فــي الــعــراق، 
اثبت  الــذي  النقاهة  الــعــالج ببالزما  واســتــخــدام 
نتائج ممتازة للخروج من دائرة الخطر بالنسبة 

للحاالت الحرجة.
واكد وجود مؤشر جيد تم رصده في الشارع 
بان املواطنني بدؤوا مؤخرا يمتثلون للتعليمات 
الوقائية بعد ان شعروا بخطر الفيروس، واخذت 
األجهزة األمنية بالتشديد من إجراءاتها، وهذه 
األســـبـــاب ان اســـتـــمـــرت  فــانــهــا ســــوف تسهم 

بتراجع عدد اإلصابات.
ــــــتــــــزام بــالــتــبــاعــد  مـــــشـــــددا عـــلـــى ضـــــــــرورة االل
االجــتــمــاعــي ، وارتـــــــداء الــكــمــامــات والـــكـــفـــوف، 
، وعدم  املغلقة  االماكن  االبتعاد عن  وضــرورة 
اقامة االفراح واملناسبات ومجالس العزاء ، الن 

هــذا االمـــر ســيــؤدي الــى زيـــادة عــدد االصــابــات 
بالفيروس.

ردهة الحياة الخامسة 
من جانبه، قال مدير صحة بغداد الرصافة عبد 
الحياة  بناية  إن  "الــصــبــاح":  لـــ  الــســاعــدي  الغني 
الخامسة  التي تنفذها العتبة العباسية املقدسة 
لــدعــم جــهــود وزارة الصحة فــي مواجهة  تــاتــي 

جائحة كورونا، موضحا 
 5000 بلغت  مساحة  على  انشئت  البناية  ان   
مــفــردة ملعالجة  غــرفــة  مــربــع وبسعة 120  متر 
املـــصـــابـــني وتــــضــــم وحـــــــدة صـــحـــيـــة ومـــالحـــق 
االنــذار  ومنظومات  واالداريـــة  الطبية  للمالكات 
وحديقة  واالشــعــة  املختبري  للفحص  وعــيــادة 

كبيرة.

مستشفى الشفاء
وفــي واســط، قــال مدير دائــرة الصحة الدكتور 
جبار الياسري لـ "الصباح": ان املالكات الهندسية 
والفنية التابعة للعتبة الحسينية املقدسة تواصل 
الشفاء  بناء مستشفى  العمل إلكمال مشروع 
كورونا،  بفيروس  املصابني  بمعالجة  الخاص 
حيث تقترب نسب االنجاز من 50 باملئة وهو 
بسعة 80 سريرا وينفذ على أرض مساحتها 
2500 مــتــر مــربــع تــابــعــة ملــســتــشــفــى الـــزهـــراء 
التعليمي خالل مدة 30 يوما. وافاد بان الدائرة 
سترفد مستشفى الزهراء التعليمي املخصص 
ملعالجة مصابي كورونا بمجموعة من املالكات 
التمريضية العاملة في املراكز الصحية كدفعة 
أولى وستكون هناك دفعة اخرى هذا االسبوع 
ان  عــلــمــا  والـــكـــرامـــة،  الـــزهـــراء  الـــى مستشفيي 
للتدرج  مجزية  تعتبر  النقل  او  التنسيب   فترة 

الطبي.

مشاف وعيادات متنقلة
اليوم  نينوى  دائـــرة صحة  بــدورهــا، خصصت 
مـــشـــافـــي جــــديــــدة وعـــــيـــــادات مــتــنــقــلــة ملــعــالــجــة 

مصابي كورونا.
وقال مدير صحة نينوى الدكتور فالح الطائي 
بتخصيص  شــرعــت  املحافظة  إن  لـــ"الــصــبــاح": 
مداخل  عند  متنقلة  عــيــادات  وخمس  مشفيني 
ـــجـــة املـــصـــابـــني  ايــــمــــن مــــديــــنــــة املـــــوصـــــل ملـــعـــال
بالفيروس. واضاف ان صحة نينوى خصصت 
ايـــضـــا عـــيـــادات مــتــنــقــلــة بــاملــحــور الــغــربــي من 
للفحوصات  الوافدين  املوصل الخضاع جميع 

الطبية بعد تسجيل إصابات عديدة بينهم.
مــن جــهــتــه، قـــال املــشــرف عــلــى مــلــف فــايــروس 
كـــورونـــا فـــي املـــوصـــل الـــدكـــتـــور مــحــمــد قــاســم 
الـــطـــبـــيـــة وبـــالـــتـــعـــاون  ــــفــــرق  ال ــــصــــبــــاح": ان  ـــــ"ال ل
مــــــع مــــــفــــــارز شـــــرطـــــة نــــيــــنــــوى عــــمــــلــــت عــلــى 
 حـــجـــر ســـتـــة مـــنـــاطـــق مـــنـــهـــا وهــــــي الـــجـــوســـق 
والـــدنـــدان ووادي حــجــر و موصل   . والــطــيــران 
جــــديــــدة و الــــغــــزالنــــي، بـــعـــد اكـــتـــشـــاف تــمــركــز 

مصابني ووافدين داخل هذة املناطق.

{ }

بغداَد حملة تنظيف   
ُ
أمانة نفذْت 

الكتل  بــعــد رفـــع  لجسر االحــــرار 
الــكــونــكــريــتــيــة مــنــه، كــاشــفــة عن 
فتح شارع ضمن منطقة املعامل  

كان مغلقا منذ 17 عاما.
وقــــال مــديــر الــعــالقــات واالعــــالم 
في االمانة حكيم عبد الزهرة في 

حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": 
إن مــالكــات االمــانــة نــفــذت حملة 
االحـــرار  لجسر  شــامــلــة  تنظيف 
تم رفع  ان  بعد  العاصمة،  وســط 
الــكــتــل الــكــونــكــريــتــيــة املــوضــوعــة 
عـــلـــى جــانــبــيــه مــــن قـــبـــل الـــقـــوات 
االمــنــيــة. ومــن جــانــب اخـــر، اشــار 
املختصة  البلدية  املالكات  ان  الى 
ــــبــــلــــدي  فـــــــي قـــــســـــم املــــــعــــــامــــــل ال
وبــالــتــنــســيــق مــع الـــقـــوات االمــنــيــة 

هناك، قامت بفتح شارع الولداية 
منطقة  فـــي   783 مــحــلــة  ضــمــن 
املــعــامــل شــــرق بـــغـــداد واملــســمــى 
الــثــانــي، والـــذي  شعبيا بــالــشــارع 
ـــعـــام 2003،  ال كــــان مــغــلــقــا مــنــذ 
للشارع  الفتح  اعمال  بأن  منوها 
ــــذي يــعــد احـــد مـــداخـــل املنطقة  ال
تنظيف  رافــقــتــه حملة  الــرئــيــســة، 
املــالكــات  نفذتها  كاملة  وتــأهــيــل 

الخدمية في القاطع.

 مبلغ ستة 
َ

 النجف االشرف وصول
ُ
اعلنْت محافظة

األولـــى ملستحقات  الدفعة  ديــنــار، ضمن  مــلــيــارات 
مسوقي محصول الحنطة ملوسم 2020. 

وقــــال الــنــائــب االول لــلــمــحــافــظ هــاشــم الــكــرعــاوي 

فــي حــديــث خـــاص ادلــــى بــه لـــ"الــصــبــاح": ان املبلغ 
بني  لتوزيعه  التسويق  مــراكــز  إلــى  ايصاله  سيتم 
الفالحني  مستحقات  ان  مبينا  الحنطة،  مسوقي 
مليار  تتجاوز 60  الحالي  للموسم  املحصول  عن 
فاتحت مكتب رئيس  املحافظة  بأن  دينار، منوها 
الـــــوزراء ووزارة الــتــجــارة الطـــالق كــامــل املــبــلــغ في 
ـــزراعـــي الــصــيــفــي،  أقــــرب وقــــت. وبـــشـــأن املـــوســـم ال

افصح عن تجهيز خط الكهرباء من اربع إلى ست 
بعدها  التجهيز  ليكون  مستمر،  بشكل  ســاعــات 
أمل  على  قطع،  ومثلها  تجهيز  بالتناوب ساعتني 
تجهيز املحافظة بزيادة 100 ميغاواط بعد مفاتحة 
وزارة الكهرباء بذلك، لتوفير الطاقة للخط الزراعي.
واردف الــكــرعــاوي: انــه تمت ايــضــا زيـــادة االلــيــات 
مــن 12 إلــى 32 لتطهير األنــهــار والــجــداول، بينما 

النفطية  واملنتجات  املائية  املــوارد  بني  التنسيق  تم 
ـــتـــزويـــد مــضــخــات  العـــتـــمـــاد االجــــــــازة الـــســـابـــقـــة ل
إلــى تجديدها  الحاجة  بالوقود من دون  املــزارعــني 
تــجــنــبــا لــالخــتــالط كـــاجـــراء وقـــائـــي ضـــد جــائــحــة 

كورونا. 
واكـــد فــي الــســيــاق ذاتـــه، اســتــمــرار الــشــركــة العامة 
واملزارعني  الفالحني  بتزويد  الزراعية  للتجهيزات 

الشلب  ملحصول  املخصصة  واالســمــدة  باملعدات 
ــلــمــوســم الـــحـــالـــي، الفـــتـــا الــــى ان جــمــيــع الـــدوائـــر  ل
والشعب الزراعية خصصت خطا ساخنا اضافة 
التواصل االجتماعي، الستقبال  الى تفعيل مواقع 
على  الزخم  لتخفيف  املراجعني  وطلبات  شكاوى 
الدوائر وتجنب التجمعات ضمن االحتياطات ضد 

جائحة كورونا.

 حملة كبرى 
ُ
 صالِح الدين املحلية

ُ
أطلقْت حكومة

لرفع مخلفات االرهاب من قضاء بيجي.
وذكر مدير بلدية بيجي ناطق عبيد صالح في 

املحافظة  ان  لـ"الصباح":  به  ادلــى  حديث خــاص 
لتنظيف قضاء بيجي من  اطلقت حملة كبرى 
بالواقع  للنهوض  والــحــروب  االرهـــاب  مخلفات 
الخدمي في القضاء، بمشاركة اكثر من 60 آلية 
مختلفة االختصاص والعائدة ملديريات بلديات 
صــالح الــديــن فــي االقضية والــنــواح اضــافــة الى 

الـــجـــهـــات الـــســـانـــدة مـــن دوائــــــر املـــــاء واملـــجـــاري 
والكهرباء. 

واشــــار الـــى تقسيم الــقــضــاء الـــى قــواطــع عمل، 
قاطع، مبينا  لكل  اآلليات  عــدد من  وتخصيص 
الــحــمــلــة تتضمن رفـــع األنـــقـــاض والــنــفــايــات  ان 
ومـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب فــــي جــمــيــع احــــيــــاء وازقـــــة 

القضاء، اضافة الى ازالة انقاض الدور واألبنية 
املــدمــرة عــالوة على فتح  الحكومية والــعــمــارات 

الطرق. 
قبل  تتم متابعتها من  الحملة  ان  وذكــر صالح 
لجنة ميدانية مكونة من قائمقام قضاء بيجي، 
اخــرى  وبــيــجــي، ولجنة  الــديــن  وبلديتي صــالح 

املــدمــرة  األمــاكــن  لتحديد  والتنسيق  للمتابعة 
واالحتياجات الخاصة التي تمس حياة املواطن، 
الحياة بصورة  العـــادة  تأتي  الحملة  ان  مــؤكــدا 
كــامــلــة الــــى الــقــضــاء وتــطــهــيــره مـــن مـــا خلفته 
عصابات "داعش" االجرامية من دمار وتخريب 

طال جميع مفاصل ومناطق واحياء القضاء.

امس  كركوك   
ُ
محافظة افتتحْت 

الــــذهــــاب بجسر  االثــــنــــني، مــمــر 
التون كوبري, بكلفة 692 مليون 
ديــــنــــار ضـــمـــن خـــطـــة صـــنـــدوق 
املتضررة  املناطق  اعــمــار  اعـــادة 

من االعمال االرهابية.  
وبــــني مـــعـــاون مــحــافــظ كــركــوك 
لــلــشــؤون الــفــنــيــة املــهــنــدس علي 
حــــمــــادي الــــــذي افـــتـــتـــح الــجــســر 
مـــع رئــيــس الــصــنــدوق الــدكــتــور 
مــصــطــفــى الــهــيــتــي, فـــي حــديــث 
لـــ"الــصــبــاح" على هامش  خــاص 

الــحــفــل، ان االفــتــتــاح هــو رســالــة 
مــهــمــة فـــي كـــركـــوك بــاســتــمــرار 
الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة فــــي تــقــديــم 
افــــــضــــــل الــــــخــــــدمــــــات وتـــنـــفـــيـــذ 
املــشــاريــع، ومــنــهــا جــســر الــتــون 
كوبري الذي نفذ رغم التحديات 
جائحة كورونا، وبمدة عمل 24 
يـــومـــا، كــاشــفــا عـــن انـــــه  ستتم 
بأعمال  الثالثاء  اليوم  املباشرة 

ممر االياب (اربيل ـ كركوك).
مـــن جــانــبــه اوضــــح مــديــر طــرق 
وجــــــــســــــــور كــــــــركــــــــوك قــــاســــم 
املــــشــــروع  ان  ـــبـــيـــاتـــي،  ال حــــمــــزة 
شــمــل صــيــانــة وتــأهــيــل الــعــمــوم 
الــخــارجــي لــلــدعــامــة الــخــامــســة، 

وتــــكــــســــيــــر الـــــفـــــضـــــاء املــــنــــهــــار 
الــــخــــامــــس وتـــجـــهـــيـــز وتــثــبــيــت 
خمسة روافد كونكريتية بطول 
ـــى 30 مـــتـــرا، مـــع صب  تــســعــة ال
ــــفــــضــــاء والــــرصــــيــــف  ســــقــــف ال
االنــارة ونصب االعمده  واعمال 
واكساء الجسر بأكامله، كاشفا 
عـــن انـــه ســتــتــم املــبــاشــرة الــيــوم 
الـــثـــالثـــاء بــصــيــانــة مــمــر األيــــاب 
املحددة  املــدة  قبل  العمل  لينجز 
لــــه، مـــؤكـــدا انــــه ســتــكــون هــنــالــك 
مــــشــــاريــــع اخــــــــرى قـــيـــد الــعــمــل 
واالنــــجــــاز تــتــضــمــن مــجــســرات 
وصيانة جسور وطــرق رئيسة 

خارجية وريفية. 

والبلدياِت  واالسكاِن  االعماِر   
ُ
وزارة انجزْت 

العامة ثالثة مشاريع مهمة في قطاع املباني 
استئناف  معلنة  بغداد ومحافظتني،  ضمن 
العمل بخمسة مشاريع ملدارس ضمن ثالث 

محافظات.
واوضــح مصدر مسؤول باملركز االعالمي 
لـــــــلـــــــوزارة فـــــي تــــصــــريــــح خـــــــاص ادلـــــــــى بــه 
ـــ"الــصــبــاح": ان شــركــة الــرشــيــد لــلــمــقــاوالت  ل
التابعة للوزارة، وانسجاما مع خطط  الوزارة 
بازالة اية عقبات تعترض تنفيذ مشاريعها 
انجزت  الــبــالد، فقد  فــي  العمل بها  الــجــاري 
ثالثة مشاريع مهمة في قطاع املباني ضمن 
بـــغـــداد ومــحــافــظــتــني وبــــإشــــراف مـــن دائــــرة 

املباني العامة التابعة لها.
التي سيتم افتتاحها  واضــاف: ان املشاريع 
للبنات  الــعــلــوم  كلية  مبنى  هــي  جـــدا،  قريبا 
لــــصــــالــــح جــــامــــعــــة بـــــغـــــداد وكـــــانـــــت الـــجـــهـــة 
االستشارية له املكتب الهندسي التابع لكلية 
الــهــنــدســة، وكـــذلـــك مــبــنــى شــعــبــة االحــصــاء 
فـــي قـــضـــاء ســــوق الــشــيــوخ بــمــحــافــظــة ذي 
قــار لصالح دائـــرة اإلحــصــاء فــي املحافظة، 
فضال عن بناية مندى الصابئة في محافظة 
الــديــوانــيــة لــصــالــح ديــــوان الــوقــف املسيحي 

والديانات األخرى.
على صعيد ذي صلة، ذكر املصدر ان شركة 
سعد العامة التابعة للوزارة، استأنفت تنفيذ 
اعمالها من اجل اكمال تسليم خمس ابنية 
والبصرة  قــار  ذي  محافظات:  في  مدرسية 

وزارة  الـــى  تسليمها  اجـــل  مـــن  والـــديـــوانـــيـــة 
املقبلة، ضمن  القليلة  التربية خالل االشهر 
مـــشـــروع املــــــدارس الــنــمــوذجــيــة، فــضــال عن 
مواصلة تنفيذ جسر الكرغولية في منطقة 
مركبات  لعبور  واملــخــصــص  ديــالــى،  جسر 
الرستمية،  جسر  عن  بديل  كطريق  الحمل 
بينما تستمر الشركة بانشاء ثالثة جسور 
مــؤقــتــة لــتــأمــني اســـتـــمـــرار حــركــة الــعــجــالت 

والشاحنات ضمن املنطقة ذاتها. 
في السياق نفسه، اشار الى انه تم استئناف 
تنفيذ مــشــروع تــأهــيــل جــســر املــســيــب في 
بــابــل، بينما شــارفــت عــلــى انــجــاز مــشــروع 

محافظة  فــي  الكونكريتي  الـــدراجـــي  جــســر 
انــجــاز وصلت  نسبة  ان حققت  بعد  املثنى 
الـــى 97  بــاملــئــة، مــنــوهــا بـــأن الــجــســر الــواقــع 
على نهر الفرات، هو الوحيد الذي يربط بني 
نــاحــيــة الـــدراجـــي وبــاقــي مــنــاطــق املــحــافــظــة، 

وبطول يبلغ 450 مترا مع املقتربات.
ونبه املصدر بان وزارته اوعزت الى الشركات 
بشان  مستمرة  تقارير  باعداد  لها،  التابعة 
املشاريع التي تنفذها، من اجل الوقوف على 
نسب االنجاز وحيثيات العمل، وبما يمكنها 
من اتخاذ االجراء الالزم بشكل آني حرصا 
على عدم توقف اي مشروع جاري العمل به.
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وانتشرت نسخ إلكترونية من كتاب بولتون 
أمس االثنني بصورة جعلت ناشره يأمل في 
منعه، حيث ظهر ملف "بي دي إف" يحتوي 
التي شهدت  "الغرفة  على نسخة من كتاب 
األحــداث"، يقدم إصــداًرا مجانًيا ومقرصًنا 
مـــن كــتــاب بـــولـــتـــون، الــــذي زعــــم تـــرامـــب أنــه 
يــحــتــوي عــلــى مــــواد ســريــة لــم يــكــن ينبغي 

نشرها.
"سايمون  النشر  دار  باسم  املتحدث  وقــال 
"نعمل جاهدين  أدم روثبرغ:  أند شوستر"، 
الواضحة  القانونية  إلزالة هذه األشياء غير 

النتهاك حقوق النشر".
ويحتل كتاب "الغرفة التي شهدت األحداث" 
املــرتــبــة األولــــى مــنــذ أيـــام فــي قــائــمــة أمـــازون 
للكتب األكثر مبيًعا وسيتم إصداره رسمًيا 
الـــيـــوم الـــثـــالثـــاء، وأصــــــدر قـــاضـــي اتـــحـــادي 
في  آند شوستر"  "سايمون  بأحقية  حكما 
نــشــر الــكــتــاب عــلــى الــرغــم مــن ادعــــاء إدارة 

ترامب أنه قد يضر باألمن القومي.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال بـــولـــتـــون لــصــحــيــفــة "ديـــلـــي 
تــلــغــراف": "فـــي 2016 دعــمــت تــرامــب على 
حــســاب هــيــالري كــلــيــنــتــون، واآلن، بــعــد أن 
الــرئــيــس عـــن كـــثـــب، ال يمكنني  رأيـــــت هــــذا 
الــقــيــام بـــذلـــك مــــرة أخـــــرى، إنـــنـــي قــلــق على 
البالد، وبايدن ليس مرشحا جمهوريا، أريد 

أن أدعمه".

وشـــــدد بـــولـــتـــون خــــالل هــــذه املــقــابــلــة الــتــي 
أجــــراهــــا فـــي إطـــــار حــمــلــة الـــتـــرويـــج لــكــتــابــه 
الــجــديــد "الـــغـــرفـــة حــيــث حــــدث ذلــــــك"، أصــر 
بولتون على أن نيته التصويت لصالح بايدن 

ليست خيانة النتمائه الجمهوري.
وأضــــاف أن تــرامــب "ال يــفــرق بــني مصالح 
ـــقـــومـــيـــة ومـــصـــالـــحـــه  الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة ال
بينها،  التضارب  إلــى  يــؤدي  ما  الشخصية 

وهو أمر شديد الخطورة بالنسبة للبالد". 
وتـــابـــع قـــائـــال: "هــــذا يــعــنــي أنـــه ال تــوجــد أي 
طريقة أو ستراتيجية ثابتة ومتسقة حيث 
اتخذ سابقا  قــرارا  أن يغير بسهولة  يمكن 

في اليوم التالي".
األميركي  القومي  األمــن  وكشف مستشار 
الــســابــق فــي كــتــابــه، عــن أن الــرئــيــس دونــالــد 
أبــدى رغبة واســتــعــدادا لدعم هجوم  ترامب 
إسرائيلي مباغت على إيران، وتأييده لهذه 
العملية جاء خالل اجتماع عقد عام 2017.

وذكــر بولتون أنه في هذا االجتماع لم يكن 
ـــذي أقــيــل مــنــه الــعــام  يشغل بــعــد املــنــصــب ال
املـــاضـــي، لــكــنــه شــــارك فـــي االجــتــمــاع الـــذي 
حــضــره الـــرئـــيـــس، وفــــي مــرحــلــة مــعــيــنــة تم 
التطرق إلى قضية إسرائيل، وقال: "حذرت 
الرئيس  من أن ال يضيع جهوده السياسية 
في محاولة حل أزمة املراوغة بني إسرائيل 
والعالم العربي، وحذرته أيضا من دعم نقل 

واالعتراف  القدس،  إلــى  األميركية  السفارة 
ــــقــــدس كــعــاصــمــة  بـــذلـــك عــمــلــيــا بـــمـــكـــانـــة ال

إلسرائيل". 
وتابع بولتون قائال: "بموضوع إيران، حذرت 
من  بسرعة  باالنسحاب  وأوصــيــتــه  تــرامــب 
استعمال  أن  له  الــنــووي، وأوضحت  االتفاق 
القوة في امللف النووي اإليراني هي االحتمال 

األخير الذي بقي للواليات املتحدة".
ونـــقـــل بــولــتــون عـــن الــرئــيــس تـــرامـــب قــولــه: 
بعملية  الــقــيــام  تــســتــطــيــع  ال  "إســـرائـــيـــل  إن 
عدم  بسبب  لوحدها  إيـــران  عسكرية ضــد 
الكافية، خصوصا  والــقــدرات  املـــوارد  توفر 
بدعم  عربية  دول  فيه  تــقــوم  سيناريو  فــي 

إيران". 
كــمــا كــشــف بــولــتــون أيــضــا  عــن أن رئيس 
الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو 
حاول في شهر آب 2019 على مدار ساعات 
االتصال مع الرئيس ترامب هاتفيا ملطالبته 
بعدم االجتماع مع وزير الخارجية اإليراني 
قــمــة مجموعة  محمد جـــواد ظــريــف خـــالل 
السبع التي عقدت في فرنسا، لكن محاوالته 

باءت بالفشل.
وذكــر بولتون في كتابه أن الــذي حــال دون 
إجراء املكاملة بني نتنياهو وترامب كان كبير 

مستشاريه جاريد كوشنير. 
من جانب آخــر، وفــي إطــار حر ب التماثيل 

اندلعت بعد مقتل األميركي من أصل  التي 
أفــريــقــي جـــــورج فــلــويــد عــلــى يـــد الــشــرطــة؛ 
ســيــتــم تــفــكــيــك تــمــثــال الــرئــيــس األمــيــركــي 
السادس والعشرين ثيودور روزفلت (الذي 
شغل منصبه في 1909-1901)، الواقع أمام 
الطبيعي  للتاريخ  األمريكي  املتحف  مدخل 

في نيويورك.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن بلدية 
الخصوص  بهذا  اقتراح  املدينة وافقت على 

من جانب املتحف.
وقالت رئيسة املتحف إلني فاتر، في مقابلة 
العاملني  إنها وزمــالءهــا من  الصحيفة،  مع 
فــي املــجــال املــتــحــفــي، تــأثــروا بشكل عميق 
بحركة العدالة العرقية املتعاظمة التي نشأت 
بعد اغتيال جورج فلويد. وأشارت إلى تزايد 

االهتمام بالتماثيل كرموز للعنصرية.
وأكــــدت رئــيــســة املــتــحــف، أن ســبــب تفكيك 
الـــتـــمـــثـــال املـــــذكـــــور، ال يـــرتـــبـــط بــشــخــصــيــة  
ــــســــادس والـــعـــشـــريـــن لـــلـــواليـــات  الـــرئـــيـــس ال
املــتــحــدة، بــل لــوجــود إشــــارة عــنــصــريــة في 
النصب  النصب نفسه، "في وسط  تصميم 
الجانبني  كــال  روزفــلــت على حصان وعلى 

هندي وإفريقي".
احترام تجاه روزفلت،  بأنه كبادرة  ونوهت 
يخطط املــتــحــف إلطـــالق اســمــه عــلــى صالة 

التنوع البيولوجي.

{ }

 بالعودِة الى طبيعتها في معظم 
ُ
أخذْت الحياة

فتحت  فاملطاعم   .. أسابيع  منذ  بكني  انــحــاء 
الى  والطلبة  اعمالهم  الى  الناس  أبوابها وعــاد 
مدارسهم. بدا الوباء وكأنه من شؤون العالم 

الخارجي، أما الصني فال شأن لها به.
اعلنت ببكني  الخميس 11 حــزيــران  يــوم  فــي 
على  بكورونا  اصابة محلية جديدة  اول  عن 
 عمره 52 

ً
مــدى 55 يومًا، كــان املصاب رجــال

انه لم  عامًا اسمه تانغ. اخبر تانغ املسؤولني 
يغادر املدينة منذ أكثر من اسبوعني ولم يكن 

له تماس مع اي شخص من خارجها.
ســـرعـــان مـــا اكــتــشــفــت الــســلــطــات أن هــنــاك 
عــشــرات الــحــاالت األخـــرى معظمها لــه عالقة 
من  الشرقي  الجنوب  فــي  تقع  كبيرة  بسوق 
بكني، وفي يوم السبت أعيد فرض االجراءات 
الــصــارمــة ملــنــع حــــدوث مــوجــة عــــدوى ثــانــيــة. 
صدم السكان حني عادت مدينتهم الى الحظر 
الجزئي وشعروا كأنهم يشهدون حلمًا سبق 

ان عاشوه بعد شهرين من االسترخاء.
بالنسبة ملدينة   

ً
يــزال ضئيال الحاالت ال  عدد 

السلطات  ولــكــن  نسمة  مــلــيــون   22 سكانها 
ليست مستعدة للمغامرة، وعلى الفور الغيت 
1200 رحلة طيران قادمة الى بكني او خارجة 
منها عبر مطاريها وأعيد اقفال املدارس بعد 
السلطات في  شهر واحــد من فتحها وتقول 
املدينة ان اكثر من 3,5 مليون شخص قد تم 

فحصهم منذ حالة تانغ.
خــــالل االســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة كــــان املـــســـؤولـــون 
في  نجاحهم  عن  بزهو  يتكلمون  الصينيون 
احــتــواء الــوبــاء ويــشــيــرون الــى ان الــصــني هي 
خير مــثــال يــحــتــذى، ولــكــن الــحــاالت الجديدة 
كشفت لنا ان هذا املثال ربما لم يكن بالقوة 

التي بدا بها في البداية.

الحاالت الجديدة في بكني اثارت اسئلة مقلقة، 
ليس فقط بخصوص كيفية وصول الفايروس 
الى سوق شنفادي، بل ايضًا بخصوص ما 
املــواشــي، أو حتى االســمــاك، قــادرة  اذا كانت 
على حمل الفايروس ألن املسؤولني الصنيني 
كان موجودًا في  ربما  الفايروس  ان  يقولون 

املناطق املحيطة بالسوق منذ نيسان.
شــيء واحـــد مــؤلــم لــم يعد فيه شــك، وهــو أن 

نهاية هذا الوباء ال تزال بعيدة.
بكني تخوض معركة املوجة الثانية، في حني 
ان اممًا اخرى لم تفرغ بعد من املوجة االولى. 
وبينما تعيد الصني فرض اجراءاتها الصارمة 
في املعركة مع فايروس كورونا يبدو أن هناك 
دوال أخــــرى أخــــذت تــتــقــهــقــر أمـــامـــه. فــوســط 
االعــيــاء والــحــيــرة والــوجــع االقــتــصــادي اخــذت 
تلك الدول بالتراجع مختارة االستسالم على 

التضحية.
تشير االحــصــائــيــات  الــى ان الــوبــاء مستمر 
بالتصاعد على نطاق العالم. الواليات املتحدة 
واحــــــدة مـــن الـــنـــقـــاط الــســاخــنــة، وكـــذلـــك دول 
ــهــنــد. امـــا في  كــبــيــرة اخــــرى مــثــل روســـيـــا وال
البرازيل، التي تشهد اعلى عدد من االصابات 
املؤكدة يوميًا منذ شهر ايار، فإن املسؤولني 

يتجاهلون التحذيرات.
هناك دول اخــرى بــدت واثقة من نفسها في 
بــــادئ األمــــر ولــكــن حــســن الــحــظ أخـــذ يشيح 
الفتاح  عبد  املصري  فالرئيس  عنها.  بوجهه 
بــلــده، ولكن  السيسي كـــان مــســرورًا بــنــجــاح 
االطـــبـــاء الـــيـــوم اطــلــقــوا انـــــذارًا بـــأن الــتــصــاعــد 
اعــداد املصابني أخــذ يطغى على  الشديد في 

قدرة املنظومة.
يــريــنــا وبـــاء بــكــني ان مــا مــن عـــودة هــنــاك الــى 
انجالء  الطبيعي كما كــان، حتى بعد  الوضع 
املوجة الفايروسية. فالسرعة التي ينتشر بها 
الــوبــاء، بــاالضــافــة الــى الــشــكــوك وعـــدم اليقني 

انــتــشــاره ومـــن هم  الــلــذيــن يــحــيــطــان بكيفية 
االشخاص األكثر عرضة للموت به وما هي 
االسباب، تعني ان من الضروري الحفاظ على 

اقصى درجات التأهب اليقظة.
ثمة دالئــل من بلدان أخــرى تدعو للقلق. فقد 
 
ً
بـــدا أن ســنــغــافــورة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مــثــال
األولــى،  التفشي  فــي كسر موجة  قــد نجحتا 
ولكن االثنتني شهدتا اندالعات اخرى مقلقة 
كذلك  القيود.  تعيدان فرض بعض  جعلتهما 
التي اعلنت فــي 8 حــزيــران انها  نــيــوزيــالنــدا، 
قد تخلصت من فايروس كورونا، عاد اليها 
الــفــايــروس عــن طــريــق مــســافــريــن قــدمــوا من 

بريطانيا.
يــقــر بــعــض املــســؤولــني بــصــراحــة أنــنــا ربــمــا 
فايروس  مع  والفار  القط  لعبة  نلعب  سنبقى 
كــورونــا ألشهر وربــمــا ســنــوات. حتى اللقاح 
يـــبـــدي بـــعـــض املــتــخــصــصــني تــشــكــكــهــم فــي 
مناعة  الى  الركون  ان  يعتقدون  كما  فعاليته، 
القطيع عبث. اي انــدالع جديد سيكون سببًا 
لــلــقــلــق، وبــشــكــل خـــاص للصني الــتــي راهــنــت 
بالكثير فــي مــعــركــة صــد املــوجــة األولــــى في 
الــربــيــع. لــقــد اســتــحــق الــســيــد تــانــغ، الـــذي كــان 
الصحية  الــجــهــات  الـــى  يــتــوجــه  اول شــخــص 
فـــي املـــوجـــة الـــجـــديـــدة، الـــثـــنـــاء عــلــى شــعــوره 
باملسؤولية والوعي، وهذه هي الحقيقة. فبؤرة 
السوق لم تكشفها عملية مسح حكومي بل 
يــقــظــة ووعـــــي شــخــص واحــــــد. فـــي االســـبـــوع 
املاضي اعلن السيد تانغ ان كل ما أحــس به 
الخفيفة، ولكنه مــع هذا  االعـــراض  هــو بعض 
الصحي إلجراء  املركز  وقصد  دراجته  ركب 
يــدرك على  الرجل كان  الفحص والتأكد. هذا 
ما يبدو أننا لم نعد بعد الى وضعنا الطبيعي 

بعد املوجة االولى. 
آدم تايلر

عن صحيفة واشنطن بوست 

حث املبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث أطراف النزاع 
مشيرا  الــبــالد،  فــي  العسكري  التصعيد  وقــف  على  اليمني 
األمم  الجارية برعاية  املفاوضات  يتعارض مع روح  أنه  إلى 

املتحدة.
العسكري  "التصعيد  أن  إلــى  لــه،  بــيــان  فــي  وأشـــار غريفيث 
يتعارض وجهود األمم املتحدة، التي تهدف الى التوصل إلى 
اتفاق بني األطراف حول وقف شامل إلطالق النار في جميع 

أرجاء اليمن".
وأكـــــد عــلــى ضـــــرورة إعـــطـــاء فـــرصـــة لــلــســالم واالســـتـــمـــرار 
الــرامــيــة إلى  بــنــاء فــي الجهود األممية  فــي االنــخــراط بشكل 
تفشي  ظل  في  اليمنيني، وخصوصا  معاناة  من  التخفيف 

فيروس كورونا في العالم.
ودعا غريفيث الحكومة اليمنية واملجلس االنتقالي الجنوبي 
إلى تطبيق اتفاق الرياض بسرعة، معربًا عن قلقه ملا يحدث 

في سقطرى والسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة. 

على  للدموع  املسيل  الغاز  التونسية  الشرطِة  قــواُت  أطلقْت 
بإضرام  قاموا  الــبــالد،  تطاوين جنوب  مدينة  في  محتجني 

النار في إطارات مطاطية وألقوا بها وسط الطريق.
اعتقال  بعد  انــدلــعــت  االحــتــجــاجــات  إن  املنطقة:  والـــي  وقـــال 
بالتوظيف،  يطالبون  املعتصمني  شخص من مجموعة من 
اتفاق  وتفعيل  لهم  زمــيــل  عــن  بــاإلفــراج  املحتجون  وطــالــب 
العام  االتــحــاد  الحكومة، يقضي بتوفير وظــائــف، ودعــا  مع 
للشغل في تونس إلى إضراب عام في املدينة، للتعبير عن 
"رفض استعمال العنف املفرط وغير املبرر" ضد املحتجني.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان إن مجموعة من 
األشخاص عمدت "إلى محاولة االعتداء على املقرات األمنية 
بالجهة بــواســطــة الــزجــاجــات الــحــارقــة مــولــوتــوف، مــا أجبر 
الوحدات األمنية على اتخاذ اإلجــراءات الالزمة لحماية هذه 
املــقــرات واستعمال الــوســائــل املــتــاحــة قــانــونــا فــي مثل هذه 

الوضعيات".

أعلَن الرئيُس األوكراني، فالديمير زيلينسكي أن 
الدولية فــي حــال عدم  إلــى املحاكم  بــالده ستلجأ 
الطائرة  بقضية  املتعلقة  بالتزاماتها  إيــران  وفــاء 

التي أسقطت في طهران أوائل العام الجاري.
وكشف زيلينسكي في تصريح لصحيفة كندية، 
عن أن قرارا اتخذ عقب محادثة هاتفية مع رئيس 
الــــوزراء الــكــنــدي جــاســنت تــــرودو، قضى بتوحيد 
تعيد صندوقي  إيــران كي  على  للضغط  الجهود 

الطائرة األوكرانية املنكوبة.
أنـــه كـــان يــعــول على  إلـــى  كــمــا أشــــار زيلينسكي 
النتائج"،  إلى  "املتجهة  اإليرانية  الحكومة  سياسة 
وأن األمر ال يتعلق فقط بـ"الصناديق السوداء"، بل 

بوعود أخرى أيضا.
وقال الرئيس األوكراني في هذا الشأن: "يجب أن 
يــعــتــذروا رســمــيــا، ويــجــب أن يــدفــعــوا تعويضات 
كافية، يجب أن يفعلوا ما وعدوا به، وإال فلن يكون 

أمامنا خيار آخر، وهم يعرفون موقفنا، باستثناء 
اللجوء إلى املحاكم الدولية".

ـــــــران وافــــقــــت فــــي آذار املــــاضــــي عــلــى  وكــــانــــت إي
ــلــطــائــرة  تــســلــيــم كــيــيــف الـــتـــســـجـــيـــالت الــــذاتــــيــــة ل
األوكــــرانــــيــــة الـــتـــي ســقــطــت بـــالـــقـــرب مـــن طـــهـــران، 
لم اآلن  أنها حتى  إال  فرنسا،  إلــى  الحقا   ونقلها 

تفعل.
وتحطمت طائرة البوينغ األوكرانية 737 في رحلة 
متجهة من طهران إلى كييف يوم 8 كانون الثاني 
املاضي، بعد دقيقتني من إقالعها، ما تسبب في 

مقتل 167 راكبا وطاقمها املكون من 9 أفراد.
إلى  الكارثة،  في  تورطها  البداية  في  إيــران  ونفت 
أنها اعترفت في 11 كانون الثاني بالذنب، وأعلنت 
ســلــطــاتــهــا أن الـــطـــائـــرة أصــيــبــت عـــن غــيــر قصد 
بصاروخ بسبب "خطأ بشري"، وذلك حني رصد 
ــدفــاع الــجــوي الــطــائــرة عــلــى أنــهــا صـــاروخ  نــظــام ال
مجنح، وكان أمام صاحب القرار عدة ثوان التخاذ 

إجراء، واتخذ الخيار الخطأ.
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ومع  تحديدا  أوروبـــا  في  العقد  عقدين ونصف  برغم عيشه 
كون صالح هادي بطال رياضيا وصاحب فكر حر بعيدا عن 
التطرف بكل أشكاله .. استغربت عودته الى العراق بعد 2006 
يطرق  أراه  فيما  قــولــه.  ممتازة حسب  هناك  ظــروفــه  أن  إذ   ..
الكثير، وينبغي  الــتــي قــدم لها  الــريــاضــيــة  املــؤســســات  أبـــواب 
لها ان تقدم له ما يستحق كبطل محلي وعربي وقــاري في 
املالكمة .. سألته مرة عن أسباب عودته ودورانــه في شوارع 
املنطقة التي عاش فيها برغم مواجعها فقال: (يا أستاذ .. كل 
شيء في العراق أجمل من بقية العالم – ثق حتى أزبالنا لها 
الغربة قاتلة ال يوجد من  طعم خــاص – ثم بكى – وأردف:- 
والعطف..  الرحمة  بعني  اليك  ينظر  من  ال  تفهمه..  او  يفهمك 
هناك عني رسمية جافة ال تخرج من إطارها املادي.. إذ ال روح 
وال إحساس.. هنا أحس وأتنفس كل جمال أهلي ومنطقتي 
الواقع  برغم ما فيهم).. في عتمة الحظر والجائحة وتصحر 
في  والــتــرويــح  املشي  ملمارسة  أحيانا  البيئة نضطر  وخـــراب 
بعض املناطق التي لها أثر وذكــرى ما في النفس.. وقد كنت 

البستان  منطقة  فــي  شاكر  صباح  الفنان  لصديقي  مرافقا 
أيــام امللوكية، إذ أن  التي كانت تعد متنزها لرجاالت السلطة 
امللك فيصل كان يجتمع مع الوجيه عبد الهادي الجلبي املالك 
بــاســمــه، وقــد وزعـــت وبيعت  الــتــي ُسميت  للمنطقة  األصــلــي 
الحقا وتوسعت لتصبح منطقة الحرية كبرى مناطق الكرخ.. 
وطنية  ثـــروة  يعد  الـــذي  النخيل  بانتشار  تشتهر  والبستان 
وعملة سياحية ينبغي املحافظة عليها من قبيل نخلة ثالثية 
لفتة  إعـــجـــازي.. كما  تــبــدو مدهشة بجمال  واحـــد  ذات جــذر 
يشكل خطر  قــد  بشكل  مائل  منظرها  عمالقة  نخلة  نظرنا 
على من في الشارع أثناء العواصف العاتية.. حدثني صديقي 
ألننا   .. سنة  مئة  نحو  عمرها  (النخلة  قــائــال:-  عنها  صباح 
.. وقــد تذكرت  مــوجــودة..)  الــعــام 1956 وهــي  املنطقة  سكنا 
بعض األشجار الباسقة في دول أخرى إذ أحاطوها بأسالك 
خــاصــة ثــبــتــت عــلــيــهــا لــوحــة تــشــيــر الـــى عــمــرهــا وتـــحـــذر من 
املساس بها.. وهناك جهات حكومية ترعاها وتشرف عليها 
بوصفها ثروة وطنية.. قبل مدة تعرفت على الصديق محمد 

بجلسة  يــتــردد  كــان  للخير  محب  مسالم  الــظــل  ورد خفيف 
األصدقاء عند األستاذ خليل ابو إبراهيم .. محمد هذا سبق 
له أن هجر العراق قبل سنوات الى تركيا وتحدث عن نجاحاته 
املهنية هناك وسعادته واستقراره.. املفاجئة أني رأيته في ظل 
حصار كورونا.. وقد استغربت عودته للعراق برغم الظروف 
القاهرة التي نعانيها، فضال عن نقص الخدمات حد األسى 
.. فقال:  والضجر واإلحساس بالتخلف مقارنة مع االخرين 
(يـــا أســـتـــاذ.. ال أتــحــدث ســيــاســيــا، لــكــن الــوطــن غـــاٍل والــغــربــة 
قاتلة وال أحس بإنسانيتي إال باالنتماء.. حيث أهلي وناسي 
ولديَّ  ماال  كنت مستغنيا  ثق  وجلساتهم..  ومرهم  بحلوهم 
سيارة وشقة وعمل وراحة تامة كما أشتهي وأريد.. لكن عراقا 
صارخا مدويا طول الخط في دواخلي.. كل حني يجرني جرا، 
ال أعــرف كنهه وال أدري مصدره، ســوى أن جــذورا تناديني 
الــيــه.. وهــا أنا  وصــوتــا منلوجيا يستصرخني حــد االنــقــيــاد 
في عراقي فوق كل األعراق واألجناس .. ال عنصرية بل حب 

وانتماء وإحساس.. لذا أنا هنا ..

 على الكرة األرضية 
ً
في شــــــــأن الصراع الذي نشــــــــأ مع نشأة االنســــــــان مخلوقًا عاقال

واســــــــتمر معه باقيا حتى عصرنا الحالي، والذي سيبقى هكذا جزءًا من الحياة حتى 
نهايتهــــــــا املحكومة بقوانني الكون. في شــــــــأنه كانت هناك مســــــــاٍع بشــــــــرية لفهم واقع 
الصــــــــراع بني األفراد والجماعات والدول، وكانت هناك مســــــــاٍع ملعرفة مخارجه حروبًا 
بني بني البشــــــــر، واســــــــتخدام للقوة والتهديد باســــــــتخدامها وغيرها مساٍع من أجل 
تحقيــــــــق املصالح وفرض االرادات فــــــــي دوائر صراع متعددة. لقد عمل االنســــــــان في 
موضــــــــوع الصراع باتجاهني متناقضني، األول، جهٌد يبذله الطرف املعني (الدولة على 
وجه الخصوص) للحيلولة دون تحقيق الخصم في دوائر الصراع ألهداف له تحسب 
ضارة أو ســــــــلبية بالنســــــــبة لها. والثاني عمل من قبلها حثيــــــــث لتحقيق أهدافها في 
زيــــــــادة القوة والقدرة والكســــــــب التي تحقق مصالحها الســــــــتراتيجية. ولتأمني هذين 
االتجاهــــــــني الرئيســــــــني عمل االنســــــــان منــــــــذ امتالكــــــــه الوعي 
علــــــــى تطوير قدراته في االستشــــــــراف (االســــــــتقصاء والتوقع 
والتصور)، أو الحدس املستقبلي والتنبؤ بما يمكن أن يحصل 
الحقًا بقدر مقبول من احتمــــــــاالت الحدوث. هذا ولو تجاوزنا 
الدول األوروبية وكثيرا من الدول اآلسيوية التي وصلت حدودًا 
متقدمة في موضوع االستشراف، وباتت تؤسس على نتائجه 
قرارات تتخذها في تحليل وإدارة الصراع، وقارناها مع العراق 
املطوق سياســــــــيًا بدوائر صراع متعددة نجــــــــد أن إدارته ومنذ 
 
ً
عقود متعددة ال تعتمد على االستشــــــــراف التحليلي ســــــــبيال

، بــــــــل واعتمدت غالبية 
ً
ملعرفــــــــة ما يمكن أن يحصل مســــــــتقبال

القادة على خياالتهم وأفكارهم ومبادئ يؤمنون بها سائرين 
بطريقــــــــة املحاولــــــــة والخطأ فــــــــي التعامل مع قضايــــــــا الصراع. 
وهنــــــــاك في تاريخنا القريب أمثلة كثيرة تؤشــــــــر هذه الحقيقة 
وتبني مقادير الخســــــــارة التي خســــــــر بســــــــببها العــــــــراق ثمنًا 
باهظًا في جوانب السياســــــــة والثقافة واالقتصاد، بينها: لو أن 
أصحاب فكرة تأميم النفط استشــــــــرفوا ردود فعل الشــــــــركات 
العاملية، وقدراتها الفعلية في التحكم بإنتاج وتســــــــويق النفط، 
ملــــــــا توجهوا الــــــــى التأميم ودفعوا بالعراق الى أن يكون ســــــــاحة 
حــــــــروب مســــــــتمرة. ولــــــــو تعرف النظام الســــــــابق علــــــــى طبيعة 
الثورة اإليرانية، واستشــــــــرف مســــــــتقبلها ودورها في ساحة 
الصــــــــراع اإلقليمــــــــي والدولي ملا حصلت الحرب العراقية اإليرانيــــــــة التي أنهكت العراق. 
ولو استشــــــــرفت حكومات املركز طبيعة التصارع مع األكراد وتنّبأت بتأثيراتها على 
األمن واالستقرار، ملا اســــــــتمرت حروبها منذ تأسيس الدولة العراقية والى اليوم. ولو 
استشــــــــرف صدام ردود فعل العالم وعرف وضع الكويت في دوائر الصراع، ملا اتخذ 
خطوة الغزو التي قوضت أركان الدولة العراقية.....الخ من األمثلة التي ال تحصى والتي 
تدلل أن عراقنا وحتى أيامه هذه ال يقترب من موضوع االستشــــــــراف وال يعتمد على 
، متكئًا في أغلب 

ً
التحليل املنطقي الذي يقدم احتماالت ملا يمكن أن يحصل مستقبال

قراراته على آراء واجتهادات شخصية تحركها أنا تتضخم بالتدريج، لتكون النتيجة 
اســــــــتنزافا للذات العراقية، سوف لن يتوقف إال بعد الســــــــير على طريق االستشراف 

الصحيح. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

املؤسفة  التأسيسية  لــألخــطــاء  نتيجة  ولــكــن   
الــــتــــي رافــــقــــت هــــــذا الـــتـــأســـيـــس، ومـــاســـّبـــبـــتـــه 
اعتمدت  التي  الخاطئة  الحكومية  السياسات 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة  فـــي أســــوأ صــورهــا 
بــاعــتــمــاد املــنــهــج الــتــحــاصــصــي/ الــتــشــاركــي/ 
ذلك  دولـــة مابعد  إدارة  فــي  الــتــوافــقــي  منهجا 
التغيير، وماسّببه من فساد مالي وإداري مع 
تدهور مريع في مناسيب البنى التحتية وملف 
الــتــي وضعت  املستشرية  والــبــطــالــة  الــخــدمــات 
الفقر،  العراقيني تحت هامش خط  الكثير من 
بــعــد أن أســهــم هـــذا املــنــهــج الــفــاســد والــخــاطــئ 
بــتــبــديــد مــعــظــم ثـــــروات الـــعـــراق وتــبــخــرهــا في 

متاهات اليعلم بها سوى الله.
وبــتــعــريــف مــبــّســط لــلــحــكــم الــرشــيــد الــــذي هو 
الــطــريــقــة الــتــي تــبــاشــر بــهــا الــســلــطــة فــي إدارة 
بهدف  واالجتماعية  االقتصادية  الدولة  مــوارد 
املفهوم  وهـــذا  االجـــيـــال،  لــكــل  التنمية  تحقيق 
وبــاإلجــمــال:  الــثــالث،  الــســلــطــات  لجميع  يتسع 
افّية 

ّ
والشف باملشاركة  سم 

ّ
يت الــذي  الحكم  هو 

 ومــنــصــفــًا ويــعــّزز 
ً
ـــاال ـــة، ويـــكـــون فـــّع واملـــســـاءل

ســـيـــادة الـــقـــانـــون، ويــكــفــل وضــــع األســبــقــّيــات 
الــســيــاســّيــة واالجــتــمــاعــّيــة واالقــتــصــادّيــة على 
أساس توافق آراء واسعة النطاق في املجتمع، 
الفئات ضعفًا وفقرًا  تسمع فيه أصــوات أكثر 
فــي صــنــع الـــقـــرارات املــرتــبــطــة بــتــوزيــع مـــوارد 
الــتــنــمــيــة، ويــشــمــل هـــذا االمــــر جــمــيــع االجــيــال 
لــهــذا قــد  نجد أن األجــيــال  الحالية والــالحــقــة، 
الالحقة قد تكون أكثر خيبة من الجيل الحالي 
الذي يعيش في ظل خيبات أمل كان مصدرها 
تأسيس دولتي وفاشل وأداء حكومي خاطئ، 
املــقــروءة واملعاشة على  املعطيات  وفــي ضــوء 
السياسية  الــنــواحــي  ومــن جميع  الــواقــع  أرض 
واالقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة وغــيــرهــا، نــــدرك ان 
املــســتــقــبــل قــــد ال يـــكـــون بـــأفـــضـــل حـــــاال مــن 
السياسية  الــهــويــة  اســتــمــرت  مــا  اذا  الــحــاضــر 
واالقــتــصــاديــة لــلــعــراق  عــلــى وضــعــهــا الحالي 
وهـــي لــم تـــزل هــالمــيــة وزئــبــقــيــة غــيــر واضــحــة 
املــعــالــم وتــشــهــد عـــدم اســتــقــرار مفاهيمي مع 
تشٍظ واضح لها في مناخ سياسي مضطرب 
ومأزوم وتشتت الرؤية السياسية في مصدر 

الــقــرار السياسي مــع وقـــوع الــعــراق فــي دائــرة 
والدولية  االقليمية  والتجاذبات  االستقطابات 
واالمــر  السياسي،  قــراره  املؤثرة على مركزية 
ذاتـــه ينطبق على الــواقــع االقــتــصــادي الـــذي لم 
يــشــهــد اســـتـــقـــرارا يـــخـــدم الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
الهش  العراقي  االقتصاد  ريعية  بسبب  للبلد 
تمعنا  ولــو  النفط.  بأسعار  مرهونا  ظــل  الــذي 
ومقوماته  وأركــانــه  الرشيد  الحكم  مداليل  في 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة نــجــد 
ـــتـــي عـــاشـــهـــا ويــعــيــشــهــا  حـــجـــم املـــحـــرومـــيـــة ال
الرشيد  الحكم  اعتبرنا  اذا ما  العراقي  الشعب 
الشعب  هــذا  حــق  فمن  لــه  تاريخيا  استحقاقا 
أن يتمتع ولو بجزء بسيط من مقومات الحكم 
والتنموية؛  واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــرشــيــد 
لــم يتحقق وجـــوده  الــــذي  ألن الــحــكــم الــرشــيــد 
الــعــراق بأجياله هــو نظام  ومــن أجــل مصلحة 
الحكم  القائم على خدمة مصالح االمة، والذي 
يعد السلطة والقيادة وظيفة في الخدمة العامة، 
والــقــدرة  الــكــفــاءة  إلثــبــات  منها منصة  ويتخذ 
وحاجاتها،  الــشــعــوب  متطلبات  تحقيق  على 

وســيــاســتــهــا بــالــعــدل واملـــســـاواة، وان يتصف 
بالقدرة على دمج املجتمع املتعدد في السلطة 
والــحــكــم واملـــشـــاركـــة، وان يــتــمــتــع بــاســتــمــرار 
الشعبي  االنتخاب  اساسها  شعبية  بشرعية 
الرشيد:  الحكم  أسس  أهم  ومن  والعام،  النزيه 
املشاركة وسيادة القانون والشفافية واملساءلة، 
وترتبط جميعها بممارسة الشعوب للحريات 
العامة في مختلف نواحي الحياة، وثمة أهمية 
الــرشــيــد وتحقيق  الــحــكــم  كــبــيــرة ملـــمـــارســـات 
دوره في تعزيز التنمية البشرية وقدرته على 
الــديــمــوقــراطــيــة وتحسني  تــدعــيــم املـــمـــارســـات 
الــقــانــون  ســيــادة  وتحقيق  املــؤســســات  فعالية 
والعدالة ويستهدف خدمة مصالح االمة العليا، 
وجميع مقاربات الحكم الرشيد آنفة الذكر لم 
تتحقق في العراق سوى املمارسة الديمقراطية 
املــشــوهــة الــتــي مـــورســـت فـــي أســــوأ أشــكــالــهــا، 
وعــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة املـــتـــصـــدرة لــلــقــرار 
ر 

ّ
الــتــنــمــوي أن تفك الــســيــاســي/ االقـــتـــصـــادي/ 

 فــي أن تــضــع الـــعـــراق عــلــى "مـــشـــارف" الحكم
 الرشيد.

 ومن جملة التعريفات التي توصف هذه الكلمة (الدولة) أجدني 
وليدة  أنها  الــذي يؤكد  أنجلس  الــى تعريف فردريك   

ً
أكثر ميال

مجتمع ما في لحظة تطور وتوّرط في آن واحد، والتوّرط الذي 
يشير اليه انجلس يقصد به التضاد أو االنقسام الذي يحدث 
التي  االقــتــصــاديــة  مصلحته  منها  لكل  اجتماعية  طبقات  بــني 
تتنافى وتتقاطع وتتقاتل حتى مع مصلحة اآلخر، مما يتوجب 
ايجاد طرف يقف فوق الجميع ويحتكم الجميع اليه، هذا "الفوق" 
الذي يستطيع أن يفرض نفسه على املتخاصمني كي ال يقضي 
الذي  الفوق  هــذا  تعبيره،  يلتهمه حسب  أو  اآلخــر  على  أحدهم 

ينفصل تدريجيًا عن املجتمع ويسمى دولة. 
الدولة – وظائف  إذن نفترض من هذا االنتاج أن لهذا الجهاز- 
ال تكمن فــقــط فــي أن تــتــســّيــد املــجــتــمــع وتــقــف فــوقــه، بــل انها 
الــوقــت سترسمه مــن جــديــد، ستعيد تــرتــيــب أوراقـــه  وبــمــرور 
ومــطــالــبــه ومــصــالــحــه، وســتــنــاط بــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــوظــائــف 
األخرى والتي يفترض املجتمع أن تحققها له، وارتباطًا بسبب 
ظهورها األول وسبب ايجادها من أنها سوف لن تسمح ألحد 
امتالكها  اآلخـــر وجـــب  عــلــى  بــالــقــضــاء  املتخاصمني  االطــــراف 
للعنف ووسائله، سيطرتها على أدوات القهر والقوة، لكن هناك 
التفريق بــني امــتــالك وســائــل العنف والقهر وبني  الــى  ضـــرورة 
لهذه  فامتالكها وحدها  أو ضابط.  رادع  استخدامها من دون 
الوسائل هو ما يدفع املجتمع الى االنصياع لسلطتها وقراراتها 
أن  فــالــدولــة التستطيع  احــيــانــًا،  تستخدمها  أن  دون  مــن  حتى 
العنف فقط، بل  تواصل عملها وال وجودها كدولة باستخدام 
انها تحتاج وبقدر احتياجها الحتكار وسائل القهر الى قبول 

اجتماعي، أو شرعية يمنحها لها املجتمع الذي تحكمه وتقف 
هي في ما بعد فوقه، هــذه الشرعية أو هــذا القبول هو السبب 
الشرعية بعد  الرئيس لوجودها وهو ما يمنح قهرها وعنفها 
أن يؤمن بأن وجودها ضرورة لوجوده كمجتمع. وإن غيابها 
يهدد ذلك الوجود، وهذه العالقة التي تربط الدولة باملجتمع هي 

عالقة جد ضرورية ومهم توفرها.
الجماعة  أو  املجتمع  لذلك  تمثيلها  إثبات  ايضًا  وظائفها  ومــن 
الدولة  انتاج  يأتي عبر  التعريفات، وهــذا  الوطنية حسب بعض 
لــســيــاقــات مـــن شــأنــهــا أن تــعــمــل عــلــى تــجــانــس ذلــــك املجتمع 
 عن روابطه 

ً
واندماجه بروابط تربطه مع الدولة إذ يتخلى طواعية

والطائفة  املذهب  الدين،  أو  القبيلة  أســاس  على  القائمة  القديمة 
والقومية، التخلي هنا بمعنى االندماج مع اآلخر سببه االنتماء 
ذلك  تــرك  أو  الــتــنــازل  بمعنى  ال  الوطنية  والجماعة  الــدولــة  لتلك 
االنتماء، أي اعتبار تلك االنتماءات شيئًا شخصيًا ال تأثير لها 
على عالقته بالدولة أو باآلخر الذي يشاركه الرقعة الجغرافية 
الــدولــة التي ال تقل  تلك، وهــذه تمثل وظيفة مهمة مــن وظــائــف 
أهمية عن وظيفتها السابقة في احتكار العنف، وظيفة أن تحّول 
جميع من يعيشون في تلك الرقعة الجغرافية الى مواطنني بعيدًا 
عن أي انتماء آخر، فمتى ما اعتبر ذلك املجتمع ان الدولة ببنيتها 
وخطابها، بقراراتها ورؤيتها ال تمثله فإنه سيمتنع عن تنفيذ 
أوامر الدولة أو انها ستفتقد احترام املواطن لها بوصفها ناظمًا 

لحياته.
حديثًا وحسب الباحث الراحل فالح عبد الجبار فإن من وظائف 
الدولة تقديم الخدمات، وهي اضافة حديثة لوظائف الدولة حسب 

عبد الجبار، وهذه الخدمات تشمل التعليم واألمن والصحة. فال 
يمكن لدولة ما أن تقوم أو تحقق ذاتها كدولة من دون أن توفر 
الوحيد  املتلقي  أنها  اعتبار  على  الخدمات،  تلك  كل  ملواطنيها 
لكل االيــرادات واملداخيل ســواء كانت تلك االيــرادات متأتية من 

الضرائب أو الريوع أو أي شيء آخر.
على بساطة ما تقدم، وحيث ان املكان ال يسمح باإلطالة، فإنه 
الوظائف  التي ذكــرنــاهــا هــي  الــوظــائــف  أن نعد تلك  املمكن  مــن 
لتثبت وجودها،  أي دولــة  بها  أن تضطلع  التي يجب  الرئيسية 
أو يصبح  الحقيقي،  تنفي وجــودهــا  تنفيه،  فإنها  ذلــك  وعكس 
به  بنظر مواطنيها وجــود غير مرغوب  وجودها شكليًا وهــو 
العنف  له شيئًا، فما فائدة دولــة ال تحتكر وسائل  أو ال يعني 
بل تتركه بيد طبقات وجماعات وفئات تتقاتل فيما بينها في 
أي وقت، بل ومن املمكن أن تقاتل الدولة نفسها في لحظة تأزم 
لعالقتهما في لحظة معينة؟ ممكن أن تنفي أو تلغي الدولة في 
مساحة معينة ووقت معني، أو أنها تلغي اآلخر املختلف معها، 

وبهذا فقدت سببًا رئيسيًا من أسباب وجودها أو إقامتها. 
وما الداعي لوجودها في الوقت الذي يجد كل مواطن أو مجموعة 
مواطنني أن في هويتهم الفرعية ضمانًا لوجودهم وتعبيرًا عن 
مصالحهم، سواء كانت تلك الهوية قائمة على أساس ديني أو 
إثني او مذهبي، ما الغرض منها وهي تفشل في وظيفة مهمة 
من وظائفها حني ال تستطيع أن تخلق من التعدد الذي يمتاز به 
 يتبناها الجميع ويتحّول بفضلها كل االفراد 

ً
ذلك املجتمع هوية

والــجــمــاعــات الــى مواطنني ال يتميز أحــدهــم عــن اآلخـــر بفضل 
هويته الفرعية.

ال يمكن مغادرة الراهن واالنزواء في صومعة الوهم او القفز على متبنياته 
ونسج عالم آخر بعيدًا عن املتطلبات الضرورية لالستحقاق اآلني، وما 
أربكت حسابات خططه  التي  والذهول  الصدمة  بعد حالة  العالم  يشهده 
املستقبلية ينبغي الوقوف عندها بعني التبصر والعمل امليداني املنتج، ففي 
الوقت الذي كان يخطط العالم فيه الى نقل الحياة لكوكب آخر اذا به ينزوي 
ضمن مساحة مكانية محددة ال يشعر باألمان فيها، إن تناسي مكنونات 
الطبيعة باستعادة زمام أمورها وردة فعلها أمام املتغيرات الجيولوجية 
اليها يد االنسان أدى بها  امتدت  املتكاملة والتي  واملناخية في ماهيتها 
الى التحدي فكان لها ما كان عبر سالحها الوبائي، إن الجهل بحقيقة 
للتقنيات  الــواســع  بــالــرغــم مــن االســتــخــدام  انــتــشــار االوبــئــة ومسبباتها 
املختبرية أدى بالنهاية الى كارثة انسانية ملا تزل تضرب بقوة في بلدان 
يوما  تكن  لم  التاريخ  إن حقيقة  الــعــراق،  ومنها  العالم 
والسعادة،  الحرية  خطاه  على  تتهادى  إنسانيًا  ترفًا 
فــاإلنــســان عــدوانــي - كــمــا يـــرى ابـــن خــلــدون - بطبعه 
االولى  الجريمة  منذ  والطغيان  بالظلم  حافل  وتاريخه 
(مقتل هابيل) الى يومنا هذا ولم تسلم من عبثه حتى 
االنسانية  وتــوق  الحلول  فوضى  وأمــام  لذلك  الطبيعة؛ 
فبعد  واملكاشفة  املصارحة  مــن  بــد  ال  كــان  الستعادة 
االجتماعي  والتباعد  واملنزلي  الصحي  الحجر  مرحلة 
والــتــعــايــش مــع الــفــيــروس وصــلــنــا الـــى مــرحــلــة (مناعة 
مناعة  نظرية  وتتلخص  الــوبــاء،  مع  للتعايش  القطيع) 
باشرة 

ُ
 من أشكال الحماية غير امل

ٌ
القطيع: بأنها شكل

 
ٌ
 كبيرة

ٌ
من مرٍض معٍد، وتحدث عندما تكتسُب نسبة

 لعدوى معينة، إما بسبب اإلصابة 
ً
من املجتمع مناعة

 لألفراد الذين 
ً
التلقيح، مما ُيوفر حماية ا أو 

ً
بها سابق

 
ٌ
كبيرة  

ٌ
نسبة كانت  وإذا  للمرض.   

ٌ
مناعة لديهم  ليست 

 ملرٍض معني، فإنه ُيساعد في 
ً
من السكان تمتلك مناعة

عــدم نقل هــؤالء األشــخــاص للمرض، ومــن ثم ُيحتمل 
أن تتوقف سالسل الــعــدوى، مما يــؤدي إلــى توقف أو 
الذين  األفـــراد  نسبة  زادت  لما 

ُ
ك املــرض  انتشار  إبطاء 

اختالط  احتمال   
ُ

يقل كلما  املجتمع،  في   
ٌ
مناعة لديهم 

ناقلني  أشــخــاٍص   مع 
ً
يمتلكون مناعة الذين ال  األفـــراد 

ــلــمــرض، مــمــا ُيــســاعــد عــلــى حــمــايــتــهــم مـــن الـــعـــدوى.  ل
القطيع  واستخدم ُمصطلح املناعة الجماعية أو مناعة 
(herd immunity)  للمرة األولى في العام 1923. وقد 
 تحدُث طبيعيا في ثالثينيات القرن 

ً
عترف به ظاهرة

ُ
ا

العشرين، وذلك عندما لوحظ أنه بعد تطويِر عدٍد كبيٍر 
من األطفال ملناعٍة ضد الحصبة، فإنَّ عدد اإلصابات 
بــني األطفال  ــا، خصوًصا 

ً
قــد انخفض مــؤقــت الــجــديــدة 

التلقيح الجماعي  عرضني لخطر اإلصابة به. أصبح 
ُ
امل

إلحداث املناعة الجماعية شائًعا منذ ذلك الوقت، كما أثبت نجاحُه في منع 
انتشار العديد من األمــراض املعدية. ان هذه النظرية وبعيًدا عن املفهوم 
الطبي الذي أوردناه فإنها تعني املواجهة املباشرة مع خطر الفيروس في 
ودعم  بتقوية  تتمثل  الخطر  ملواجهة  املهمة  واالســتــعــدادات  معلنة  حــرب 
خــط املــواجــهــة املباشر والـــذي نعنيه هــو االجــــراءات الوقائية مــن املــرض 
وتقوية الجانب املناعي فضال عن تشكيل خلية أزمة فاعلة في مواجهة 
الفيروس لديها منظومة متكاملة لعل أهمها هو طمأنة الرأي العام إعالمًيا 
املخالفني  واحــالــة  املتخذة  ــقــرارات  ال تنفيذ  قـــادرة على  قــوة  مــع  وصحًيا 
للقضاء مع دعم كاٍف للمؤسسات الصحية واملالكات الطبية العاملة في 
االنتصار  كــان  كــان االستعداد جيدا ومهما  الــوبــاء، وكلما  هــذا   مواجهة 

قريبا.

 herd
  (immunity

1923

2003

 



وجه نحو صوغ 
ّ
الت ومــن خــالل فلسفة 

الـــنـــظـــام الــــداللــــي فـــي األشــــيــــاء والـــــرؤى 
املكونة لهذا الوجود داخل أعماق الدوال 
(اللغوية)  والعالمة  تشكيالتها،  ونظم 
عــنــد ســوســيــر كـــائـــن مــــــزدوج الـــوجـــه، 
(مـــدلـــول)، وتعمل  يــتــكــون مــن (دال) و 
 هذه العالمة على توصيل الداللة، وهذان
عن  عبارة  (الـــدال)  أحدهما  العنصران: 
بصرية  او  سمعية  او  صوتية  صـــورة 

(صورة مادية).
أمـــــــا اآلخــــــــر (املـــــــدلـــــــول) فــــهــــو تـــصـــور 
(مـــفـــهـــوم) ذهـــنـــي غــيــر مــــــادي، وبــذلــك 
تــصــبــح الـــعـــالمـــة الـــلـــغـــويـــة لـــديـــه كــيــانــا 
في  يتحدان  جــانــبــان،  لــه  سايكولوجيا 
دمـــاغ االنــســان بــآصــرة الــتــداعــي، يدعو 
الــشــاعــر عــبــد الـــزهـــرة زكـــي الـــى كشف 
وتــعــريــة مــتــوالــيــات املــــوت الــيــومــي لبلد 
ـــعـــراق، فـــي هــذا  عــجــيــب غــريــب اســمــه ال
النص يرنو الشاعر إلى مماهاة عنقود 
مـــن أفـــعـــال املــعــجــم الــشــعــري مـــع حــال 
الـــوجـــع املـــتـــفـــاقـــم، اســتــلــت مـــن مــســألــة 
الــحــزن، بتيسير من   فــعــل  أو  الــوحــشــة 
فراديس معطلة، يصرخ من خاللها في 
رحـــاب الــفــضــاءات املــجــروحــة، مــن أجل 
للصراخ،  األزلـــي  املفهوم  هــذا  يــكــون  ان 
عليها  تــنــطــوي  ملتهبة  حــاســة  مــجــرد 

قيامة األسى:

أسرع من الصوت

قبل أن يجيب
ينخله الرصاص.

يصعُد القاتل
يهدر املحرك

وتدور العجالت.
بينما تنطبق الشفتان

على جواٍب يهّم أن ينطلق.

يستقصد الناص عبد الزهرة من خالل 
املــتــوثــبــة)،  (املــتــراصــة،  االفــعــال  كينونة 
تـــوكـــيـــد اســــتــــعــــراض (ســــيــــرة زمــنــيــة) 
الى  األســى،  يابسة، يخرجها  لفراديس 
داللية،  ــر 

ُ
ط

ُ
وا بأنماط  املشفرة  معاجمه 

إنتاج فضاءات تتسع على  قــادرة على 
تــقــريــر الـــبـــوح بــمــا هـــو مـــألـــوف أو غير 
مــألــوف، وحـــني يتقعر األســـى بـــدالالت 
الخراب في فراديس القحط، فإن السياق 
الــشــعــري يــخــرج مــن جــادتــه املعجمية 
املــألــوفــة لــيــتــجــذر فــي مــســتــوى جمالي 
الــذات، هاتكا أزمنة من  ينبع من داخــل 
جدلية (التمني. الحلم / الواقع . العلقم) 
أبعاد  وسابرا  الشعورية،  التجارب  في 
هـــذا الــخــراب بــتــرويــضــه ملــفــردة الــزمــن، 
ومــتــأمــال فــي انــزيــاحــاتــهــا الــتــي تكسر 
أعـــــــراف الـــلـــغـــة املـــشـــاكـــســـة فــــي خــضــم 

حـــركـــة تــهــتــك حــجــب األمــكــنــة املــطــوقــة 
بـــاملـــألـــوف، وتــتــجــه صــــوب تــأســيــســات 

أولية لفراديس أخرى ال تتقن العطل :

من حلٍم منسيٍّ

 أخرى،
ً
يشعل سيجارة

لكن عبثًا.. يــحــاول اســتــذكــاَر حلٍم 
منسي.

في الظالم
تبحث األصابُع عن املنفضة

بينما العُني على املرآة.
 من الحلم، وتتقدم في املرآة

ّ
تنسل

 أشباح.
ُ
خمسة

خمس بنادق
ورصاص

وظالٌم أحمر يطبق على حلٍم
لم يستذكره بعد.

 هذا هو ما يتعتق على غارب األمل من 
رؤى استشرافية مظلمة، يبعث الشاعر 
عبد الزهرة فيها دفق الحيوية الجديدة، 
ــــا الـــيـــأس  ــــواي فــــي مـــحـــاولـــة إلفــــشــــال ن

الــيــأس=  مستعمرة  (أو  االســتــعــمــاريــة 
ـــعـــراق) الــتــي أكــلــت ـــــ أو تــكــاد تــأكــل ـــ  ال
أكبادنا كبدا كبدا، ويمنح التضاد بيئة 
هذه القصيدة، عنفوان احتدامها، رؤى 
تحريضية فاعلة لها القدرة على وصف 
املــاضــي بــآلــة الــتــمــنــي الــتــي القــــدرة لها 
السلبي  والتخيل  التصور  على  ســوى 
والقدرة لها أيضًا على صنع تكوينات 
بفلسفاته  الـــواقـــع  وتــشــكــيــلــِه  الــحــاضــر 
وموته  التأويلية  ومعاجمه  وارهاصاته 
ــيــومــيــة املــخــتــلــفــة،  ــه ال املـــتـــكـــرر بــأشــكــال
وموتى على الئحة االنتظار العراقي، قد 
تسنح فرصة للنجاة من بني فكي املوت، 

ولكنها فرصة يابسة الروح فيها:

 للحياة
ٌ
فرصة

لن يلحق بالسيارة التي أمامه.
السيارة التي في الخلف لن تلحق 

به.
والثالثة التي اجتازته لم تنفجر.

ثمة متسٌع للحياة

أمــــا إيـــقـــاعـــات األســـــى الـــتـــي شــاكــســهــا 
الشاعر عبد الزهرة زكي في قصيدته 
ارتكزت  فقد  الشعرية)،  أو(مقطعياته 
عــلــى تـــفـــاعـــالت وتــــضــــادات (داخــلــيــة 

قــــوي  صـــــــدى  ذات  خـــــارجـــــيـــــة)   /
فـــــي تـــشـــكـــيـــل غـــالـــبـــيـــة الـــنـــص، 

ويتواشج طرفا هذه الثنائية 
املتضادة في نسج حركة 

مـــــتـــــصـــــارعـــــة تـــبـــقـــى 
مـــهـــمـــشـــة خــــــارج 

إطـــــــــــــــار الــــــــــــذات 
بحبر  املــغــتــبــطــة 

(األســـــــى)  األذى 
واألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان، 

الشخصيات  تتصارع 
مع نوعني من التصادم يشتغل 

على حاستي التعالق والصعق (موت.. 
موت.. وان اختلفت السبل واالدوات):

شريط صامت

استدار القاتل سريعًا
عكس السير.

 صامتًا في املسجل.
ُ
يدور الشريط

وتمّر السيارات بصمٍت.
فيمّر، بصمت، منصرفًا

عن عابرين يتفادون النظر إليه.
املسدس بارد بني فخذيه.

وعلى ضباب املرآة شبُح يتالشى
لقتيل مرميٍّ وحيدًا على الرصيف.

وفوق هذا فالشاعر يتقمص شخوصه 
الــتــي تنتشر داخـــل بــقــاع الــنــص وعلى 
مدى األسى في مدائن قصيدته، وذلك 
يبدو واضحا من القشرة املتطامنة على 
سطح الــنــص، وهــو فــي األعــمــاق يرسم 
صــورتــه الــخــفــيــة  فــي ســيــرة إنسانية 
صاغها ببراعة عبر لحظة انزياح جهة 

سكنتُه تــــلــــك الــــعــــوالــــم  التي 
فــــرّدهــــا الـــى 

فضاءات 

ــنــص بــأســلــوبــيــة تــتــشــكــل عــلــى هــيــأة  ال
أسئلة رائحة غادية بني أزل النص وأبده، 
قادر هذا العبد الزهرة زكي ان يتقمص 
هــيــأة جـــرح غــائــر أو دمــعــة مــن نـــار، أو 
انــكــســار طــفــل، أو اغــتــيــال بــــراءة، قــادر 
الحقيقة،  أعــمــاق  فــي  بعيدا  الــغــور  على 
يتوقف  ثم  ويكتب،  يبكي  أراه  وكأنني 
قليال ليمسح دمعة، ويواصل بعد ذلك 

مشقة السرد الشعري :

سيطرة وهمية

الشارع مغلق
انعطف بسيارته في الزقاق.

على حديد البنادق
تمتزج مالمحهم بضوء الشمس.

لم يعثر على ما يقوله.
ضوء الشمس على هدير البنادق

وعـــلـــى عــيــنــيــه املــفــتــوحــتــني عــلــى 
وسعهما

تتسّمر مالُمحهم.

ويـــــــــــــرســـــــــــــم املـــــــــبـــــــــدع 
عــــــــــبــــــــــد الـــــــــــــزهـــــــــــــرة 
زكــــــــــي صـــــرخـــــاتـــــه 
الـــــــصـــــــامـــــــتـــــــة بــــني 
مــــســــارات الــصــدى 
الُسدى،  وانــكــســارات 
تــلــك املــــســــارات الـــتـــي ال 
تــتــفــق عـــلـــى جـــهـــة مـــــا، بــل 
تبقى دائرة في غيابة الحزن 
الــتــي تــطــارد الــشــاعــر مــن أســى 
الشاعر  إلــى أســـى، كيف ال، وهــو 
الــكــاتــب االعـــالمـــي االنــــســــان،  حيث 
يقف الشاعر عبد الزهرة زكي في مهب 
الــنــيــران مــقــتــحــمــا ســعــيــرهــا، فاضحا 
ممالك الرماد التي تضيء خرافات من 
تخبو  كابية  واشتعاالت  روحها،  جمر 
هـــنـــاك، لــتــحــيــا هــنــا مـــن جـــديـــد، لكنها 
جــمــيــعــا تــمــشــي بــاتــجــاه مــــوت عجيب 

أبتلي به العراق.
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وذلــــــك ألّنــــهــــا تــقــتــضــي دفـــــع ثــمــن 
مادّي للحصول على تذكرة تسمح 
، ثّم 

ً
بالدخول إلى قاعة العرض أوال

تخصيص وقت تنشغل فيه العني 
متابعة  املراِقب في  والذهن  الرائية 
فيلمّية متكاملة تعرضها  صــورة 
شــــاشــــة بــــيــــضــــاء شــــاســــعــــة، فــي 
اإلنــصــات والتفاعل  أعلى درجــات 
واالنـــدمـــاج واالســتــمــتــاع، والسعي 
في خضّم ذلك إلى محاولة اإلفادة 
الفيلم وطــرائــق عرضه  مــن قــّصــة 
وأســالــيــبــه، وغــيــر ذلـــك مــمــا يمكن 
إنــتــاجــه مــن ثقافة ومــعــرفــة يطّور 
فــي ممارسة أدواتــــه  الــنــاظــر   فيها 

الحياة.
الرائي والشاشة  تقوم العالقة بني 
عــلــى قــــّوة االنـــشـــداد إلـــى الــعــرض 
 مـــا له 

ّ
بــحــيــث يــعــزل املــشــاهــد كـــل

صــلــة بـــه مـــن انـــشـــغـــاالت وهــمــوم 
وتــــحــــديــــات كــــي يــــكــــون جـــــــزءًا ال 
ـــــعـــــرض،  يـــــتـــــجـــــّزأ مــــــن شـــــاشـــــة ال
الرائية  الــذات  بني  العالقة  وتصبح 
واملــكــان النــوعــّي الــخــاّص شــديــدة 
الـــتـــوّحـــد واالنـــتـــمـــاء والـــصـــيـــرورة 
الوجدانية والفضائية، وعلى الرغم 
من أّن الحّيز املكانّي الخاّص بدار 
أن  ينبغي  الــتــي  والظلمة  السينما 
تــخــّيــم عــلــى الـــعـــرض واالنــــشــــداد 
ــر 

ّ
ــذك

ُ
إلــــى املــقــعــد املــخــّصــص قـــد ت

بــالــســجــن، غــيــر أّن الــشــاشــة وهــي 
الفيلم سرعان  تنفتح على أحداث 
الــذكــرى الطارئة كي  ما تبّدد هــذه 
الــرائــي وتضع في  املشاهد  تحّرر 
يــده صــولــجــان الــحــريــة واالنــطــالق 
والــفــرح، وتــذهــب بــه نحو عــوالــم ال 
ينسى  بــحــيــث  آخــــر  وال  لــهــا  أّول 
نفسه ويندمج في خضّم هذا األفق 
 املرئي بال حواجز وال مصّدات وال 

إكراهات.
يـــطـــغـــى إحــــــســــــاس جـــمـــيـــل عــلــى 

ــك املــقــعــد املــخــّصــص 
ّ
الـــرائـــي بــتــمــل

لقاء ذلك  للمشاهد ألّنــه دفــع ثمنًا 
كينونة  وهــي  أحـــد،  فيه  ينازعه  ال 
ـــه حــــّق مــشــروع  مــكــانــّيــة تــجــعــل ل
فــي هـــذه املــســاحــة الــصــغــيــرة التي 
يشغلها واملسافة التي تفصله عن 
ك 

ّ
التمل حالة  تنتهي  وال  الــشــاشــة، 

هـــــذه إال بـــانـــتـــهـــاء الــــعــــرض فــيــتــّم 
على  للتدليل  العرض  قاعة  تنوير 
املقعد  ك 

ّ
تمل الرائي في  أّن حظوظ 

واملسافة التي تفصله عن الشاشة 
الذي  النور  أّن  طاملا  إذ  انتهت،  قد 
يــضــيء الــقــاعــة مــخــتــٍف فــلــلــرائــي 
ك 

ّ
الحّق في البقاء واالستمتاع بتمل

 مــا 
ّ

املـــقـــعـــد املـــخـــّصـــص لــــــه، بــــكــــل
يعكسه ذلك من حقوق وواجبات، 
يمتلكها في مقعده  التي  فالحرّية 
ال تتيح له التصّرف إال على النحو 
الــــذي يــتــنــاســب وقـــوانـــني الــعــرض 
الــســيــنــمــائــّي، وعــلــى الــعــمــوم فـــإّن 
تدفع  قد  الفيلم  في  معّينة  لقطات 
الرائي إلى االندماج بالحالة وإطالق 
تـــصـــّرف غــيــر ســلــيــم عـــن طــريــق 
صــــوت أو حـــركـــة، لـــكـــّن اآلخـــريـــن 

يقبلون ذلك في كثير من األحيان 
حــني يــكــون تعبيرًا عــن دواخــلــهــم 
ليندرج  وتمثالتهم،  وانــفــعــاالتــهــم 
فـــــي ســــيــــاق الــــفــــضــــاء اإلمـــتـــاعـــي 
ــده 

ّ
ـــده الــفــيــلــم وتــول

ّ
الــعــام الــــذي يـــول

والحالة  السينمائّي  العرض  قاعة 
ـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى   الــســيــنــمــائــّيــة ال

الجميع.
ــك 

ّ
يــشــعــر املــشــاهــد بــنــوع مـــن تــمــل

املـــــســـــافـــــة املـــمـــتـــلـــئـــة بــــاالنــــفــــعــــال 
بني  والتمثيل  ــل 

ّ
والــتــمــث والــتــفــاعــل 

بوصفها  الرائية،  والعني  الشاشة 
مـــســـافـــة (مـــدفـــوعـــة الـــثـــمـــن) عــلــى 
نـــحـــو يـــنـــبـــغـــي فـــيـــه اســـتـــثـــمـــارهـــا 
ــــتــــيــــحــــه مـــن  واســـــــتـــــــغـــــــالل مــــــــا ت
 إمــكــانــات ورؤيــــات ومــنــافــع قريبة 

وبعيدة.
املــكــان  لــه داخـــل ظلمة  فــقــد يتهيأ 
وكــأّنــه الــوحــيــد الــجــالــس فــي قاعة 
الـــــعـــــرض بـــحـــيـــث يــــبــــدو الـــعـــرض 
وهـــو يحظى  فــقــط،  لــه  مخصصًا 
الجميل  كّي 

ّ
التمل اإلحــســاس  بهذا 

ــي الــفــيــلــم 
ّ
كـــي يـــكـــون بــوســعــه تــلــق

عــلــى الــنــحــو املـــنـــاســـب املــشــحــون 

بالحرية واملتعة، وثّمة من يفّضل 
داخل قاعة العرض املقاعد القريبة 
من الشاشة، وآخر يفضل املقاعد 
الشخصّية  أسبابه   

ّ
ولكل البعيدة، 

صحّية  بــظــروف  أحــيــانــًا  قة 
ّ
املتعل

ــق بــكــفــاءة الـــعـــني أو ظـــروف 
ّ
تــتــعــل

املسافة  بفلسفة  ق 
ّ
تتعل مــزاجــّيــة 

الـــفـــاصـــلـــة بــــني الــــعــــني والـــشـــاشـــة 
أّن الجّو العام لقاعة  العارضة، مع 
الــــعــــرض تــتــيــح حـــســـاســـّيـــة شــبــه 
من  البعيدين  أو  للقريبني  واحـــدة 
بالنسبة  التفضيل  لــكــّن  الشاشة 
لــشــخــاص بــعــيــنــهــم يــبــقــى قــائــمــًا 

.
ً
وفاعال

اإلقــامــة  فتسقط  الــعــرض  ينتهي 
املشتراة لوقت محّدد بزمن عرض 
يــغــادر  أن  املــشــتــري  الفيلم وعــلــى 
املكان وال يحّق له البقاء فيه مطلقًا 
إذ  املــدفــوع،  املبلغ  قيمة  نــفــاد  بعد 
يـــتـــحـــّول املـــكـــان األلـــيـــف الــســعــيــد 
طــارد  مكان  إلــى  قليل  قبل  املمتع 
يتّم تنظيفه من الرائي املفرد ومن 
ان 

ّ
سك بانتظار  اآلخرين  مجموع 

ـــتـــني جـــــدد غــــيــــره وغـــيـــرهـــم، 
ّ
مـــؤق

مــا يــلــبــثــون أن يــدلــفــوا إلـــى القاعة 
قــبــل وقـــت الــعــرض الــالحــق بزمن 
قــصــيــر كــــي تـــتـــكـــّرر الـــلـــعـــبـــة بــني 
ف 

ّ
الرائي والشاشة، وهكذا بال توق

 
ّ

عــلــى مـــدى عـــرَضـــني أو أكــثــر كــل
 

يوم.
ــــقــــاعــــة فــي  حـــــني يـــنـــطـــفـــئ نـــــــور ال
ـــمـــا يــســهــم ذلــك  ـــعـــرض إّن بـــدايـــة ال
فـــي تــوفــيــر فــرصــة صــمــت كافية 
ـــعـــرض بــمــا يــفــرضــه  إلجــــــــراءات ال
مـــــن صــــمــــت وانـــــتـــــظـــــار جــمــيــلــني 
ــع، 

ّ
الــتــوق بــأعــلــى صـــور  مشحونني 

 جــّو الظلمة الـــذي يسود 
ّ

وفــي ظــل
 مــا فيها 

ّ
قــاعــة الــعــرض يغيب كـــل

بــحــيــث يــتــحــّول الـــوجـــود الــبــشــرّي 
املـــالـــئ لــلــقــاعــة إلــــى عـــيـــون تــحــّدق 
فــي بـــؤرة مــركــزيــة واحــــدة جامعة 
هــي الــشــاشــة، فهي مــصــدر النور 
الوحيد طوال مدة العرض والظالم 
هـــنـــا مـــصـــدر ســــعــــادة ال مــصــدر 
خوف وترويع، فهو الظالم السعيد 
الشاشة  نــور  انفتاح  يرافقه  الــذي 
ــــصــــور والـــلـــقـــطـــات  عـــلـــى ضـــــوء ال
واملـــشـــاهـــد والــحــكــايــات واألبـــطـــال 
ــف إال 

ّ
ــتــي ال تــتــوق والـــصـــراعـــات ال

بانتهاء الفيلم، حيث يشتعل النور 
 الخارجّي من جديد وتنتهي متعة 

الظالم.
تـــحـــوز حـــســـاســـّيـــة الـــتـــمـــاهـــي مــع 
الـــبـــطـــل عـــلـــى الــنــســبــة األكــــبــــر مــن 
تــفــاعــل الــــرائــــي مـــع الـــقـــّصـــة الــتــي 
يــعــرضــهــا الــفــيــلــم، بــحــيــث ينسى 
 عــــلــــى مــقــعــد 

َ
ــــســــة ــــجــــال نــــفــــَســــه ال

املــــشــــاهــــدة ويـــــدخـــــل إلــــــى أعـــمـــاق 
 ما من 

ً
الشاشة كي يصبح شكال

ــمــا كــان 
ّ
أشــكــال بــطــل الــفــيــلــم، وكــل

وقـــادرًا على تحّدي  البطل خــارقــًا 
أصعب املآزق التي تصادفه اندفع 
الرائي أكثر نحو تبّني هذه البطولة 
فـــتـــوحـــاتـــهـــا،  وراء  واالنـــــســـــيـــــاق 
فـــــيـــــفـــــرح النـــــــتـــــــصـــــــارات الـــبـــطـــل 
ويــــحــــزن النـــكـــســـاراتـــه ويــتــطــابــق 
بــلــغــت شخصيته من  مــهــمــا  مــعــه 
والقتل،  التدمير  فــي  ورغــبــة  عنف 
يصبح من دون وعي تابعًا للبطل 
ومنتشيًا  عــنــه  ضمنيًا  ومــدافــعــًا 
والخرافية  األســطــوريــة  بمنجزاته 
بعيدة  كانت  مهما  يبتكرها  التي 
الــعــالقــة  أّن  فـــيـــبـــدو  املـــنـــطـــق،  عــــن 
املنطق  فعالية  لغي 

ُ
ت الــشــاشــة  مــع 

ويــــرتــــفــــع املــــشــــاهــــد درجـــــــة أعــلــى 
ــي املــتــخــّيــل تــاركــًا 

ّ
ــم الــتــلــق

ّ
فـــي ســل

بـــيـــنـــه وبــــــني األرض  مـــســـافـــة مـــــا 
الــتــي تــســنــد قــدمــيــه، تــحــت ضغط 
الحالة  مع  باالندماج  عــارم  شعور 
الفيلمية بال حدود وبال أي انتماء 
لــلــخــارج األرضــــــّي، لــكــّنــه ســرعــان 
ــــى خــيــبــة مــشــحــونــة  مـــا يــنــتــهــي إل
 بـــــاملـــــرارة تــطــغــى عـــلـــى مــشــاعــره 
ي 

ّ
وهــو يــغــادر قــاعــة الــعــرض بخف

 

حنني.

الــشــؤون  صــدر حديثًا عــن دار 
الثقافية كتابان هما من ضمن 
سلسلة دراســات، األول بعنوان 
ودورهـــا  الحديثة  "املؤسساتية 
مصطفى  للدكتور  التنمية"  في 
الثاني  أمــا  ــــرزاق،  ال عبد  حسني 
فهو "الديموغرافية أو علم إعداد 
الـــســـكـــان" لـــلـــدكـــتـــور عـــبـــد عــلــي 

الخفاجي. 
وصنف الكتاب األول في دراسة 
وفلسفية،  اقتصادية  سياسية 
كــمــا وقــســم الــكــتــاب عــلــى ثالثة 
فــــــصــــــول، ومــــــــن مــــوضــــوعــــاتــــه 
ـــفـــكـــري والـــتـــاريـــخـــي  "اإلطــــــــار ال
لــــتــــطــــور الــــفــــكــــر املـــؤســـســـاتـــي 
وجــــــذوره، أهـــم مـــؤشـــرات األداء 
املؤسساتي، أثر األداء املؤسسي 

في النمو االقتصادي". 
ــــدكــــتــــور  ــــشــــيــــر الـــــبـــــاحـــــث ال وي
مــصــطــفــى حــســني عــبــد الــــرزاق 
أنه "من  في تمهيد دراسته إلى 
املعروف أن الفكر والفلسفة وال 
ذات صلة  االقــتــصــاديــة  ســيــمــا 
وثيقة بالظروف التاريخية التي 
تنشأ في ظلها، سواء أكانت هذه 
الظروف اجتماعية أم سياسية، 
وقـــد تــكــون هـــذه الــصــلــة وثيقة 
إلـــى الــحــد الـــذي يــجــد الكثيرون 
صعوبة في الفصل بني فلسفة 
الــواقــع  اقــتــصــاديــة معينة وبـــني 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي نــــشــــأت فــيــه 
من  فليس  لــذلــك  الفلسفة.  هــذه 
الصواب دراسة أفكار يطرحها 
مــفــكــر مــــا بـــمـــعـــزل عــــن الـــواقـــع 
الـــذي عــاشــه هــذا املــفــكــر، فمثال 
فـــــي ظـــــــروف بـــيـــئـــتـــه املـــحـــيـــطـــة، 
التاريخية  الــحــضــارة  وظــــروف 
الــقــول  الــتــي عــاصــرهــا، فيمكن 
هــي  الـــفـــلـــســـفـــيـــة  األفـــــــكـــــــار  أن 
انـــعـــكـــاس لــــلــــواقــــع". وجــــــاء فــي 

من  صفحة   (400) 

القطع الكبير. 
أمـــا كــتــاب الــديــمــوغــرافــيــة، فمن 
السكان  "أدب  نطالع  مواضيعه 
قـــــبـــــل مــــــالــــــتــــــوس، فــــرضــــيــــات 
ــــســــكــــان، أدب  ال مــــالــــتــــوس فـــــي 
الخلفية  مالتوس،  بعد  السكان 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــــواقـــــع الــحــاضــر 
واســــقــــاطــــات املــســتــقــبــل، واقــــع 
وقد  للسكان".  الحيوية  الحركة 
الكتاب في (392) صفحة  جاء 

من القطع الكبيرة. 
ويـــوضـــح مــؤلــفــه الـــدكـــتـــور عبد 
علي الخفاجي في مقدمة الكتاب 
أن الــدراســة تــقــدم " فــي جزئها 
السكان  بأدبيات  تعريفا  األول 
مـــنـــذ اهـــتـــمـــامـــات الــــحــــضــــارات 
واعــداد  السكان،  بأعداد  املبكرة 
الذكور منهم على وجه التحديد، 
ــــــــك فـــتـــعـــرف  ــــعــــد ذل ـــتـــنـــتـــقـــل ب ل
بـــــرؤى الــحــضــارتــني الــيــونــانــيــة 
والــرومــانــيــة فــي هـــذا املــوضــوع، 
ثم تتناول ما ورد من نصوص 
في  ديـــمـــوغـــرافـــيـــة  دالالت  ذات 
واالســالم  واملسيحية  اليهودية 
ــــشــــرق.. وفــــي الــجــزء  وأديـــــــان ال
الثاني تتناول هذه الدراسة حالة 
الــســكــان فــي الــعــالــم فــي وصــف 
توزيع  خرائط  فترسم  منهجي 
البيانية  واالشـــكـــال  الــجــغــرافــي، 
لــخــصــائــصــهــم الـــرئـــيـــســـة، تــلــك 
املــتــعــلــقــة بــتــركــيــبــتــهــم الــنــوعــيــة 
والـــعـــمـــريـــة ولـــبـــعـــض ســمــاتــهــم 
االقتصادية واالجتماعية.. وفي 
جزئها الثالث تناول ديموغرافية 
املرأة بني واقعها الكمي وبرامج 
وخــطــط الــتــمــكــني لــلــنــهــوض بها 
الكبيرة  اعـــدادهـــا  مــن  واالفــــــادة 
وديــمــوغــرافــيــة الــطــفــولــة وكــبــار 
الـــســـن.. أمـــا الـــجـــزء الـــرابـــع فقد 
 اهــــتــــم بــــالــــواقــــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي 

العربي". 

ق ن ي ي

ي اجتازته لم تنفجر.
لحياة

يي

ــــهااــا  ــــسههــ ــــاكسســ ــــي شااــ ييـــ ــــت تتـــ ــــى ال ىىـــــ ــــ األس
لزهرة زكي في قصيدته 
ارتكزت  فقد  الشعرية)، 

ي ي

ةةــة  ــي ييــ ــل ــادات (داخللــ ااــــ ــض ضضــــ ــت وت
ووــــوي ق ــــدى  ددـــــــ ص ذات  ــــ) 

صصـــص،  ــن ننـــ ــة ال ةةـــ ــي ييـــ ــــب ببـــ ــال ااـــ ــل غ
فا هذه الثنائية 

نسج حركة 
ىىـــى  ــــق ققـــ ــــب ببـــ ت ــــة

ااــارج 
ت 
بر 

ىىــى) 
زان،

خصيات 
 التصادم يشتغل 

 التعالق والصعق (موت.. 
تلفت السبل واالدوات):

ي إ ر ي ي ي ور
جهة  صاغها ببراعة عبر لحظة انزياح

ممــــم ــوال ووــــ ــع ععــــ ــك ال ككــــ ــل للــــ سكنتُهــت ُالتي 

ىىـــىى ــــا ال ااــــ ــه ررــــرّد ــف
فضاءات

ي ي ى و
وسعهما

ححر مالُمحهم. ُ ررتتسّم ّ

ــويـــــــــ
ــعـــ
ز
ا
م
وان
ككــك ا ــل للــ ــت
ــفققــق ع ففــ ــت تتــ ــت
تبقى دائرة
ــــطااــارد ــي تططــ ــــتييــ تتــ ــــال

ىىـــى، كيف ى أس
ي
ــــ ىىــ ــإل

ييـــي ــالم ـــالالـ ــب االعـــ ــاتببــ ااــ ــك ككــ ــال
يقف الشاعر عبد الز

ــــمااــا س ــــحممــ ــــتححــ ــــقتتــ ــــران مققــ ررــ ــي ييــ ــن ننــ ــال
ممالك الرماد التي تض

واشتع روحها،  جمر 
ااــا ــن ــا هننــ ــــيااــ ــــحييــ ــــتححــ تتــ ــــاك، ل ااـــ ــن ننـــ ـــه

ــاتـ ااــ ــي ب ــــشييــ ــــمششــ ــــا تممــ ــــعااــ ــــيععــ ــــمييــ ــــجممــ
أبتلي به العراق.
ي

ي وج ع و س
من  صفحة   (400)

ي ر و ي ع و ب م
العربي".



08
w w w . a l s a b a a h . i q

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

Tue. 23 . Jun. 2020 Issue No. 4855 2020 23

q

االبتعاد عن املنافسة
وتعــــــــد آبل رائدة في مجــــــــال التكنولوجيا، 
فهــــــــي تبتكر فــــــــي عوالم الهواتــــــــف الذكية 
وأجهزة الحواســــــــيب املحمولة وسماعات 
األذن الالســــــــلكية واملزيــــــــد، لكــــــــن عندمــــــــا 
يتعلق األمــــــــر بمكبرات الصــــــــوت املنزلية 
الذكيــــــــة، فقد ابتعدت عمالقة التكنولوجيا 

عن املنافسة.
وفــــــــي حــــــــال كانت آبــــــــل تريد العــــــــودة إلى 
 (HomePod) مجال املنافســــــــة من خالل
الجديــــــــد، فإنها بحاجة إلى معالجة بعض 
املشــــــــكالت الرئيســــــــة التي منعــــــــت الجيل 
األول مــــــــن مكبــــــــر الصــــــــوت مــــــــن تحقيق 
Ama- (للنجاح نفسه الذي حققته أجهزة 

.(Google Home) و (zon Echo

نظام بيئي محدود
تم إطالق (HomePod) األصلي في العام 
2018، وحصــــــــل الجهاز علــــــــى مراجعات 

مختلطة ومبيعات مربكة.
وفــــــــي حني تم اإلشــــــــادة بأدائــــــــه الصوتي، 
فقد كانت قدراتــــــــه كمحور للمنزل الذكي 
 بأمثال 

ً
ضعيفة بشــــــــكل واضح مقارنــــــــة

 ،(Google Home) و (Amazon Echo)
ببســــــــاطة  يمكنــــــــه  ال   (Siri) ألن  وذلــــــــك 
 Amazon) التنافس مع الذكاء الذي يقدمه

.(Google Assistant)و (Alexa
كما أنَّ اعتمــــــــاد (HomePod) على نظام 
آبــــــــل البيئــــــــي يعنــــــــي أن األجهــــــــزة املنزلية 

الذكية التي تعمل معه محدودة.
ويتم التحكــــــــم في النظــــــــام البيئي للمنزل 
 (HomeKit) الذكي مــــــــن آبل – املســــــــمى
– بشــــــــكل أساســــــــي مــــــــن خــــــــالل تطبيق 
(Home) علــــــــى أجهــــــــزة آيفــــــــون وآيباد و 

.(Apple Watch)

وهنــــــــاك بعــــــــض الجوانب املفيــــــــدة ملنصة 
(HomeKit)، إذ يجــــــــري ربــــــــط األشــــــــياء 
مثــــــــل الضوء الذكي بشــــــــكل بســــــــيط من 
خالل مســــــــح الرمز املوجود على الجهاز 
عبر الهاتــــــــف أو الجهاز اللوحي، وبمجرد 

االنتهاء، يمكن التحكم فيه بالصوت.
Amazon Al- (ممع ذلك، وباملقارنــــــــة مع 

فــــــــإن   ،(Google Assistant) و   (exa
(Siri) محدود إلى حد ما بشأن ما يمكن 

أن يقدمه كمركز للمنزل الذكي.
وبــــــــدون إمكانــــــــات التدريــــــــب الصوتي، ال 
يمكن تخصيــــــــص (Siri) كما هي الحال 
مع املســــــــاعدين اآلخرين، وهو أمر مزعج 
ألن (HomePod) واحد من أغلى مكبرات 
الصوت الذكية في الســــــــوق، و (Siri) هو 

الوسيلة الرئيسية للتحكم به.

صوت رائع
ال يزال (HomePod) األصلي أحد أفضل 
مكبرات الصوت الذكية في الســــــــوق، لكن 
عندما يتعلق األمر بتشــــــــغيل املوسيقى، 
فإنه يترك الكثير مما هو مرغوب فيه من 

حيث قدرات االتصال.
ومن املؤكد أنَّ اتصال البلوتوث قد يكون 

فــــــــي بعض األحيان أكثــــــــر مالءمة، وهذا 
ء  إليــــــــه شــــــــي يفتقــــــــر 

Home-)
 (P o d

األصلــــــــي، ما يجعل املســــــــتخدم يشــــــــعر 
باإلحبــــــــاط عندمــــــــا ال يعثر على املســــــــار 
املطلــــــــوب ضمــــــــن خدمــــــــة البــــــــث الخاصة 

بشركة آبل.
خدمــــــــة  هــــــــي   (Apple Music) وتعــــــــدُّ 
البــــــــث الوحيــــــــدة التي يمكــــــــن التحكم فيها 
باستخدام (Siri)، ولن تجد دعما محليا 
لــــــــذا، فلن يكــــــــون بإمكانك  لســــــــبوتيفاي، 

االستماع إلى ملفات صوتية عالية الدقة.
Home- (ففي حال شــــــــراء مكبر الصوت 
Pod)، فأنت تربط نفســــــــك بالنظام البيئي 
الصوتــــــــي لشــــــــركة آبــــــــل، ويمكــــــــن لجهاز 
(HomePod 2) تصحيــــــــح هــــــــذا إما عن 
طريــــــــق إضافــــــــة دعم لهــــــــذه الخدمــــــــات أو 
بالســــــــماح باتصال البلوتــــــــوث، مما يتيح 
لك بث املســــــــارات من هاتفك الذكي من أي 

منصة تختارها.
ومن خــــــــالل الســــــــماح بإلقاء نظــــــــرة على 
يجــــــــذب  أن  يمكــــــــن  األخــــــــرى،  الخدمــــــــات 
(HomePod 2) مجموعة من املستخدمني 
الجــــــــدد الذيــــــــن كانوا ســــــــيختارون نماذج 

.(Sonos One) أخرى، مثل
لكــــــــي  يكون للجهاز الجديد تأثيٌر و

حقيقٌي في عالم 
ت  ا مكبر

ة، تحتاج الشــــــــركة  الصــــــــوت املنزلية الذكيَّ
إلى توفير القليل من املرونة في ما يتعلق 

بطريقتها الصارمة في التفكير.

هيمنة على السوق
ا 

ً
ويجــــــــب أْن تمنــــــــح آبل املســــــــتخدمني حق

خيار بث املوســــــــيقى من خدمات متعددة، 
وفتــــــــح قدرات (Siri) حتى ألولئك الذين لم 
يســــــــتثمروا بالفعل في نظــــــــام آبل البيئي. 
وفي حال قدمت 

 Apple) الشــــــــركة حوافز، مثل اشتراكات
Music) أرخــــــــص ألولئــــــــك الذين يقومون 
بالتبديــــــــل، فــــــــإنَّ بإمكانهــــــــا بنــــــــاء قاعدة 
جماهيرية موالية من عشاق املنزل الذكي.
وهناك شــــــــائعات بأنَّ الشــــــــركة ســــــــتزيل 
ســــــــيري مــــــــن الجهــــــــاز بالكامــــــــل لتوفير 
التكلفة، ما يجعــــــــل (HomePod) الجديد 
عبارة عن مكبر صوت منزلي الســــــــلكي 
عادي، وهو أمٌر ممكــــــــن بالنظر إلى األداء 
 (HomePod) الصوتــــــــي القــــــــوي لجهــــــــاز

وإمكانياته.
وفي حال أضافت آبل هذه التحســــــــينات، 
فقد تهيمن على ســــــــوق مكبرات الصوت 
املنزليــــــــة الذكيــــــــة بالطريقة نفســــــــها التي 
هيمنت فيها على ســــــــوق سماعات األذن 
 AirPods) و (AirPods) الالسلكية عبر

.(Pro

إغالق متاجر
كمــــــــا تخطط شــــــــركة آبل إلعــــــــادة إغالق 
ــــــــة  11 متجــــــــًرا مــــــــن متاجرهــــــــا األميركيَّ
بشــــــــكل مؤقــــــــت بعد حــــــــدوث زيــــــــادة في 
أعداد اإلصابــــــــة اليومية بفيروس كورونا 
املصنعــــــــة  الشــــــــركة  وكانــــــــت  املســــــــتجد، 
لهواتــــــــف آيفــــــــون قد وعــــــــدت، عندما بدأت 

بإعــــــــادة فتــــــــح بعــــــــض متاجــــــــر التجزئــــــــة 
ة في شهر أيار، بأنها لن تتردد  األميركيَّ
فــــــــي إغــــــــالق املواقع مــــــــرة أخــــــــرى إذا لزم 
األمر. وتكافــــــــح الواليات املتحدة من أجل 
إبقــــــــاء أرقام حــــــــاالت اإلصابة بالفيروس 
منخفضة، حيث تســــــــمح الواليات بإعادة 
فتح األعمال واألنشطة التجارية، ويحاول 

الناس العودة إلى الحياة الطبيعية.
وتهتم آبــــــــل بالبيانات الصحيــــــــة املحلية، 
وقــــــــد حــــــــددت مواقع فــــــــي أربــــــــع واليات 
أميركيــــــــة هي فلوريدا ونــــــــورث كارولينا 
وســــــــاوث كارولينــــــــا وأريزونــــــــا إلعــــــــادة 

اإلغالق بشكل مؤقت.
وشــــــــهدت جميــــــــع الواليــــــــات التــــــــي تغِلق 
ا ارتفاًعا 

ً
فيها الشــــــــركة متاجرها حديث

حاًدا في حــــــــاالت اإلصابة بالفيروس، أو 
تخطت إجمالي حــــــــاالت اإلصابة اليومية 

بالفيروس.
وقالت الشــــــــركة: نظًرا لظروف الفيروس 
الحاليــــــــة فــــــــي بعــــــــض املجتمعــــــــات التــــــــي 
نخدمهــــــــا، فإننــــــــا نغلق املتاجر بشــــــــكل 
مؤقــــــــت فــــــــي هــــــــذه املناطق، ونتخــــــــذ هذه 
الخطوة بدافع الحذر، حيث نراقب الوضع 
عــــــــن كثــــــــب، ونتطلــــــــع إلــــــــى عــــــــودة فرقنا 

وعمالئنا في أقرب وقت ممكن.

{ } {HomePod }

أفــــــــاد موقع (درويد اليف) Droid Life بأن شــــــــركة غوغل 
أنهت برنامجهــــــــا التجريبي الخــــــــاص بخدمتها التي كانت 
 مختارة باستخدام 

ً
ترسل للمســــــــتخدمني صوًرا مطبوعة

خوارزميــــــــة خاصة من مكتبات خدمة الصــــــــور التابعة لها 
.Google Photos

وكانــــــــت عمالقة التقنيــــــــة األميركية قد أطلقــــــــت الخدمة في 
الواليات املتحدة في شــــــــهر شباط املاضي مع رسم شهري 
قدره 7.99 دوالرات أميركية مقابل إرســــــــال 10 مطبوعات 
بطــــــــول 6 بوصــــــــات وعــــــــرض 4 بوصات من الصــــــــور التي 

قطت خالل الثالثني يوًما املاضية.
ُ
الت

وسمحت خدمة الطباعة للمســــــــتخدمني باختيار السمات 
عطى األولويــــــــة في اختيار الصور املطبوعة، 

ُ
التي يجب أن ت

مثل اختيــــــــار الصور التي تحوي األشــــــــخاص والحيوانات 
األليفة، أو املناظر الطبيعية، أو غير ذلك. كما تسمح الخدمة 

حددة قبل طباعتها.
ُ
للمستخدمني بتحرير الصور امل

ا ملوقع Droid Life، فقد أرسلت غوغل إلى مشتركي 
ً
ووفق

 بعد 30 
ً
علمهم بأن الخدمة لن تكون متاحة

ُ
الخدمة رسالة ت
حزيران الحالي.

وقالت الشركة في رسالتها: "نشكرك على تعليقاتك القيمة 

خالل األشــــــــهر القليلة املاضية. 
لقد زودتنا بالكثير من املعلومات املفيدة عن كيفية تطوير 
هذه امليزة، التي نأمل في إتاحتها على نطاق أوســــــــع. يرجى 

إبقاء عينيك مفتوحة للتحديثات املستقبلية".
وليس من الواضح هل ســــــــتعيد غوغــــــــل إطالق هذه الخدمة 
قتها 

ّ
على نطاق أوســــــــع في املســــــــتقبل، ومتى؟ أم أنها قد عل

إلى أجل غير مسمى.
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booking@eastmagicmedia.com
di rector@eastmagicmedia.com
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فلتر  بسبب   Snapchat شات)  (سناب  منصة  اعتذرت 
للمستخدمني  سمح  الذي  للجدل،  املثير   (Juneteenth)
باالبتسام من أجل كسر سالسل العبودية، قائلة: إن الفلتر 
الفلتر  واجه  حيث  املعتادة،  املراجعة  ببروتوكوالت  يمر  لم 

بعد فترة وجيزة من إطالقه انتقادات عديدة من النقاد.
ألعضاء  بشدة  نعتذر  شات:  سناب  باسم  متحدث  وقال 
العدسة مسيئة، وقد شاركت  الذين وجدوا هذه  مجتمعنا 
تطوير  في  سناب  فريق  أعضاء  من  متنوعة  مجموعة 

التي  النسخة  على  توافق  لم  املراجعة  عملية  لكن  املفهوم، 
في  نحقق  ونحن   ،(Snapchatters) على  إطالقها  تم 
تجنبه  من  نتمكن  الخطأ حتى  هذا  سبب حدوث 

في املستقبل.
التي   ،(Looksery) فريق  العدسة  تطوير  ويقود 
استحوذت عليها سناب في العام 2015 مقابل 150 
الفريق  أن معظم أعضاء  املعلومات  مليون دوالر، وتوضح 
يقع مقرهم في أوكرانيا، وقد ال يكونوا على دراية باملواقف 

ة. الثقافية األميركيَّ
وشارك موظفو سناب ذوو البشرة السوداء في بناء الفلتر، 
لكنهم لم يروا أنَّ النسخة النهائية تضمنت إجراًء من شأنه 

كسر سالسل العبودية إذا ابتسم املستخدم.
السابق  والصحفي  الرقمي  الستراتيجي  الخبير  وعرض 
املقيم في أتالنتا (مارك لوكي) Mark Luckie الفلتر على 

تويتر ووصفه بأنه مثير لالهتمام.
أصل  من  األميركيني  علم  أنه  يبدو  ما  الفلتر  ويعرض 
طريقة  وهي   – االبتسام  على  املستخدم  ويحث  أفريقي، 
في  يتسبب  مما   – املتحركة  شات  سناب  لفالتر  شائعة 

ظهور سالسل العبودية ثم كسرها.

اتصال البلوتوث قد يكون  َّومن املؤكد أن

فــــــــي بعض األحيان أكثــــــــر مالءمة، وهذا 
ء إليــــــــه شــــــــي يفتقــــــــر 

Home-)
 (P o d

ٌحقيقي في عالم
ت  ا مكبر
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الوقائي  الحظر  منها  اإلجــــراءات  مــن  العديد  كــورونــا  فرضت جائحة 
والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، فــكــانــت لــهــمــا آثــارهــمــا الــنــفــســيــة عــلــى الــفــرد 
 عن الظروف االقتصادية القاسية التي تعرضت لها 

ً
واملجتمع، فضال

بعض الفئات بعد توقف اعمالهم وانقطاع مصادر عيشهم.
كل هذا انعكس على األسرة وأوضاعها النفسية والسلوكية وخاصة 
معيلها الذي اضطر لصرف جميع مدخراته ان كانت لديه مدخرات، 
فأصبح بوضع نفسي ال يحسد عليه. بعض أرباب األسر زاد قلقهم 
من آثار العزل االجتماعي والصعوبات االقتصادية الناجمة عن األزمة، 

كما زاد الشعور بعدم األمان املالي والفقر.
قد  أمــده  االجتماعي عندما يطول  التباعد  ان  ويــرى خبراء نفسيون 
واألكثر  والــحــزن،  والقلق  واالكــتــئــاب  آثــار نفسية كالغضب  لــه  تكون 
األمن  انعدام  األزمــة هم من يعانون من  لهذه  النفسية  عرضة لآلثار 
املالي وبخاصة أولئك الذين فقدوا وظائفهم وفرص عملهم ومصادر 
عيشهم وعيش أسرهم، إذ سيتحملون ضغطا إضافيا يصعب حله. 
ويرى روري أوكونور، الباحث في جامعة غالسكو وأحد املشاركني 
«اإلمــعــان في  إن  في بحٍث نشرته دوريــة «ذا النسيت سايكايتري»، 
املــالــي، هي  الــعــزل االجتماعي، والــوحــدة، والقلق، والــتــوتــر، واإلعــســار 
كانت  لذلك  للناس».  النفسية  الصحة  تجتاح  قوية  عــواصــف  بمثابة 

الصدمة النفسية، والتوتر، والقلق، ونقص املساحة اآلمنة.
فمثال خالل فترة الحظر الوقائي ولشدة معاناة االنسان ومايتعرض 
الــعــراق وهـــذه الحقيقة لم  لــه مــن ضغط ارتفعت نسبة االنــتــحــار فــي 
تعتمد على إحصائيات بل اعتمدت على رصد 
ومــراقــبــة لــوســائــل االعــــالم والــســوشــيــال ميديا 
ارتفاع  عــن  فضال  الجريمة،  مستوى  زاد  كذلك 

نسبة وقائع العنف األسري.
وقد أصدرت دائرة تمكني املرأة، في األمانة العامة 
تــقــريــرا خاصا  املــاضــي  الشهر  ــــوزراء  ال ملجلس 
بــقــيــاس أثـــر األزمــــة الــوبــائــيــة الــراهــنــة فــي زيـــادة 
حـــــوادث الــعــنــف املــبــنــيــة عــلــى الـــنـــوع االجــتــمــاعــي 
فــي الــعــراق، وبــمــشــاركــة صــنــدوق األمـــم املتحدة 
الذي تبنى رعاية عمليات   ،“Unfpa «الـ للسكان 

الرصد والتقييم.
وقد اظهرت نتائج التقرير الذي اعتمد االستبيان 
كــوســيــلــة لــجــمــع املــعــلــومــات ان الــعــنــف األســـري 
واضــح خالل  ارتفعت بشكل  ووقائعه وحوادثه 

جائحة كورونا .
ربـــمـــا يــنــســب هــــذا االمـــــر الــــى الــحــظــر والــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي ومـــا تعيشه االســــرة وأفـــرادهـــا من 
بشكل  يعانيه  ـــذي  وال والتشنج  الــخــوف  ظـــروف 
خاص واكبر هو األب رب األسرة، فينعكس هذا 
األمــر ويتمخض على شكل حـــوادث عنف ضد 
الزوجة او االوالد لتفريغ شحنة الغضب والتوتر 

النفسي الذي يعيشه رب األسرة.
أكد تقرير دائــرة تمكني املــرأة العنف املبني على 
النوع االجتماعي (ذكر انثى) واملقصود به أية عملية تمييز تتعرض 
لــهــا املــــرأة هــو عــنــف اذ يــعــرف (انــتــونــي غــدنــز) الــعــنــف االســــري بأنه 
(السلوك العنيف الذي يمارسه احد أفراد االسرة ضد عضو آخر في 

االسرة نفسها.. واخطر انواعه هو ما يقترفه الذكور ضد اإلناث).
ويعرف العنف في اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة والذى 
وقعته األمم املتحدة سنة 1993 بأنه( أي فعل عنيف قائم على أساس 
جسمية  معاناة  أو  أذى  عنه  ينجم  ان  يحتمل  أو  عنه  ينجم  الجنس 
باقتراف مثل هذا  التهديد  ذلــك  بما في  للمرأة،  أو نفسية  أو جنسية 
الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في 
الحياة العامة أو الخاصة). هل نحن بحاجة الى قانون ملكافحة العنف 
األسري؟ نعم هناك مشروع قانون اقترحته منظمات املجتمع املدني 
وناقشته وأغنته ورفعته ملجلس النواب منذ 2012 ومــازال في أدراج 

املجلس بعد الخالف بشأنه.
هذا املشروع يتخذ شرعيته استنادا الى املادة 29 من الدستور التي 
اشارت الى اهمية ايجاد قانون محدد ملواجهة العنف االسري، التزاما 
باالتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق كاتفاقية (سيداو) واالعالن 
العاملي لحقوق االنسان، ويعالج القانون عملية مكافحة جريمة العنف 
األسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع 
الالحقة  والرعاية  تقع عليهم وتأهيلهم  الذين  الضحايا  آلية ملساعدة 

لهم.
Shamki61@yahoo.com
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هاجسًا  التاريخ  عبر  العدالة  شكلت  لقد 
فكريا لدى الفالسفة بداية ً من افالطون 
فـــي (الــجــمــهــوريــة ) الــــى كـــــارل مــاركــس 
ــيــس انــتــهــاء ً بــالــفــيــلــســوف االمــيــركــي  ول
الفلسفية  فـــي طــروحــاتــه  لــلــجــدل  املــثــيــر 
جـــون راولـــــز والـــــذي يــفــتــرض ان الــفــكــرة 
الــجــوهــريــة لــلــعــدالــة تــتــضــمــن الــنــظــر الــى 
املــــجــــتــــمــــع، كـــمـــنـــظـــومـــة لــــإلنــــصــــاف فــي 
احرار  التعاون االجتماعي بني اشخاص 
يماثل  تعاوني  وهو مشروع  ومتساوين 
يمنح  التعاون  بــان  ويــرى  شركة تجارية 
آليات  على  ويــعــول  للجميع  افضل  حياة 
االجتماعي  التعاون  مــن  املتحقق  تــوزيــع 
العدالة االجتماعية، وأيًا تكن  في تحقيق 
فـــكـــرة راولـــــز الـــتـــي يــتــفــق مــعــهــا الــبــعــض 
ويخالفها البعض، اال انها افــرزت نتيجة 
مهمة مفادها ان اسس التعاون الصحيح 
والــــَبــــنــــاء تـــــــؤدي الــــــى نـــتـــائـــج صــحــيــحــة 
ومــتــحــقــقــة وعـــادلـــة، وحـــني يــكــون الــعــدل 
مــتــحــقــقــًا، فــثــمــة مـــقـــدمـــات افـــضـــت فــي 
الــنــهــايــة الـــى نــتــائــج صــحــيــحــة، ونــريــد ان 
العامة  السياسة  ان رســم  اال  بذلك  نصل 
ضــروريــة  مقدمات  هــي  للدولة  املمنهجة 
الـــدولـــة،  نــجــاح  الـــعـــدل وبــالــتــالــي  لتحقيق 
مــا بعد  املتعاقبة  الــحــكــومــات  دأبـــت  وقـــد 
او  منهاج  وضــع  على  النيساني  التغيير 
املكلف  رؤيــة  يتضمن  حكومي،  برنامج 
ملنصب رئيس الوزراء في ادارة الحكومة 
واملــؤســســات الــدســتــوريــة لــلــدولــة ويــكــون 
الحكومة  لعمل  ستراتيجية  املنهاج  هــذا 
مجلس  عــلــى  يــعــرض  والــــذي  املستقبلي 
النواب ملناقشته وبعد ذلك التصويت عليه 
مــع الــكــابــيــنــة الــحــكــومــيــة وهـــو مــا حصل 
والكابينة  ــــوزاري  ال املــنــهــاج  على  بالفعل 
الوزارية لحكومة السيد الكاظمي، وبقراءة 
لــلــمــنــهــاج الــحــكــومــي نــــرى بـــانـــه تضمن 
أولـــويـــات عــمــل الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذي وقــد 
تــطــرق املــنــهــاج فــي الــفــقــرات االخــــرى الــى 
الدولة  لعمل مؤسسات  الحكومية  الرؤية 

فــي ضــوء عمل وهـــدف املــؤســســة، فجاء 
فــقــرة حــيــث ذكـــر في  لــكــل  بعنونة مهمه 
املؤسسات  ثــانــيــًا: تطوير  الــفــقــرة  عــنــوان 
وثالثا:  واصــالحــهــا  واالمــنــيــة  العسكرية 
االقــــتــــصــــاد واالســـتـــثـــمـــار رؤيــــــة الـــدولـــة 
ـــــعـــــا: ركــــائــــز الــــعــــالقــــات الـــخـــارجـــيـــة  وراب
وخــامــســا: مــكــافــحــة الــفــســاد واالصــــالح 
الــدولــة  الــعــدل مــعــيــار  االداري وســـادســـا: 
تــم اختياره  الــذي  الــعــنــوان  الناجحة وهــو 
بني  العالقة  لتحديد  ـــوزاري  ال املنهاج  فــي 
السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وقد 
وهما  مهمتني  فــقــرتــني  الــعــنــوان   تضمن 
وحمايتها  القضائية  الهيئات  دعــم   -  1)
لـــتـــقـــوم بــــدورهــــا الـــوطـــنـــي فــــي الــتــصــدي 
املستويات  على  الــقــانــون  عــن  للخارجني 
كـــافـــة. 2 - اقـــــرار الـــقـــوانـــني والــتــعــلــيــمــات 
القضائية  السلطة  الســتــقــاللــيــة  الــداعــمــة 
النظام  الــدولــة بخصوص  لــوائــح  وتطبيق 

القضائي).
الحكومي  للمنهاج  التطبيقية  الــرؤيــة  إنَّ 
تتمثل بدعم الهيئات القضائية وحمايتها 
عــلــى املــســتــويــات كـــافـــة لــلــقــيــام بـــدورهـــا 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــتـــصـــدي لـــلـــخـــارجـــني عــن 
الــــقــــانــــون وبـــالـــتـــأكـــيـــد ان ذلــــــك يــتــحــقــق 
بالتطبيق القانوني على الوقائع والنزاعات 
القضاء  القضاء وحماية  امام  املعروضة 
املناسبة  املناخات  توفير  عبر  والقضاة 
والــصــحــيــحــة الـــتـــي تــجــعــل مـــن الــقــضــاء 
واقــرار  والوطني  االنساني  لــدوره  مؤديا 
والـــداعـــمـــة الستقاللية  املــنــظــمــة  ــقــوانــني  ال
يتجزأ  ال  جـــزء  وهـــي  القضائية  السلطة 
ذلك  وتحقيق  القضاء  وحماية  دعــم  مــن 
يتطلب تطابق الرؤية التنظيرية التنظيمية 
التطبيقية  الــرؤيــة  مــع  الــقــضــائــي  للنظام 
مبدأ  مــع  ذلــك  ومــواءمــة  القضائي  للعمل 
الــفــصــل بــني الــســلــطــات الــتــي نــصــت عليه 
املادة (47) من الدستور العراقي والذي ال 
(الكونكريتي)  بالفصل  اليه  النظر  يمكن 
الــجــامــد بــيــنــهــا حــســبــمــا مـــا قـــد يـــتـــراءى 
ـــفـــصـــل هـــنـــا فـــصـــال ً  لـــلـــبـــعـــض وانـــــمـــــا ال
والتخصص  الــعــمــل  بطبيعة  اســتــقــاللــيــا 
ــتــنــفــيــذيــة  والــــصــــالحــــيــــات، فـــالـــســـلـــطـــة ال

وتحديدا ً مجلس الوزراء هو نتاج السلطة 
بتطبيق  التنفيذية  اداتــهــا  و  التشريعية 
الكابينة  الـــوزاري من خــالل عمل  املنهاج 
الوزارية املتمثلة بمجلس الوزراء ومجلس 
الوزراء مجتمعا ً ومنفرداً  كرئيس وزراء 
الــنــواب  امــــام مــجــلــس  ووزراء مــســؤولــني 
كونه الجهة الرقابية على االداء الحكومي 
ويــمــتــلــك صــالحــيــة املــســاءلــة واملــحــاســبــة 
الدستوري حسب  االطــار  واالقالة ضمن 
املادة (60 بفقراتها ثانيا ، سابعا، ثامنا) 
وهــو امــر دستوري ال يتعارض مع مبدأ 
الــفــصــل بـــني الــســلــطــات االتـــحـــاديـــة الـــذي 
بالنسبة  امـــا  مــنــه  املــــادة 47  نــصــت عليه 
للسلطة القضائية فان تضمينها كرؤية 
وســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي املـــنـــهـــاج الــحــكــومــي 
يــنــطــلــق مـــن صــالحــيــات رئــيــس مجلس 
الــوزراء التي وردت في املــادة (78) والتي 
تنص على ان رئيس مجلس الــوزراء هو 
املسؤول التنفيذي املباشر عن السياسة 
 العامة 

ُ
ـــعـــرُف الــســيــاســة

ُ
الــعــامــة لــلــدولــة وت

بــأنــهــا بـــرنـــامـــُج عـــمـــٍل حــكــومــّي يــحــتــوي 
تلتزُم  والتي  القواعد،  من  مجموعٍة  على 
ومــن  املــجــتــمــع،  فــي  بتطبيقها  الــحــكــومــة 
العامة: هي  التعريفات األخــرى للسياسة 
 مــن االتــجــاهــات الــفــكــرّيــة التي 

ٌ
مــجــمــوعــة

ــــى تــنــفــيــِذ االهـــــداف  تــســعــى الــحــكــومــة إل
الــخــاصــة بــهــا، مــن خـــالل االعــتــمــاد على 
مجموعٍة من الوسائل واألدوات وبمتابعة 
للحكومات  الــوزاري  البرنامج  او  للمنهاج 
للمنهاج  العامة  الرؤية  بان  نجد  السابقة 
بالسلطة  الخاص  الحكومي  البرنامج  او 
القضائية كانت بعيدة عن الرؤية العملية، 
رؤية  املتعاقبة  الحكومات  لــدى  تكن  فلم 
تنظيرية للعمل القضائي وحتى القوانني 
ارسلتها  والتي  القضائي  للعمل  املنظمة 
الحكومة الى مجلس النواب وتم التصويت 
عليها تعرضت للنقض باملجمل كقانون 
الــقــضــاء االعــلــى او بعض مــواده  مجلس 
 ، فعليا  تطبيقها  قــبــل  وحــتــى  الــقــانــونــيــة 
واهمها  متعددة  اسبابا  لذلك  بــان  ونــرى 
الــنــظــام  الــواضــحــة لطبيعة  الـــرؤيـــة  غــيــاب 
القضائي في العراق وهو امر يتضح بنص 

اوجــز في تنظيم  الــذي  العراقي  الدستور 
السلطتني التشريعية والتنفيذية في حني 
كان تنظيم السلطة القضائية فيه الكثير 
من القصور بدليل ان السلطة القضائية 
كمفهوم بحاجة الى تحديد ماهيتها وان 
يبني  فلم  مكوناتها  عن  الدستور  تحدث 
بــشــكــل واضـــــح طــبــيــعــتــهــا والـــعـــالقـــة بني 
املكونات  مــن  انطلق  انــه  كما  مكوناتها، 
ـــنـــوع الــقــضــائــي الـــعـــادي  عــلــى حـــســـاب ال
والدستوري واالداري ولذلك وازاء اتساع 
الكثير  وجدنا  القضائي  التطبيق  مديات 
مـــن وجـــهـــات الــنــظــر والــــرؤيــــة الــقــضــائــيــة 
بناء  تــعــاون  الــى  بحاجة  والــتــي  املختلفة 
بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية 
لتلبية متطلبات القضاء العراقي وتنظيمه 
بــالــشــكــل الــــــذي يــحــقــق رؤيــــــة تــنــظــيــريــة 
 ،ً منتجا  تطبيقا  يحقق  وبالتالي  منتجة 
تضمنه  الــذي  الكبير  العنوان  تحقيق  ان 
املنهاج الوزاري لحكومة السيد الكاظمي 
فـــي الــفــقــرة الـــســـادســـة مــنــه بــحــاجــة الــى 
القضائي  للنظام  واضــحــة  ستراتيجية 
في العراق عبر مخرجات عالقة بناءة بني 
الحكومة  رؤيــة  تكون  والقضاء  الحكومة 
وعمل  طبيعة  فهم  على  قائمة  التنظيرية 
الــنــظــام الــقــضــائــي الـــذي ال يــعــوزه الــدافــع 
وانــتــاجــيــة الــعــدالــة بــقــدر مــا يحتاجه من 
تــنــظــيــم لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة عــلــى غـــرار 
الــســلــطــتــني الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة مع 
ــيــة  االحــــتــــفــــاظ بــخــصــوصــيــة واســتــقــالل
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ومــكــونــاتــهــا ولــعــل 
الــنــواب  فــي مجلس  لجنة مشكلة  وجـــود 
بخصوص النظر في الغاء تعديل بعض 
مواد الدستور والرؤية املقدمة من جميع 
القضاء  مجلس  وبضمنها  املــؤســســات 
عامليا  املثلى  الطريقة  اعتماد  مــع  االعــلــى 
فــي الــوصــول الـــى رؤى ونــتــائــج واضــحــة 
ودقـــيـــقـــة وذلـــــك بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى مــراكــز 
الــــدراســــات والــبــحــوث الــقــانــونــيــة وورش 
العمل املنتجة والفعالة وخالصة نتائجها 
لكي نستطيع الوصول الى بناء و تطوير 
نظام قضائي يتماهى مع مسيرة وتاريخ 

القضاء العراقي.

ــقــطــاع الــــزراعــــي مـــصـــدرا لــلــغــذاء  يــعــدُّ ال
االقــتــصــاديــة  االهـــمـــيـــة  وإنَّ  االنـــســـانـــي 
الصفة  اضــفــاء  توجب  الــزراعــيــة  للثروة 
التي  السلوك  من  انماط  على  االجرامية 
تشكل اعتداء على ذلك النشاط وتقرير 

الجزاء الذي يناسبها.
الــجــنــائــي دورا مهما  الــقــانــون   ويــلــعــب 
النشاط  نمو وتطور  في ضمان حماية 
الــذي يحقق اهدافه  النحو  الزراعي على 
في رفد االقتصاد الوطني وان الحماية 
الــجــزائــيــة لــلــثــروة الـــزراعـــيـــة مـــن خــالل 
والــردع  والزجر  والحظر  واملنع  التجريم 
بــمــا يــؤمــن تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار الــنــشــاط 

الزراعي.
ويعد القطاع الزراعي من القطاعات التي 
املشرع  وان  الحماية  الدستور  لها  كفل 
الــعــراقــي قــد نــص عــلــى الــجــرائــم املــاســة 
ــــزراعــــي فـــي اطـــــار الــحــمــايــة  بــالــقــطــاع ال
الجنائية الذي وضعها قانون العقوبات 
املعدل   1969 لسنة   111 رقــم  الــعــراقــي 
الهــم صــور النشاط الــزراعــي فــي الباب 
جاء  والـــذي  منه  العاشر  الفصل  الثالث 
بــعــنــوان جــرائــم الــتــخــريــب و االتــــالف و 
نقل الحدود في املواد (-478 -479-480

.( 481
ـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي  وهــــنــــاك عــــــدد مــــن ال
اصــــــدرهــــــا املـــــشـــــرع الــــعــــراقــــي حــمــايــة 
لالقتصاد الوطني والثروة الزراعية كما 
جنائيا  الــزراعــي  النشاط  حماية  تظهر 
من خالل سعي املشرع الى تنظيم هذا 
الــنــشــاط و ارســــاء قـــواعـــده عــلــى اســس 
عــلــمــيــة و حــديــثــة و مـــن خـــالل حــرصــه 
على استغالل املوارد الزراعية الطبيعية 
استغالال امثل والحيلولة دون تدهورها 

و اندثارها و املحافظة على انتاجيتها.
املـــشـــرع  ـــــضـــــرورات دفـــعـــت  ال وان هـــــذه 
العراقي الى سن قوانني خاصة بتنظيم 
الزراعية  االنشطة  و استغالل و حماية 

و فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا قــــــانــــــون االصـــــــالح 
الـــزراعـــي و قــانــون تنظيم تــــداول املـــواد 
و  النباتات  ارساليات  وقــانــون  الزراعية 
املنتجات النباتية العابرة وقانون تنظيم 
و  تصنيع  قانون  و  املعدني  االستثمار 

تداول املبيدات الحشرية.
 و في غالبية هذه القوانني نجد ان املشرع 
الــــعــــراقــــي ضــمــنــهــا بـــعـــض الـــنـــصـــوص 
الــجــنــائــيــة الـــتـــي تـــجـــرم و تــعــاقــب على 
االفعال املخالفة لها و قد اصدر املشرع 
العراقي العديد من التشريعات التي اناط 
بموجبها صالحية النظر في العديد من 

قضايا الزراعة الى جهات ادارية.
 و مــن هـــذه الـــقـــرارات والــقــوانــني قــانــون 
الـــزراعـــي رقــم  حــمــايــة و تنمية االنـــتـــاج 
املـــراعـــي  وقــــانــــون   1978 لــســنــة   (71)
الطبيعية رقم (2) لسنة 1983 و القرار 
مــنــح رؤســـاء  الــــذي  لــســنــة 1993   (75)
الــوحــدات االداريـــة صالحية معاقبة من 
يــتــخــلــف عـــن حــصــد غــلــتــه مـــن الحنطة 
املــقــرر مــن قبل  و الشعير فــي موعدها 

وزارة الزراعة.
الـــجـــديـــرة  املــــصــــالــــح  املــــعــــلــــوم ان  ومــــــن 
بالحماية الجزائية تتحدد وفقا لظروف 
واحتياجات كل مجتمع وتتأثر بنظامه 
والسياسي  واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي 
وقـــــد عـــالـــج املــــشــــرع الــــعــــراقــــي جــريــمــة 
املـــــــادة ( 479) مــن  فــــي  الـــــــزرع  اتــــــالف 
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات الـــعـــراقـــي رقــــم 111 
على  التي نصت  و  املــعــدل  لسنة 1969 
او  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب   -  1) ان: 
بــاحــدى هــاتــني العقوبتني كــل مــن اتلف 
زرعـــا غــيــر مــحــصــود او اي نــبــات قائم 
مملوك للغير. ومن اقتلع او قطع او اتلف 
شجرة مملوكة للغير او طعم في شجرة 
او قشرها ليميتها. 2 - وتكون العقوبة 
السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات 
او الحبس اذا وقعت الجريمة بني غروب 
اشخاص  ثالثة  من  الشمس وشروقها 
عــلــى االقــــل او مــن شــخــصــني استعمل 
احدهما العنف على االشخاص او كان 

احدهما يحمل سالحا ظاهرا او مخبأ 
الذي  والدمار  الخراب  االتــالف  ويضمن 
يتناول  النطاق  ينشأ عنه ضــرر واســع 

كمية وافرة من املحصول.
قـــانـــون  مـــــن   (  480) املـــــــــادة  ونــــصــــت 
االشجار  اتــالف  جــرائــم  على  العقوبات 
والـــخـــضـــرة فـــي االمــــاكــــن الـــعـــامـــة حيث 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتني 
وبغرامة او باحدى هاتني العقوبتني من 
اتلف شجرة مغروسة  او  اقتلع  او  قطع 
او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة 
او شــــارع او مـــيـــدان عـــام او فـــي مــكــان 
للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من 
من  العامة  للمنفعة  املخصصة  االماكن 
وينبغي  مختصة  سلطة  مــن  اذن  دون 
او الخضرة في  ان تكون تلك االشجار 
الــعــامــة،  للمنفعة  عـــام مــخــصــص  مــحــل 
اذن من  مــن دون  يــكــون  ان  ينبغي  كما 

السلطات املختصة.
وتــنــاول املــشــرع الــعــراقــي جــرائــم اتــالف 
الزراعية  اآلالت  وإتــالف  الحدود ونقلها 
العقوبات  قــانــون  مــن  املـــادة (481)  فــي 
ـــتـــي نــصــت عـــلـــى: (يــعــاقــب  الـــعـــراقـــي وال
بـــالـــحـــبـــس مـــــدة ال تـــزيـــد عـــلـــى ســنــتــني 
وبــغــرامــة ال تــزيــد على مليون ديــنــار او 
باحدى هاتني العقوبتني من ردم خندقا 
او ســـورا او خـــرب ســيــاجــا مــتــخــذا من 
مادة  من  او  يابسة  او  اشجار خضراء 
ايــة عالمة اخــرى  اخــرى أو نقل او ازال 
مــــعــــدة لـــضـــبـــط املــــســــاحــــات او لــتــعــيــني 
الــحــدود او للفصل بني االمــالك وتكون 
الجريمة  ارتــكــبــت  اذا  الــحــبــس  الــعــقــوبــة 
او  االشــخــاص  على  العنف  باستعمال 
بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او 
كانت العالمات موضوعة من قبل دائرة 

رسمية او شبه رسمية.
الـــزراعـــيـــة تــشــكــل رافـــدا  الـــثـــروة  وإذ إنَّ 
مــهــمــا وركــــيــــزة مـــن ركـــائـــز االقــتــصــاد 
الوطني فان املشرع العراقي لم يقتصر 
العقوبات  قانون  على  الجنائية  الحماية 
املعدل   1969 لسنة   111 رقــم  الــعــراقــي 

وانما عالجها في الكثير من التشريعات 
لتوفير اقصى قدر من الحماية املمكنة 
لها حيث نصت املادة التاسعة من قانون 
تنظيم تداول املواد الزراعية املرقم ( 34) 
لسنة 1970 بان يعاقب بالسجن مدة ال 
تقل عن خمس سنوات كل من تسبب 
فــي انــتــشــار مــرض مــن امـــراض النبات 
او الـــحـــيـــوان الـــخـــطـــرة عــلــى االقــتــصــاد 
اآلفــة ناشئا  انتشار  الــزراعــي واذا كــان 
عن خطأ املتسبب كانت العقوبة الحبس 

او الغرامة.
والــعــلــة مــن الــتــجــريــم والــعــقــاب واضــحــة 
ـــثـــروة الــزراعــيــة  تــتــركــز حــــول حــمــايــة ال
عموما عن طريق حماية االنتاج النباتي 
االنسان  بفعل  التعرض  من  والحيواني 
الي مرض من امراض النبات او الحيوان 
الــخــطــرة على االقــتــصــاد الــزراعــي ومن 
الــجــرائــم املــنــصــوص عليها فــي قــانــون 
حماية و تنمية االنتاج الزراعي مماجاء 
باحكام املادة 23 من القانون بان يعاقب 
بالحبس مدة ال تتجاوز ستة اشهر كل 
او  الوقاية  تدابير  يعرقل  او  يخالف  من 

اجراءات الحجر الزراعي.

كما عاقب املشرع العراقي على الجرائم 
ــــزراعــــيــــة و  الــــواقــــعــــة عـــلـــى االراضـــــــــي ال
االرض  داخــل  مبان  اقامة  منها جريمة 
كــل تجميع  املــبــانــي تشمل  و  الــزراعــيــة 
اقامة  بمجرد  و  بالبناء  الخاصة  للمواد 
املبنى داخــل االراضــي الزراعية تتحقق 
الجريمة و ال اهمية بعد ذلك لحجم املبنى 
او شكله او ارتفاعه و جريمة حفر آبار 
داخل االرض الزراعية و جريمة تجريف 
االراضـــــي الــزراعــيــة حــيــث نــصــت املـــادة 
(50) من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 
االرض  تــجــريــف  (يــحــظــر  عــلــى:   1983
الزراعية او نقل االتربة الستعمالها في 
غير اغـــراض الــزراعــة و فــي هــذه الحالة 
تــضــبــط جــمــيــع وســائــل الــنــقــل و اآلالت 
االتــربــة  نــقــل  فــي  املستعملة  املـــعـــدات  و 
االداري  بالطريق  التجريف  من  الناتجة 
و تودع هذه املضبوطات في املكان الذي 
املختصة) حيث  االداريـــة  الجهة  تحدده 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث 
سنوات كل من ارتكب اعمال التجريف 
على اراضي املشاريع الزراعية و الغابات 
و مواقع السدود و الخزانات و مواضع 

االنفاق و الجداول الرئيسة التي تتصل 
به االضــرار  التجريف يقصد  ان  و  بها 

باالرض الزراعية.
الزراعية  للثروة  الجزائية  الحماية  وان   
تــحــتــل درجــــة كــبــيــرة مـــن االهــمــيــة و ال 
يــمــكــن ان يــتــطــور الــقــطــاع الــــزراعــــي اال 
بـــوجـــود تــشــريــعــات تــكــفــل لـــه الــحــمــايــة 
الفعالة و نجد ان التشريعات التي تعالج 
الـــجـــرائـــم الــخــاصــة بــالــنــشــاط الـــزراعـــي 
العقوبات  قانون  في  عليها  املنصوص 
العراقي و القوانني الخاصة لم تعد تتالءم 
مـــع جــســامــة هــــذه الـــجـــرائـــم الــتــي تمس 
االقتصاد العراقي فمن الضروري اعادة 
النظر فيها و تحديد جهة االختصاص 

في النظر في القضايا الزراعية.
ومــــــن الــــــضــــــروري مـــعـــالـــجـــة االســــبــــاب 
والــظــروف املــؤديــة الــى ارتــكــاب الجرائم 
الــزراعــيــة وان ضــآلــة الــعــقــوبــات املــقــررة 
امكانية  من  تقلل  الزراعية  الجرائم  في 
الـــردع و نجد مــن الــضــروري الــى النص 
عـــلـــى الــــجــــرائــــم الــــزراعــــيــــة فــــي قـــانـــون 
للثروة  الجزائية  الحماية  موحد يضمن 

الزراعية.
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ـــــــدوة اقــــتــــصــــاديــــة عـــبـــر دائــــــرة  تـــــدارســـــت ن
الكترونية جمعت القطاع الخاص في العراق 
الــتــعــاون االقــتــصــادي  ولــبــنــان، سبل تعزيز 
بــــقــــطــــاعــــاتــــه الـــــتـــــجـــــاريـــــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة 
ـــوصـــول الــى  والـــشـــراكـــات الــثــنــائــيــة، بــغــيــة ال
جـــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــتـــركـــة لــلــطــرفــني، 
تستوعب  كبيرة،  ســوق  الــعــراق  ان  السيما 
يــمــكــن أن  جــهــود شــركــات اقليمية ودولـــيـــة 

توظف في مختلف القطاعات.
ونــظــمــت الـــنـــدوة بـــنـــاء عــلــى طــلــب املــلــحــقــيــة 
االقتصادية في السفارة اللبنانية في بغداد 
الستراتيجية  "الـــشـــراكـــات  عــنــوان  وحــمــلــت 
بمشاركة  عقدت  والــتــي  اللبنانية"  العراقية 
ــــعــــام مــن  مــمــثــلــني عــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وال
الثنائي  التعاون  آلــيــات  لبحث  الجانبني  كــال 

املشترك بني العراق ولبنان.

توظيف القدرات
رئــيــس غــرفــة تـــجـــارة بـــغـــداد فــــراس رســـول 
ان  وأكــد  املشاركني  الحمداني رحب بجميع 
الكترونية  دائــــرة  عــبــر  نظمت  الــتــي  "الـــنـــدوة 
ركــــزت عــلــى تــوظــيــف الـــقـــدرات لـــدى الــقــطــاع 
الــخــاص فــي الـــعـــراق ولــبــنــان بــالــشــكــل الــذي 
يــحــقــق املــنــفــعــة لــلــبــلــديــن، الســيــمــا ان ســوق 
العراقية قادرة على استيعاب جهود  العمل 
الـــشـــركـــات الــلــبــنــانــيــة املــتــخــصــصــة، فضال 
ابـــرام شــراكــات ثنائية مع  الــقــدرة على  عــن 
الــقــدرات  مــن  تعزز  العراقي  الــخــاص  القطاع 

التنفيذية".

األرضية املناسبة
واضــــاف ان هـــذه الــنــدوة االولــــى مــن نوعها 
تـــأتـــي لــتــفــعــيــل الـــجـــانـــب االقــــتــــصــــادي بــني 
الــبــلــديــن الــصــديــقــني بــالــتــركــيــز عــلــى جانب 
الــــوكــــاالت الــتــجــاريــة االجــنــبــيــة بـــني الـــعـــراق 
ولبنان وان العراق مستعد لتوفير االرضية 
املستعدين  الحقيقيني  والــشــركــاء  املناسبة 
ــلــبــنــانــي، فـــضـــًال عن  لــلــعــمــل مـــع الـــجـــانـــب ال
تفعيل الشراكات بني املستثمرين اللبنانيني 
الفرص  العديد من  هنالك  ان  اذ  والعراقيني، 
املحافظات،  وعموم  بغداد  في  االستثمارية 
وكـــذلـــك االســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
فــي الـــعـــراق ملــا يتمتع بــه الـــعـــراق مــن موقع 
ــعــتــبــات  ســـتـــراتـــيـــجـــي ســـيـــاحـــي ووجــــــــود ال
القطاع  العراق، واالستثمار في  املقدسة في 
الفرص  مــن  العديد  هنالك  ان  ،اذ  الصناعي 

املتوقفة  الــعــراقــيــة  االســتــثــمــاريــة واملــصــانــع 
عـــن الــعــمــل مـــا يـــزيـــد مـــن حــجــم الــعــالقــات 
االقتصادية ويقضي على البطالة في البلد". 
وذكــــر الــحــمــدانــي امــكــانــيــة االســتــثــمــار في 
القطاع الزراعي لوجود العديد من االراضي 
بتوفير  لــلــزراعــة  املــعــدة  الشاسعة  الــزراعــيــة 
اآللــيــات واملكننة الــزراعــيــة الــالزمــة وااليـــدي 
الــجــانــب  لتفعيل  االمـــــوال  ورؤوس  الــعــامــلــة 
الـــزراعـــي، وان الــغــرفــة عــلــى اســتــعــداد كامل 
في  املشترك  الثنائي  التعاون  آفــاق  لتفعيل 

شتى القطاعات"

القطاعات الحيوية
ــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة  بــــــــدوره رئــــيــــس اتــــحــــاد ال
ـــعـــراقـــيـــة الـــســـيـــد عـــبـــد الـــــــــرزاق الـــزهـــيـــري  ال
اكـــد "ضــــــرورة تــفــعــيــل الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
كـــالـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، واالتـــــصـــــاالت، 
والصحة، والجامعات، ملا لها من اهمية بالغة 
بني  املشتركة  الثنائية  العالقات  تعزيز  فــي 
البلدين. عالوة على االستثمار في املصانع 
املــواد االولية الضرورية في  العراق  المتالك 
املجال الصناعي والصناعات التحويلية مثل 

السكر والزيت".

ميناء طرابلس
العراقية  التجارية  الغرف  اتحاد  رئيس  امــا 
الـــســـابـــق جـــعـــفـــر الـــحـــمـــدانـــي فـــتـــنـــاول فــي 
القطاع املصرفي بني  حديثه االستثمار في 

منح  وتفعيل  واللبنانية،  العراقية  املصارف 
الوكاالت التجارية للشريك العراقي املناسب، 
ولبنان،  العراق  بني  التجاري  امليزان  وتنمية 
البحري  طرابلس  ميناء  تفعيل  عــن  فضال 
السلع والخدمات عن  لتسهيل عملية تدفق 
في  كلفة  اقل  كونها  البحرية،  املنافذ  طريق 
الــشــحــن، وعـــقـــد شـــراكـــات اســتــثــمــاريــة مع 
الجانب العراقي، حيث تتوفر في بغداد اكثر 

من 109 فرص استثمارية .
وشــــــارك فـــي الــــنــــدوة عــــدد مـــن املــخــتــصــني 
بــالــشــأن االقــتــصــادي وخــبــراء فــي مختلف 
الــقــطــاعــات منهم رعــد بــريــج وعــلــي املختار 
وصـــالح الــشــامــي ومــيــثــم الــبــوالنــي وحــيــدر 
الدايني وسرمد حمزاوي وقصي االعرجي 

وكذلك محمد نور الالمي.

الوكاالت االجنبية
رئيس اتحاد الغرف التجارية اللبنانية محمد 
التجاري  التبادل  تفعيل  "اهمية  اكــد  شقير 
بني العراق ولبنان، والوكاالت االجنبية ملا لها 
الثنائية  العالقات  تعزيز  في  فعال  دور  من 
عملية  فــي  ودوره  واالســتــثــمــار  املــشــتــركــة، 
البلدين،  بني  االستثمارية  الشراكات  تعزيز 
بــادارة امللف بني  وتكليف شخص مختص 
الثنائية  الــعــالقــات  لــتــطــويــر  الـــعـــراق ولــبــنــان 

املشتركة".
عناد  حسني  العراقية  التجارة  وزارة  ممثل 
اكد "ضــرورة االستفادة من قانون رقم 79 

لسنة 2017 لتسهيل منح الوكاالت التجارية 
الشركات، وتوقيع  لدى مسجل  وتسجيلها 
مــــذكــــرات تـــفـــاهـــم مــشــتــركــة بــــني الــجــانــبــني 
العراقي واللبناني، وضرورة تعزيز الشراكة 
فـــي قـــطـــاع املـــصـــارف والـــقـــطـــاع الــســيــاحــي، 
الـــعـــراقـــي  وتــفــعــيــل دور مــجــلــس االعــــمــــال 

اللبناني".

املنافذ البرية
عبر نــائــب رئــيــس غــرفــة تــجــارة بــغــداد رعد 
البرية بني  املنافذ  تفعيل  امله في  بريج عن 
السلع  تدفق  عملية  لتسهيل  ولبنان  العراق 
هذا  وتطوير  ولبنان،  العراق  بني  والخدمات 
الــذي يحقق اعلى درجات  املفصل بالشكل 
ــلــبــلــديــن، مـــن خــــالل تــبــنــي خطط  املــنــفــعــة ل

تطويرية متواصلة. 
وابــــدت الــســفــارة الــعــراقــيــة فــي بــيــروت على 
لسان متحدثها  دعمها لكل السبل الكفيلة 
بــتــعــزيــز الــعــالقــات الــثــنــائــيــة املــشــتــركــة بني 

العراق ولبنان.
امـــا الــســفــيــر بـــالل قــبــالن مــديــر عـــام دائـــرة 
الخارجية  فــي وزارة  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون 
اللبنانية فاكد "استعداد الوزارة لتوسيع آفاق 
الثنائي املشترك بني العراق ولبنان  التعاون 
ونخول السفير اللبناني في بغداد بضرورة 
الالزم  اللوجستي  الدعم  تقديم جميع سبل 
الثنائية  االقــتــصــاديــة  بــالــعــالقــات  لــالرتــقــاء 

املشتركة بني العراق ولبنان".

منذ مرحلة التغيير في العام 2003 وحتى لحظة كتابة هذا العمود قيل 
التحتية ملا اصابها من دمار  بناه  اعمار  اعــادة  الى  العراق بحاجة  ان 

وتهالك الغلبها ..
وقيل ايضًا ان العراق بحاجة الى اصالح نظامه االقتصادي على وفق 
ما جاء به الدستور الجديد اي بتحرير االقتصاد من قبضة الحكومة 
على اعتبار ان االقتصاد الحر سيكون بديًال عن االقتصاد الشمولي ..
وكتبنا الكثير بمضمون ومتطلبات االعمار واالصالح، وما ان تنفس 
العراق الصعداء بتخفيف الحصار الدولي عليه و ما رافق تلك الحقبة 
من ارتفاع اسعار النفط، فقد عاد العراق غنيًا ملا يمتلكه من هذه الثروة 
وتأملنا اعادة  االعمار، ولكن لم يحدث اي اعمار والسبب قطعًا سوء 
ادارة املال العام وعدم االنتباه للكوارث املحتملة،، الى ان جاءت االزمة 
املالية فــي الــعــام 2008 والــتــي كــانــت جــرس انـــذار بــضــرورة تصحيح 
مسار ادارة املال العام ولكن سرعان ما انتهت االزمة نسي كل شيء .

وجاءت مرحلة العام 2014 السوداء بدخول داعش والعبث بما تبقى 
من بنى تحتية ودمار مدن باكملها ما زاد الطني بلة .

ومــا ان انقضت املرحلة الــســوداء حتى دخلنا في املرحلة االســوأ من 
عدم االنتباه الهمية ادارة املال العام وهدره.. وبقي العراق بدون اعمار 
وبدون اصالح الى يومنا هذا واالسباب معروفة ال مجال لتكرارها هنا 
في هذا املجال الضيق من مساحة العمود .

الكاظمي  به  يعد  ما  مراقبة  ازاء  نحن  االن 
نعتقد  املالي واالداري، وهنا  من االصــالح 
برنامجه  تنفيذ  فــرصــة  مــنــحــه  بـــضـــرورة 
االصــــالحــــي دون عـــراقـــيـــل بــمــعــنــى قــيــام 
اي  اذا  الن  فــقــط،  االداء  بــمــراقــبــة  ــبــرملــان  ال
خطوة تقوم بها الحكومة تجابه باالنتقاد 
الزمن  قــرن من  الــى  واالستضافة فنحتاج 
كـــي نــحــقــق االصـــــالح .. نــتــأمــل ان تــكــون 
الشفافية تتمثل بحسن  صراحتنا وبهذه 

النية .
االصــالح  لتحقيق  االساسية  مااملتطلبات 

؟!.
تــــحــــقــــيــــق االصـــــــــالح  يــــمــــكــــن  ابــــــــتــــــــداء ال 
االداري  االصــالح  عن  بمعزل  االقتصادي 
واالصالح السياسي هذا النوع من االصالح اجزت لنفسي ان اسميه 
الحقيقية  االرادة  السياسي هنا  (مثلث االصــالح) واقصد باالصالح 
لتحقيق االصــالح واالصــالح االداري هو االســاس، ذلــك النــه ال يمكن 
تحقيق االصالح االقتصادي اذا لم تتوفر ارادة حقيقية وادارة رشيدة 

تخصصية قادرة على تنفيذ خطوات االصالح .
اذن البداية بتحقيق االصالح االداري مع افتراض توفر ارادة سياسية 

وطنية حقيقية وبسلة واحدة كونها متالزمة الضالع املثلث .
 كــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــق االصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح 

االداري؟!
بالسماح طبعًا  لفريق االصــالح بتغيير االدارات العامة غير الكفوءة 

واستبدالها بكفاءات وخبرات والبلد ما شاء الله يضم الكثير منهم ،
فهل سيسمح بهذا االصالح دون تدخل ؟

هدف  سيحقق  الــرشــيــدة  االدارات  اخــتــيــار  فــي  السيطرة  احكمت  اذا 
ادارة املال العام بشكل جيد عند ذلك سيتحقق االصالح االقتصادي 

الحقيقي .
نعتقد ان حقبة كورونا املستعصية والتي نأمل ان تزول بمشيئة الله 
قد انذرت بضرورة تحقيق االصالحات الحقيقية والتي بدونها نحن 

ذاهبون الى املجهول ال سمح الله ... وسنتابع لنرى.

تسريبات
وكــشــفــت تــســريــبــات لــم يــكــشــف عــن هويتها، 
إن قــانــون تــمــويــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــالــي في 
بحلول  للتجديد  ســيــعــرض  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
للبالد)  املالية  السنة  أيلول/سبتمبر(نهاية   30
أنه وسيلة محتملة لدفع حزمة  ، وتــرى اإلدارة 
أوســـــع. ولــــم تـــذكـــر مـــزيـــدًا مـــن الــتــفــاصــيــل ألن 
 املـــشـــروع لــيــس نــهــائــًيــا ولــــم يــتــم اإلعـــــالن عنه 

بعد.
الــذي يناقش  الوقت  الخطة في  وتظهر مسودة 
ـــحـــزبـــني وتـــرامـــب  فـــيـــه املــــشــــرعــــون مــــن كــــال ال
التحفيزات لالقتصاد  املــزيــد مــن  وقــت ونــطــاق 
األميركي الذي غرق في الركود بسبب عمليات 
لوقف  الــالزمــة  الــوطــنــي  الصعيد  اإلغـــالق على 
انتشار الفيروس التاجي (كورونا)، إنها أحدث 
عالمة على الزخم في واشنطن بسبب نوع من 

اإلنفاق على البنية التحتية قبل االنتخابات.
وكــــان الــديــمــقــراطــيــون فـــي مــجــلــس الـــنـــواب قد 
قدموا عرضهم الخاص بقيمة 500 مليار دوالر 
لتجديد تمويل البنية التحتية على مدى خمس 
سنوات، لكن من غير الواضح إلى متى ستسمح 
 مسودة اإلدارة باإلنفاق أو كيف ستدفع مقابل

 البرامج.

ضغوط ترامب
ويــضــغــط تـــرامـــب مـــن أجـــل انـــعـــاش االقــتــصــاد 
الــذي كــان قبل أربعة أشهر محور  األميركي - 
فــقــدان نقاط  - وهــو يتتبع  ثانية  لــواليــة  حجته 

ثمينة أمــــام مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
ويبدو  الوطنية،  الـــرأي  استطالعات  معظم  فــي 
قــد استكشف سبل تحويل  األبــيــض  البيت  ان 
الدعم  مــن  الفيدرالية  للمساعدة  التالية  الجولة 
املالي الشخصي إلى مبادرات تعزيز النمو، مثل 

اإلنفاق على البنية التحتية وماشاكلها.
بشكل خاص  التعليق  األبــيــض  البيت  ورفـــض 
الرسمي  املتحدث  اإلدارة.حيث قال  على خطط 
" جود دير" في بيان: "منذ توليه منصبه، كان 
الرئيس ترامب جاًدا بشأن حزمة البنية التحتية 
من الحزبني والتي تعيد بناء طرقنا وجسورنا 
املستقبلية  الصناعات  في  وتستثمر  املتداعية 

وتعزز السماح بالكفاءة".
ودعــا تــرامــب بشكل دوري إلــى زيـــادة اإلنفاق 
على البنية التحتية ، بما في ذلك خالل حملته 
الوباء  عندما شــدد  لكن  لعام 2016.  الرئاسية 
آذار  فــي شهر  املــتــحــدة  الــواليــات  قبضته على 
املاضي، لم يتم الوصول إلى اتفاق إلنفاق يناهز 
2 تريليون دوالر من االستثمارات الجديدة في 

الطرق والجسور واألنفاق األميركية.
وتكرر ذلك قبل عامني بتخصيص الكونغرس 
1.5 تريليون دوالر لالستثمار في البنية التحتية 
الجديدة، لكن اآلمال بالتشريع الفيدرالي انتهت 
في آيار/مايو 2019 بعد أن قال الديمقراطيون 
إن تـــرامـــب انــســحــب مـــن اجــتــمــاع بــشــأن خطة 
العمل  بــعــدم  وتــعــهــد  دوالر  تــريــلــيــون   2 بقيمة 
 مـــعـــهـــم مـــــا لـــــم يـــتـــوقـــفـــوا عـــــن الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه

 وإدارته.

مشروع الديمقراطيني
تدابير  إدخـــال  يتم حاليًا  انــه  املــصــادر،  تشير 
الجولة  فــي  صياغتها  تتم  التي  التحتية  البنية 
التالية من اإلغاثة من الجائحة. وسبق ان مرر 
بـــ 3 تــريــلــيــون دوالر من  الــنــواب خــطــة  مجلس 
التحفيز اإلضافي في آيار/مايو ، لكن مجلس 
الــشــيــوخ بــقــيــادة الــجــمــهــوريــني رفـــض مــشــروع 
القانون هذا وبدًال من ذلك سوف يدقق خياراته  

في الشهر املقبل.
الديمقراطي  القانون  مشروع  عن  الكشف  وتم 
الحالي  التحتية  البنية  برنامج  تفويض  إلعــادة 
هـــذا الــشــهــر. ويــشــمــل اســتــثــمــارات فــي الــطــرق 
والـــجـــســـور ، وتـــمـــويـــًال اضــافــيــا لــجــعــل بعض 
املــنــاخ، وتمويل  املــشــاريــع أكــثــر مــقــاومــة لتغير 
الـــنـــقـــل الــــعــــام مــــن بــــني أولـــــويـــــات أخـــــــرى، ومـــن 
املـــقـــرر أن تــتــخــذ لــجــنــة الــنــقــل الــتــابــعــة ملجلس 
 الــنــواب اإلجــــراء املــنــاســب لــهــذا املــشــروع قريبا 

جدا.
ومن املعلوم ان قانون تفويض النقل السطحي 
 ،  FAST قــــانــــون بـــاســـم  املــــعــــروف   ، الـــحـــالـــي 
يــجــيــز إنــفــاق 305 مــلــيــارات دوالر عــلــى مــدى 
املقبل.  أيــلــول   30 فــي  وينتهي  خمس ســنــوات 
وســـيـــقـــوم املــــشــــرعــــون بـــتـــمـــديـــده أو الـــخـــروج 
بــاســتــبــدال طـــويـــل األمـــــد. ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح 
مــــدى ســتــتــمــاشــى خــطــة اإلدارة  إلــــى أي  بــعــد 
مــع اقـــتـــراح الــديــمــقــراطــيــني أو مــع مــا قــد يفعله 
 زعـــيـــم األغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ميتش 

ماكونيل.
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المـــــــس عـــــــدد االســـــهـــــم الــــمــــتــــداولــــة 
فـــي ســـوق الـــعـــراق لـــــالوراق الــمــالــيــة 
مــلــيــار   (1.5) الـــمـــاضـــي  االســــبــــوع 
4 جلسات  السوق  نظمت  اذ  سهم، 
تداول للفترة من 14 – 17 حزيران 

.2020
الــمــفــوض للسوق طــه احمد  الــمــديــر 
ـــتـــقـــريـــر  "ال ان  قـــــــال  ـــــســـــالم  ال عــــبــــد 
االســــبــــوعــــي لـــلـــســـوق اشـــــر تـــــداول 
عــلــى اســـهـــم 35 شـــركـــة مــســاهــمــة، 
المتداولة  االسهم  قيمة  بلغت  حيث 
ديــنــار،  مليار   (1.3) االســبــوع  لــهــذا 
وان عـــدد الــصــفــقــات الــمــنــفــذة لــهــذا 

االسبوع المست (811) صفقة". 

واضـــاف ان "مــؤشــر الــســوق ارتفع 
من 423 نقطة في بداية األسبوع الى 
(427.72) نقطة في نهاية االسبوع". 
وعــــن تـــــــداوالت االجــــانــــب بــيــن عبد 
المشتراة  االســهــم  عـــدد  ان  الــســالم 
مـــن الــمــســتــثــمــريــن غــيــر الــعــراقــيــيــن 
مــلــيــون  بــلــغ (382)  لــهــذا االســـبـــوع 
مليون   (175) بــلــغــت  بقيمة  ســهــم 
تــنــفــيــذ (107)  مــــن خـــــالل  ديــــنــــار 
شركات،   (6) أسهم  على  صفقات 
كــمــا بــلــغ عـــدد االســهــم الــمــبــاعــة من 
لهذا  الــعــراقــيــيــن  غــيــر  المستثمرين 
بقيمة  مليون سهم   (96) االســبــوع 
بلغت (70) مليون دينار من خالل 
تنفيذ (34) صفقة على أسهم (5) 

شركات".
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املخيلة،  على  تهيمن  زالــت  مــا  ياسر  الصغير  الطفل  مالمح 
كــان والــده، وهــو صديقي صفاء قاسم، يتحدث بلغة واعــدة 
فيها الكثير من األمل عن الطفل املهاري الذي سيصبح في 
العبة  شقيقته  وعـــن  الـــعـــراق،  منتخب  فــي  نجما  املستقبل 
الــتــنــس الــبــارعــة بــرغــم صــغــر سنها .. وكــنــت - لــألمــانــة - ال 
أرى ما يحول بني الوالد وبني ٔان يحلم، ولم ٔاكــن ٔاملك سوى 

االنتظار .. انتظار كلمة الزمن .. وكلمة املوهبة!.
مّرت سنوات طويلة بعد سفر العائلة ٕالى لندن، كنت خاللها 
اتتبع أخبار ياسر من خالل األصدقاء املشتركني لي ولوالده، 
الدولي في أستراليا  الفرصة لالقتراب من العبنا  ثم جــاءت 
اقترب مني ياسر   .. عــام 2015 خــالل نهائيات كــأس ٓاسيا 
كثيرا بحكم صداقتي لوالده، وكنت في غاية االرتياح الندفاعه 
الشديد ٔالن يحقق ٓاماله وٓامال ٔابيه فيه بعد صبر وانتظار .. 
تستوجب  ثــغــرات  أراه  كنت  مما  عليه  اخشى  كنت  ولكنني 
العالج .. أولها بطء اندماج ياسر مع محيط املنتخب وأجوائه، 
وهذه نقطة كنت ٔارى ٔانها قابلة للحل بمرور األيام والتواصل 
والِعشرة، واتجاه الجميع نحو هدف موحد هو خدمة املنتخب 
وتقديم كل جهد منسجم له .. وحتى شيء 
لم  للتعامل،  الــلــغــة كوسيلة  فــي  املــعــانــاة  مــن 

أجده معضلة!.
وهكذا كان ياسر نجما رائعا من نجوم تلك 
املشاركة .. وبعد ستة أشهر، كنا في اليابان 
 .. لخوض مباراة وديــة في مدينة يوكوهاما 
ويومها كتبت بكل سعادة وفخر عن املوقف 
املميز لياسر قاسم حني وصل في اليوم الذي 
سبق املــبــاراة، وحــني دخــل ٕالــى الفندق حيث 
الطويل،  السفر  بعد  الــراحــة  يختر  لــم  نقيم، 
وٕانـــمـــا جـــاء هــو وحــقــيــبــة الــســفــر ٕالـــى القاعة 
التي كان يحاضر فيها املدرب أكرم سلمان، 
على  حــني سلـّم  لنا  مفرحة  مفاجأة  وكــانــت 
ٔاستاذ  أمرك  ٔانا تحت  للمدرب:  الجميع وقال 

اكرم.
لياسر  البياني  الخط  شهدها  شتى  تقلبات 
بـــعـــد ذلـــــك .. بــــني تـــبـــايـــن وجــــهــــات احـــتـــرافـــه 
وتــنــاقــض املــواقــف عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وبــني 
االجتماعي عن  الــتــواصــل  كثير جــرى على صفحات  كــالم 
مياه غير طبيعية تجري من تحت عالقة نجومنا في املنتخب 
وبينهم ياسر قاسم .. كثر الكالم، وارتفعت نبرة االتهامات 
.. وكــان واضحا ٔان صديقي صفاء قاسم ونجله ياسر قد 
انــشــغــال كــثــيــرا فــي هـــذا األمــــر، وكـــان هـــذا يــؤملــنــي .. فياسر 
عليها  والحفاظ  بها  االهتمام  يجب  حقيقية  كــرويــة  موهبة 

بكل السبل املتاحة.
هكذا تشتت اهتمام الفتى ياسر، وضاعت خياراته بني دروب 
إياد  العزيز  الزميل  شتى، حتى جــاءت مداخلته األخيرة مع 
الجوراني حول تجربته االحترافية البتراء الناقصة مع نادي 
أربــيــل، بكل مــا شابها مــن إشــكــاالت، ليرتفع سقف يقيني 
الكروي تماما، ؤان ياسر  الفتى  ٔان نضّيع هذا  بأننا نوشك 
نــفــســه مــطــالــب - ٕان كــانــت هــنــاك فــرصــة – بــــٔان يــراجــع كل 
 .. لعلـّه   .. اإلبــداع  ٔاو تغييبه عن ساحة  لغيابه  املؤلم  املنحنى 

أقول : لعلـّه يحفظ لنا ما تبقى منه!.

 -

 –

 ..  ..
 :

أوعـــــز وزيـــــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثـــــار 
الــدكــتــور حــســن نــاظــم إلـــى دائــــرة الــفــنــون 
للنجمني  نصفيني  تمثالني  بإنجاز  العامة 
الـــريـــاضـــيـــني (أســـــطـــــورة الــــكــــرة الــعــراقــيــة 
أحمد راضـــي)، و(الــالعــب الــدولــي السابق 
عــلــي هـــــادي)، الــلــذيــن وافــتــهــمــا املــنــيــة إثــر 

إصابتهما بجائحة كورونا.
ــــعــــام  ــــثــــقــــافــــة املــــــديــــــر ال وكـــــلـــــف وزيــــــــــر ال
ــتــنــســيــق مــع  ـــعـــامـــة بــال ـــفـــنـــون ال لـــــدائـــــرة ال
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة واتـــحـــاد كــرة  وزارة 
لــتــحــديــد املـــوقـــع املــنــاســب لتشييد   الـــقـــدم 

التمثالني.
وســتــتــولــى دائــــرة الــفــنــون الــعــامــة تصميم 

وتنفيذ املجسمات الخاصة بالتمثالني.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل وجـــــــــــه وزيــــــــر 

الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة عـــــدنـــــان درجــــــــال، 
ــــــوزارة بـــإعـــالن الـــحـــداد الــرســمــي  دوائـــــر ال
ملــــــــدة ثـــــالثـــــة ايــــــــــام اعــــــتــــــبــــــارا مــــــن امــــس 
االثـــنـــني، عــلــى وفــــاة نــجــم الـــكـــرة الــعــراقــيــة 
 احـــمـــد راضــــــي عـــقـــب اصـــابـــتـــه بــجــائــحــة 

كورونا.
ـــحـــداد  وأشـــــــار الـــســـيـــد الــــوزيــــر إلـــــى أن ال
ــــوزارة واملــؤســســات  ال سيشمل نــشــاطــات 
الرياضية التابعة لها في محافظات العراق 

كافة، كما وجــه بتسمية عــدد من مالعب 
وقــــاعــــات الــــــــوزارة بـــأســـمـــاء املـــتـــوفـــني من 
املنية  وافتهم  الذين  والرياضيني  الشباب 
القاتل، فضًال عن طباعة  الفيروس  جــراء 
صور كبيرة لفقيدي الكرة العراقية "احمد 
راضـــــي" و "عــلــي هـــــادي"، والــتــنــســيــق مع 
اماكن  فــي  لتثبيتها  العالقة  ذات  الجهات 
 محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليدًا 

لذكراهما.

ودعت االوساط الرياضية بحزن بالغ اسطورة 
ـــكـــرة الـــعـــراقـــيـــة احـــمـــد راضــــــي، إثــــر اصــابــتــه  ال
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وقـــــدم عــــدد مـــن املـــدربـــني 
الراحل،  التعازي الى اسرة  والالعبني السابقني 
يــمــن عليه  أن  عـــز وجـــل  الـــبـــاري  الـــى  مبتهلني 

بالرحمة واملغفرة.
وأهــــدى املــــدرب عــبــد االلــــه عــبــد الــحــمــيــد بعض 
الكلمات الى روح النجم احمد راضي قائال: "أبا 
عندما  العراقيني  جميع  بأهدافك  افرحت  هيا" 
كنت العبا، وأحزنتها بوفاتك، انت الذي اجتمعت 
جماهير انديتنا على حبك، انت االنسان الطيب 
والصديق الصدوق، عليك نبكي ونذرف الدموع 

مدرارا، وداعا يا اخي وصديقي".
بــــدوره أوضـــح الــالعــب الـــدولـــي الــســابــق مظهر 
خلف أن " الرياضة العراقية فجعت مرة اخرى 
برحيل اسطورتها احمد راضي، الذي سيبقى 
حيًا في قلوب عشاقه"، وهمس بصوت هادئ 
قـــائـــال: "اســتــعــجــلــت الــرحــيــل وذهـــبـــت فـــي غير 

أوانــــك، جــمــدت الــدمــوع وانــتــهــى احــســاس القلم 
ـــدا فـــي قـــلـــوب الــجــمــيــع  بــــوداعــــك، ســتــبــقــى خـــال
بأهدافك وملساتك السحرية واخالقك املاسية".

واســتــذكــر نــجــم كــرتــنــا الــســابــق نــشــأت اكـــرم 
بــعــض املـــواقـــف مـــع املــغــفــور لـــه الــكــابــنت احــمــد 

راضي بالقول: " اول لقاء جمعني باألسطورة 
الراحل كان في العام 2000 عندما خضت اول 
ولم  قــيــادتــه،  الشرطة تحت  مــع  تدريبية  وحــدة 
أصدق رؤيته عن قرب، اذ يعد "أبو هيا" املثال 

االعلى لي في عالم الساحرة املستديرة".

واضــــاف انـــه " تــواصــل كــثــيــرا مــع الــراحــل بعد 
اصــابــتــه بـــالـــوبـــاء، مــبــيــنــا ان االمــنــيــة الــوحــيــدة 
لألسطورة قبل وفاته كانت الشفاء من املرض 
الــوبــاء لم يمهله  الــى اهله ساملا، ولكن  والــعــودة 

فسرقه من محبيه".

وقدم املحاضر االسيوي حميد مخيف تعزية 
ألسرة الراحل ومحبيه قائال: أعزي نفسي أوال 
بوفاة  الرياضية  والجماهير  العراقية  والــكــرة 
مــن فيروس  اثــر معاناته  احمد راضــي  النجم 
الرحيم،  الغفور  ربــه  بــجــوار  ليلتحق  كــورونــا، 
تاركا االثر الطيب والذكريات الخالدة واالهداف 
الجميلة التي ستظل صامدة في  تاريخ كرتنا".

امـــا املـــدافـــع الـــدولـــي الــســابــق  واملـــــدرب الــحــالــي 
حــيــدر مــحــمــود فــقــد لــفــت الـــى ان " خــبــر وفــاة 
الكابنت احمد راضي احدث صدمة كبيرة في 
الوسط الرياضي، كيف ال وهو النجم املحبوب 
ــتــاريــخ الـــكـــروي املــمــيــز"، مضيفا  وصــاحــب ال
العراقي،  الشعب  افجع جميع  رحيله  نبأ   " أن 
 وأســـــأل الـــبـــاري عـــز وجـــل أن يــســكــنــه فسيح 

جناته".
وختم املسؤول االعالمي لنقابة الرياضيني في 
بابل زكي الطائي التعازي قائًال: إن " النوارس 
حلقت ولكن من دون رجعة هذه املرة، برحيل 
فـــارس الــكــرة العراقية الـــذي تــرجــل عــن جــواده 
الــنــاصــع واملــثــال السامي  الــتــاريــخ  وتـــرك خلفه 

للرياضي الحقيقي" .

الكوت االوملبي مهمًال تماما  االن، كان ملعب  قبل سنوات من 
بسبب شح الدعم املادي والصيانة، بيد انه بات بأبهى حلته االن، 
والفضل في ذلك يعود للمالكات االدارية والهندسية في واسط، 

التي لم تدخر جهدا في اعادة هذا الصرح املهم للحياة.
ومــن بــني املــالكــات االداريــــة مــديــر ملعب الــكــوت االوملــبــي كريم 
اسكندر، الذي تحدث لـ "الصباح الرياضي" عن امللعب واشياء 

اخرى، قائال:

إدامة مستمرة
املـــالكـــات الــفــنــيــة واالداريــــــة الــتــابــعــة الـــى مــلــعــب الــكــوت االوملــبــي 
هــي املــســؤولــة عــن ادامــــة املــلــعــب، وكـــل بحسب اخــتــصــاصــه .. 
"الــثــيــل" "قصه  ادامـــة  الــزراعــيــون مــســؤولــون عــن  فاملهندسون 
وتسميده" بحسب احتياجات ارضية امللعب، وكذلك استخدام 
املبيدات، ولدينا ايضا عملية ادامة تجري كل "6 اشهر" يتم فيها 
رفع الثيل غير الجيد وعمل تهوية لألرضية، وزراعة بذور الثيل 
الشتوي قبل فصل الشتاء، اما بقية مرافق امللعب فتتم ادامتها 
والشاشات  بالصوتيات  املختصة  الجهات  قبل  من  ونظافتها 
واملــضــخــات، وتــســاعــدهــا املــالكــات االداريــــة املــوجــودة بامللعب، 
العمل حصلنا على كتاب شكر وتقدير من قبل  لهذا  ونتيجة 
وزير الشباب والرياضة، تقديرا للجهود الكبيرة التي ُتبذل خالل 
هذه الفترة العصيبة، والتي برغم الوباء واملخاطر الصحية، تتم 

على اكمل وجه".
وتابع " وبالنسبة ملشاكل الثيل في املوسمني الصيفي والشتوي، 
الشتاء يتحول  انه في فصل  الدائمي، ومشكلته  فالصيفي هو 
لونه الى االصفر، ونحن نستخدم البذور الشتوية بنهاية تشرين 
االول، وبعد شهر واحد يتحول الى اللون االخضر الجميل، ويبقى 

طيلة فترة الشتاء بهذا اللون، وهذا ينتهي في بداية فصل الصيف، 
ثم يعيد نشاطه ويخضر الثيل الصيفي، واملوضوع بحاجة الى 
انها مهملة وهو غير   رعاية مستمرة، وقد يعاب على مالعبنا 

صحيح". 
زيارة مرتقبة

وعـــن زيــــارة وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة اكـــد " نــعــم هــنــاك زيـــارة 
مــرتــقــبــة لــلــكــابــنت عـــدنـــان درجـــــال الـــى مــحــافــظــة واســــط وعــدنــا 
بــهــا، لــكــن قــد تــتــأخــر قليال بسبب جــائــحــة كـــورونـــا، وكـــان من 

ــلــكــوت، وهــــي قــائــمــة  املـــفـــروض أن يــأتــي بــعــد زيـــــارة املـــوصـــل ل
لــحــني تحسن الــوضــع الـــعـــام، ومـــن ضــمــن مــنــهــاج الـــزيـــارة لقاء 
 محافظ واسط والرياضيني، فضال عن زيارة امللعب واملنشآت 

الرياضية".
دورات تدريبية

بالنسبة   " بــني  اقيمت،  التي  التدريبية  الــــدورات  مــا يخص  وفــي 
للدورات التدريبية التي اقامها اتحاد كرة القدم فرع واسط خالل 
االربـــع ســنــوات املــاضــيــة، كانت دورات اولــيــة ذات فــائــدة ونتائج 

البلد  املحافظة، ولكن ظــروف  اللعبة في  ايجابية على مستوى 
والوضع املادي لالندية اثرت في ذلك، وكنا نتوقع نتائج افضل 
لهذه الدورات، ولكن بشكل عام استفاد املدربون من اقامة هذه 

الدورات وهي على مستوى عال".

فرق الفئات العمرية
ان وضعها   " العمرية قائال:  الفئات  وتحدث اسكندر عن فرق 
وبـــروز العــبــني كثيرين، وبــطــوالت  فــرق  جيد بدليل مــشــاركــة 
العامل  إن  ونقول  ونعود  قوية،  منافسة  فيها  العمرية  الفئات 
املـــادي هــو مــن يؤثر فــي عمل االنــديــة، وكــذلــك فــإن عــدم وجــود 
الــدوري املمتاز، يؤثر كثيرا في  فريق من محافظة واســط في 
بعض  باستثناء  الــوطــنــيــة،  للمنتخبات  العــبــني  اســتــدعــاء  عــدم 
الــدوري املمتاز في بغداد  الالعبني ممن يتجهون حاليا ألندية 

واملحافظات ألخذ فرصهم وتطوير ذاتهم".

الدعم املادي
وعــن عــدم وجــود فريق من واســط يمثل املحافظة في الــدوري 
املمتاز اجاب: " السبب الواضح هو الجانب املادي، فالنجف مثال 
لديهم نادي نفط الوسط، وميسان لديهم نفط ميسان، وارتباطهم 
بوزارات تدعمهم، ويتم شراء العبني، وانا متأكد لو ان فريق واسط 
 حصل على الدعم مثل بقية اندية النخبة، لكان لدينا فريق في 

وضع جيد".

كأس السوبر
واثنى اسكندر خالل حديثة على اقامة كأس السوبر بني الزوراء 
والشرطة في الكوت، مؤكدا انه كان له دور نفسي كبير لالعبني، 
تأتي  ان  لنا  الكبيرة، وهو شرف  الفرق  لرؤية  املحافظة  وعــودة 
الينا فرق جماهيرية، وهي رسالة اننا نستطيع استضافة فرق 

كبيرة، وقد أثبتنا حسن التنظيم.

ل الرحيل املبكر لألسطورة الكروية 
ّ
شك

أحــمــد راضــــي صــدمــة كــبــيــرة للرياضة 
الـــعـــراقـــيـــة، وعــــــّد أصــــحــــاب الــــشــــأن هـــذا 
به  يتمتع  ملا  تعوض  ال  الرحيل خسارة 
الفقيد من حنكة إدارية وعالقات اقليمية 
ودولـــــيـــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى رفــــيــــع، واقـــعـــًا 
أبــا هيا روحــيــًا، لكن ذكــراه  غيب املـــوت 
واحالمه  مشاريعه  حتى  بــل  ومسيرته 
ستظل باقية وراسخة في ذاكرة عشاقه 
ومــحــبــيــه، والبـــد ألحــدهــم مــن أن يحمل 
كان  ألنــه  وإنــجــازهــا،  مشعلها إلكمالها 
يروم إعادة ألق كرتنا ومعالجة االخطاء، 
واحتضان النجوم والكفاءات بحسب ما 
الــثــانــي عشر  صــرح بــه لصحيفتنا فــي 

من ايار املاضي. اليوم نستذكر مع 
الــقــارئ الكريم أهــم ما كشفه 

فـــقـــيـــد الـــــكـــــرة "لـــلـــصـــبـــاح" 
مـــــــؤكـــــــدًا "عـــــــزمـــــــه عـــلـــى 
اتحاد  لرئاسة  الترشيح 
الكرة خالل االنتخابات 
املقررة إقامتها مبدئيا 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي"، 
وأنــــــــــــه "كــــــــــــان يـــخـــطـــط 
التنافس  حلبة  لــدخــول 
الكرخ  نــادي  ممثال عــن 
إدارة  مــــــوافــــــقــــــة  بـــــعـــــد 
الـــــكـــــنـــــاري عــــلــــى مــنــحــه 
وإرســالــه  التمثيل  كــتــاب 
ـــــى الـــهـــيـــئـــة الــتــطــبــيــعــيــة  إل
لــلــمــصــادقــة عـــلـــيـــه"، كــمــا 
"عند  كثيرًا  الراحل  توقف 
مــوقــف شـــرار حــيــدر الــذي 

 على نكران ذات واحترام 
ّ

دل

كـــبـــيـــريـــن". الـــراحـــل 
ــــــــــرغــــــــــم مــــن  ــــــــــال وب
تـــجـــاربـــه اإلداريـــــــة 
نــادي  فــي  السابقة 
مـــع  او  الــــــــــــــــــزوراء 
االتحادات السابقة، 
لكنه " أقر بصعوبة 

الــعــمــلــيــة ووصــفــهــا 
باملعقدة، لكن الواجب 

يحتم عليه التواجد مع 
بقية زمالئه من النجوم 

املنتخبات  خدموا  الذين 
طويلة،  ســنــوات  الوطنية 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة ألــق 

كــــــرتــــــنــــــا"، كـــاشـــفـــًا 
الـــــــــنـــــــــقـــــــــاب 

عــــن "ســعــيــه 
لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق 
بــــــــرنــــــــامــــــــج 
عــــــــــمــــــــــلــــــــــي 
طــمــوح كــان 
ســـــــيـــــــكـــــــون 
كــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــال 
بوضع كرتنا 
فـــــــي املـــــســـــار 
الــــــصــــــحــــــيــــــح، 
ويــــتــــم اإلعــــــالن 
عنه خالل الفترة 
الـــقـــلـــيـــلـــة املـــقـــبـــلـــة، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد بــعــد 
االنـــتـــهـــاء مـــن وضــع 
بـــعـــض الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة 

عــلــيــه". كــمــا رأى خــــالل  نــفــس املــقــابــلــة 
االتــحــادات  الــظــروف املحيطة بعمل   " أن 
شــائــكــة، فــضــال عـــن الــتــقــاطــعــات وعـــدم 
الــتــفــاهــم مـــع املـــؤســـســـات األخـــــــرى، ما 
أدى الـــى تــراجــع الــعــمــل وارتـــكـــاب بعض 
آثــار سلبية في  لها  التي كانت  األخطاء 

مسيرة كرتنا". 
ــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، كــــــان رحــمــه   وعــــلــــى ال
الـــلـــه "مــنــفــتــحــًا عــلــى الــجــمــيــع  لتحقيق 
الــهــدف املــنــشــود، املــتــمــثــل بــعــودة الــكــرة 
الـــعـــراقـــيـــة إلـــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا، والـــبـــدء 
على  املعتمد  الصحيح  التخطيط  برحلة 
الـــكـــفـــاءات ووضــــع الشخص  احــتــضــان 
املناسب في املكان املناسب". وفي إشارة 
واضحة تدل على حرصه على املصلحة 
العامة، حذر اسطورة الكرة من ان "جميع 
دون  مــن  منقوصة  ستبقى  املـــحـــاوالت 
تــكــاتــف جــمــيــع املــؤســســات، وأعــضــاء 
األندية،  وإدارات  العامة  الهيئة 
بمختلف  اإلعــالم  ووسائل 
عـــــــنـــــــاويـــــــنـــــــهـــــــا، وحـــــتـــــى 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة، 
الجميع  عــلــى  وينبغي 
تـــــقـــــديـــــم مـــصـــلـــحـــة 
ريـــــــاضـــــــة الـــــوطـــــن 
عــلــى بــقــيــة األمـــور 
والعمل  الــثــانــويــة، 
بـــــــروح جــمــاعــيــة 
وعقلية متفتحة 
النــــــــــتــــــــــشــــــــــال 
كـــــرتـــــنـــــا مـــن 
وضــــــعــــــهــــــا 

الحالي".

سطورة الكروية 
كــبــيــرة للرياضة 
ب الــــشــــأن هـــذا 
به  يتمتع  ملا  ض 
عالقات اقليمية 
ى رفــــيــــع، واقـــعـــًا 
ــيــًا، لكن ذكــراه 

ع

واحالمه  اريعه 
ي ذاكرة عشاقه 
م مــن أن يحمل 

ي

كان  ألنــه  ازهــا، 
عالجة االخطاء، 
ءات بحسب ما 
الــثــانــي عشر  ي 

ستذكر مع 
شفه 

ح" 
 
ح

 
 
ا 
د 
ي 

رام 

كـــبـــيـــريـــن". الـــراحـــل 
ــــــــــرغــــــــــم مــــن  ــــــــــال وب
تـــجـــاربـــه اإلداريـــــــة 
نــادي  فــي  السابقة 
مـــع  او  الــــــــــــــــــزوراء 
االتحادات السابقة، 
لكنه " أقر بصعوبة 

الــعــمــلــيــة ووصــفــهــا 
باملعقدة، لكن الواجب 

يحتم عليه التواجد مع 
بقية زمالئه من النجوم 

املنتخبات  خدموا  الذين 
طويلة،  ســنــوات  الوطنية 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة ألــق 

كــــــرتــــــنــــــا"، كـــاشـــفـــًا 
الـــــــــنـــــــــقـــــــــاب 

عــــن "ســعــيــه 
لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق 
بــــــــرنــــــــامــــــــج 
عــــــــــمــــــــــلــــــــــي 
طــمــوح كــان 
ســـــــيـــــــكـــــــون 
الالـــــال ـــ ــكــــــــــــفــــــــــــيــــــ
بوضع كرتنا 
فـــــــي املـــــســـــار 
الــــــصــــــحــــــيــــــح، 
الالــالن  ـــ ــويــــتــــم اإلعـــ
عنه خالل الفترة 
الـــقـــلـــيـــلـــة املـــقـــبـــلـــة، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد بــعــد 
االنـــتـــهـــاء مـــن وضــع 
بـــعـــض الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة 

ـــالالـالل  نــفــس امل ــعــلــيــه". كــمــا رأى خــ
االتــح الــظــروف املحيطة بعمل   " أن 

ـالـشــائــكــة، فــضــال عـــن الــتــقــاطــعــات
الــتــفــاهــم مـــع املـــؤســـســـات األخـــــــر
أدى الـــى تــراجــع الــعــمــل وارتـــكـــاب
آثــار سلب لها  التي كانت  األخطاء 

مسيرة كرتنا". 
ــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، كــــــان وعــــلــــى ال

الـــلـــه "مــنــفــتــحــًا عــلــى الــجــمــيــع  لت
م مى

الــهــدف املــنــشــود، املــتــمــثــل بــعــودة
الـــعـــراقـــيـــة إلـــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا، و
املعتم الصحيح  التخطيط  برحلة 

الـــكـــفـــاءات ووضــــع الش احــتــضــان 
املناسب في املكان املناسب". وفي

واضحة تدل على حرصه على املص
العامة، حذر اسطورة الكرة من ان

مــن منقوصة  ستبقى  املـــحـــاوالت 
تــكــاتــف جــمــيــع املــؤســســات، وأع
ا وإدارات  العامة  الهيئة 
بم اإلعــالم  ــووسائل 

عـــــــنـــــــاويـــــــنـــــــهـــــــا، وح
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــا
ا عــلــى  وينبغي 

تـــــقـــــديـــــم مـــص
ريـــــــاضـــــــة ال
عــلــى بــقــيــة

و الــثــانــويــة، 
جــم بـــــــروح
وعقلية م

النــــــــــتــــــــــش
كـــــرتـــــن
وضـــ
الحا



أعلن الكرواتي بورنا تشوريتش، كما 
البلغاري غريغــــــــور ديميتروف،  فعل 
إصابته بفيروس كورونا املســــــــتجد، 
بعــــــــد مشــــــــاركته فــــــــي جولــــــــة "ادريا" 
ضمن دورات اســــــــتعراضية ينظمها 

نجم كــــــــرة املضــــــــرب واملصنف األول 
عامليا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال تشــــــــوريتش على حســــــــابه في 
تويتــــــــر: "مرحبــــــــا للجميــــــــع، اريــــــــد ان 
أكشــــــــف عن اصابتي بوباء كوفيد - 
19. اطلب من جميع االشخاص الذين 
خالطتهم في االيام االخيرة الخضوع 

للفحص! آنا اســــــــف حقا لالذى الذي 
يمكن ان اكون قد تسببت به".

واعلــــــــن ديميتــــــــروف انســــــــحابه مــــــــن 
الجــــــــوالت التاليــــــــة لهذه الــــــــدورة، بعد 
خســــــــارته امام تشوريتش بالذات في 
جولة زادار الكرواتية، إذ شعر بوعكة 
صحية قبل ان يكشــــــــف عن اصابته 

بفيــــــــروس كورونــــــــا بعــــــــد عودته الى 
موناكو.

وادى اعــــــــالن اصابــــــــة ديميتروف الى 
الغــــــــاء املبــــــــاراة النهائية لجولــــــــة زادار 
بــــــــني ديوكوفيتش والروســــــــي اندري 
روبليــــــــف. وشــــــــارك في هــــــــذه الدورة 
تييم  دومينيــــــــك  النمســــــــاوي  ايضــــــــا 

واالملاني الكسندر زفيريف.
في املقابل، أوضح تشــــــــوريتش أنه ال 
يشــــــــعر بأي أعراض وأنــــــــه في صحة 

جيدة.
يذكر ان جولة مونتينيغرو التي كانت 
مقررة ضمن اطار هذه الدورة يومي 
27 و28 حزيــــــــران الحالــــــــي، قد ألغيت 
في وقت ســــــــابق، بسبب "عدم وجود 
مواطني صربيا على قائمة السلطات 
الصحيــــــــة، وبالتالي فإن عدم تمكنهم 
من الســــــــفر إلى مونتينيغرو يشــــــــكل 

عقبة ال يمكن تذليلها".
ولم يعرف مصير جولة البوسنة في 
الثالــــــــث والرابع من تمــــــــوز، بعد حالة 
ديميتــــــــروف، علما بأن ختامها مقرر 
في الخامس من الشهر املقبل بمباراة 
استعراضية في ساراييفو بني دامير 
دجمهور املصنف األول في البوسنة، 

و107 عامليا وديوكوفيتش.
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أعلــــــــن رئيس االتحاد اآلســــــــيوي لكرة القدم 
الشــــــــيخ ســــــــلمان بن إبراهيم آل خليفة دعم 
امللــــــــف املقدم من أســــــــتراليا ونيوزيلندا من 
أجــــــــل اســــــــتضافة كأس العالــــــــم للســــــــيدات 

.2023
وقــــــــال الشــــــــيخ ســــــــلمان: "باســــــــم االتحــــــــاد 
اآلســــــــيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم في 
قارة آســــــــيا، سوف أقوم بدعم ملف ترشيح 
أســــــــتراليا ونيوزيلندا من أجل اســــــــتضافة 
كأس العالم للســــــــيدات 2023، وأنا واثق من 
أننــــــــي ســــــــأحصل على دعم جميــــــــع ممثلي 
قارة آســــــــيا في مجلس االتحاد الدولي لكرة 

القدم".
وأضاف "هذا الترشيح يعد تاريخيا لكونه 
األول الــــــــذي يجمــــــــع دولتــــــــني مــــــــن اتحادين 
قاريــــــــني مختلفــــــــني، وذلــــــــك مــــــــع أصدقائنا 
وجيراننــــــــا في اتحاد أوقيانوســــــــيا، وكذلك 

فإن ملف الترشيح هو األفضل من الناحية 
الفنيــــــــة ضمن امللفات التي ســــــــتعرض على 
مجلس االتحــــــــاد الدولي يــــــــوم 25 حزيران، 
ويجب أن نعتمد على توصيات الخبراء في 

هذا املجال".
ويختار مجلس االتحاد الدولي للعبة الدولة 
املضيفة خالل اجتماعه بعد غد الخميس، إذ 
يتنافس ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا 

مع ملف كولومبيا بعد انسحاب اليابان.
وتابــــــــع: "تقرير تقييم االتحــــــــاد الدولي لكرة 
القــــــــدم كان واضحًا من خــــــــالل تميز البنية 
التحتية الرياضية التي ستســــــــمح لالعبات 
بتقديم أفضل مستوى فني، والتي تتوافق 
مــــــــع قيمــــــــة البطولــــــــة وأهميتهــــــــا"، مؤكدا أن 
التقريــــــــر "أظهر جودة البنية التحتية املميزة 
فــــــــي كال البلديــــــــن، باإلضافــــــــة إلــــــــى القيمة 
التجاريــــــــة املميــــــــزة التي يمكــــــــن تحقيقها، 
وااللتــــــــزام الذي أكدته حكومتــــــــا البلدين في 

تهيئة الظروف املثالية إلنجاح امللف".

وافــــــــق مدافع توتنهام اإلنكليزي ومنتخــــــــب بلجيكا لكرة القدم يان فيرتونغن، 
على تمديد عقده مع فريقه حتى نهاية املوســــــــم الحالي، كما اعلن النادي 

اللندني امس االثنني. وينتهي عقد فيرتونغن في 30 حزيران الحالي، 
شــــــــأنه في ذلك شــــــــأن زميله الحارس الهولندي ميشال فورم الذي 

حذا حذوه. كما ان بعض العبي توتنهام املعارين، وعلى رأسهم 
الظهير االيســــــــر داني روز، ســــــــيبقون في صفوف االندية التي 

يلعبون فيها حاليا حتى نهاية املوسم.
واصــــــــدر توتنهــــــــام بيانا جاء فيه: "نســــــــتطيع التأكيد ان 

املدافع يــــــــان فريتونغن والحارس ميشــــــــال فورم مددا 
عقديهما الحاليني حتى نهاية موسم 2019-2020". 
واضاف "كان عقد الالعبني ينتهي في 30 حزيران 
الحالــــــــي، والتمديد يعني انهما متاحان لكي يدافعا 

عن ألوان الفريق حتى نهاية املوسم".
ويحتل توتنهام املركز الثامن في الدوري االنكليزي 

املمتــــــــاز، متخلفا بفارق 9 نقاط عن تشلســــــــي الرابع 
واخر املتأهلني الى دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل.

اكــــــــدت رابطتــــــــا بطولتــــــــي اليابــــــــان لكــــــــرة القدم 
والبيســــــــبول اللتــــــــني تأثرتا بفيــــــــروس كورونا 
املســــــــتجد، أنهما ستســــــــمحان لعدد محدد من 
املتفرجــــــــني بدخــــــــول امللعــــــــب خالل منافســــــــات 
اللعبتــــــــني، اعتبارا من العاشــــــــر من تموز املقبل. 
وقال رئيس رابطة دوري البيســــــــبول اتسوشي 
سايتو: "يتعني علينا االخذ في االعتبار الوضع 

فــــــــي الوقــــــــت الحالــــــــي،  لكننا 
من  االخضر  الضــــــــوء  تلقينا 
الحكومة للســــــــماح للمتفرجني 
بحضور مبارياتنا اعتبارا من 

العاشر من الشهر املقبل".
اما نظيره رئيس رابطة كرة القدم 

ميتســــــــورو موراي فأكد أن عودة 
املتفرجني ســــــــتكون في التاريخ ذاته 

بالنسبة الى انصار اللعبة.

ـــيـــوم الـــجـــولـــة الـــحـــاديـــة والـــثـــالثـــون  تــنــطــلــق ال
مــن الــــدوري االنــكــلــيــزي املــمــتــاز لكرة 
الــــقــــدم بـــاقـــامـــة مــــبــــاراتــــني، اذ 
ســــيــــســــتــــقــــبــــل لـــيـــســـتـــر 
ســيــتــي ثـــالـــث الــتــرتــيــب 
ضـــيـــفـــه بـــــرايـــــتـــــون، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ســـيـــســـتـــضـــيـــف 
فـــيـــه تــوتــنــهــام 
ز  هوتسبير
صـــــــاحـــــــب 
املـــــــــركـــــــــز 

الثامن فريق ويست هام يونايتد. 
وتكتسي اللقاءات املتبقية من عمر البريمير 
ليغ اهمية كبيرة، السيما للفرق التي تصارع 
بـــشـــراســـة عـــلـــى خـــطـــف الـــبـــطـــاقـــات املــؤهــلــة 

للمسابقات االوروبية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ان لــيــســتــر ســيــتــي يحتل 
املـــركـــز الـــثـــالـــث، إال انــــه لــيــس فـــي أمــــان بــعــد، 
املــبــاريــات املتبقية  الـــى  الســيــمــا اذا مــا نــظــر 
لــــه حـــتـــى نـــهـــايـــة املـــــوســـــم، مـــقـــارنـــة بــالــفــرق 
ـــــتـــــي تــــنــــافــــســــه عــــلــــى املـــــركـــــزيـــــن الــــثــــالــــث   ال

والرابع.
وســـيـــواجـــه لــيــســتــر فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــثــمــانــي 
االخــيــرة، املبتعد بــثــالث نــقــاط عــن تشلسي 
الــرابــع، كــال مــن ايــفــرتــون، ارســنــال، شيفيلد، 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، ويـــفـــتـــتـــح املـــرحـــلـــة 

بــــلــــقــــاء ســــهــــل نـــســـبـــيـــا عـــنـــدمـــا  ـــــيـــــوم  ال  31
ـــخـــامـــس عـــشـــر عــلــى   يــســتــقــبــل بــــرايــــتــــون ال

ارضه.
 من جهته سيسعى توتنهام الذي تعادل مع 
مباريات  أولـــى  فــي   1-1 يونايتد  مانشستر 
الى تعزيز فرصه  الفريقني بعد االستئناف، 
على األقل في بلوغ الدوري االوروبي "يوروبا 
لـــيـــغ"، عــنــدمــا يستقبل وســـت هـــام يــونــايــتــد 
منطقة  خــارج  للبقاء  الساعي  السابع عشر، 
الــهــبــوط، إذ يــحــتــل فــريــق املــــدرب الــبــرتــغــالــي 
الترتيب،  في  الثامن  املركز  مورينيو  جوزيه 
مــبــتــعــدا بــــأربــــع نـــقـــاط عــــن ولــفــرهــامــبــتــون 
ــــذي يــحــتــل آخـــر املـــراكـــز املــؤهــلــة  الـــســـادس ال
ــــذي يستضيف  الـــى املــســابــقــات الــقــاريــة، وال

بورنموث غدا االربعاء.

يطمح برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة 
مؤقتــــــــا، عندمــــــــا يضّيــــــــف أتلتيك بلبــــــــاو اليوم 
الثالثــــــــاء، فــــــــي املرحلــــــــة الحاديــــــــة والثالثني من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسقط برشــــــــلونة في فخ التعادل السلبي أمام 
مضيفــــــــه اشــــــــبيلية الجمعــــــــة املاضي، فخســــــــر 
الصدارة بفارق املواجهتني املباشــــــــرتني لصالح 
غريمــــــــه التقليــــــــدي ريــــــــال مدريــــــــد الفائــــــــز على 

مضيفه ريال سوسييداد 2 - 1.
ولــــــــن تكون مهمــــــــة النــــــــادي الكاتالوني ســــــــهلة 
أمــــــــام أتلتيك بلباو، الــــــــذي كان أول فريق يلحق 

الخســــــــارة ببرشــــــــلونة هذا املوسم عندما تغلب 
عليه 1 - صفر في املرحلة األولى.

كما أن الفريق الباسكي لم يخسر في مبارياته 
الخمــــــــس األخيرة (تعادالن وثالثــــــــة انتصارات 
آخرها علــــــــى ضيفه ريال بيتيــــــــس -1 صفر)، 
وينافس على بطاقة الدوري األوروبي في األقل، 
(يتخلف بفارق 6 نقاط عن خيتافي الخامس)، 
علمــــــــا بأنه بلغ املباراة النهائية ملســــــــابقة الكأس 
سوســــــــييداد،  ريــــــــال  ســــــــيواجه  إذ  املحليــــــــة، 
وســــــــيضمن تأهلــــــــه إلــــــــى يوروبا ليــــــــغ في حال 
تتويجــــــــه باللقــــــــب، بينما ســــــــترهن الخســــــــارة 
تواجده في املسابقة القارية بحلول سوسييداد 
بني األربعة األوائل في الدوري. ويدرك برشلونة 

جيدا أن إهدار أي نقطة اليوم سيكلفه غاليا في 
ســــــــعيه إلى مواصلة سيطرته على لقب الدوري 
للعام الثالث على التوالي والخامس في السنوات 
الســــــــت األخيرة، خصوصا أن غريمه التقليدي 
يخوض اختبارا ســــــــهال نســــــــبيا امــــــــام ضيفه 
ريــــــــال مايوركا الثامن عشــــــــر. وفي الوقت الذي 
أكد فيه قطــــــــب دفاع النــــــــادي الكاتالوني جيرار 
بيكيــــــــه أنه "بالنظــــــــر الى مباراتينــــــــا االخيرتني، 
اعتقد بــــــــأن الفوز في الدوري ســــــــيكون صعبا 
جدا"، أبدى املدرب كيكي سيتيني تفاؤله. وقال 
عقــــــــب التعادل مع اشــــــــبيلية: "انا متفائل. اعتقد 
بأن الفوز بكل املباريات ســــــــيكون صعبا على 
الجميع"، مشيرا إلى أن تصريح بيكيه ناجم عن 

االحبــــــــاط ". وأضاف املدرب الــــــــذي حل بدال من 
ارنستو فالفيردي مطلع العام الحالي "يجب ان 
يكــــــــون لدينا نقد ذاتي لبعض االمور، لكن يجب 
ان نسلط الضوء ايضا على االمور الجيدة التي 
قمنا بهــــــــا". وتابع "االمور ليســــــــت دراماتيكية. 
هناك الكثيــــــــر من النقاط. الليغــــــــا متوازنة جدا. 

لكني ابقى متفائال وهذه طبيعتي".
ويخوض برشــــــــلونة املباراة في غياب نجم خط 
وســــــــطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ، الذي 
تعرض لالصابة بتمزق في ربلة ســــــــاقه ابعدته 
عن التعادل السلبي االخير مع مضيفه اشبيلية، 
وســــــــيحرمه مــــــــن التواجــــــــد ضمــــــــن التشــــــــكيلة 

ألسابيع عدة بحسب تقارير صحافية.
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ي الوقــــــــت الحالــــــــي،  لكننا
من  االخضر  الضــــــــوء  نا 
نينيكومة للســــــــماح للمتفرجني

ضور مبارياتنا اعتبارا من 
شر من الشهر املقبل".

نظيره رئيس رابطة كرة القدم
ســــــــورو موراي فأكد أن عودة 

نينيرجني ســــــــتكون في التاريخ ذاته 
سبة الى انصار اللعبة.

ـــيـــوم الـــجـــولـــة الـــحـــاديـــة و تــنــطــلــق ال
مــن الــــدوري االنــكــلــيــزي املــم
الــــقــــدم بـــاقـــامـــة مــــبــ
ســــيــــســــتــــقــــبــــل
ســيــتــي ثـــالـــث
ضـــيـــفـــه ب
فـــــي الـــــو
ســـيـــس
فـــيـــه

هو
ص
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إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة 
التدقيق املستقل والتدقيق القانوني 

لحقل االحدب 
 1st Announcement for Provision of Independent

 Audit service and statutory Audit Service for Ahdeb
Project

رقم املناقصة : 20/       /022
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

الجهة املســــــــتفيدة : شــــــــركة الواحة النفطية املحــــــــدودة املقاول 
واملشغل لحقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط ( شركة 
عامة)/ وزارة النفط بعقد تطوير وانتاج حقل االحدب النفطي 
بعقــــــــد تم اعادة توقيعه فــــــــي 10 /11 /2008 .في الوقت الحالي 
العمــــــــال االستكشــــــــاف والتطويــــــــر، االنتــــــــاج وانجاز املنشــــــــآت 

السطحية الجارية  في العراق.
اســــــــم املشــــــــروع: إعالن للمــــــــرة االولى/ ملناقصــــــــة توفير خدمة 

التدقيق املستقل والتدقيق القانوني لحقل االحدب 
رقم املناقصة : 20/      /022

:Tender Information
تود شــــــــركة الواحة النفطيــــــــة املحدودة اإلعالن عــــــــن املناقصة 
اعــــــــاله للمــــــــرة االولــــــــى . يمكن لجميــــــــع الشــــــــركات املتخصصة 
التي لديها القدرة والخبرة أن تشــــــــارك فــــــــي هذه املناقصة من 
خالل دفع رســــــــوم املناقصة (100 دوالر) للحصول على وثائق 

املناقصة ( ITB) بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1-Scope of Work: 
Al-Waha will select a licensed Iraqi local audit company 
who should have an international audit company which is 
one of PWC, DTT, KPMG and E&Y. as his partner. The 
scope of work as below:
* The audit service will provide Independent Audit Service 
for Ahdeb project for year 2020-2022,
* The audit service will provide statutory audit service for 
WAPEC Iraq Branch for Year 2020-2022.

  2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.

 3  - خالل فترة التقديم للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب 
الضمان املقدم هو5,000.00 دوالر امريكي .

4 -  علــــــــى من يرغب االشــــــــتراك فــــــــي هذه املناقصــــــــة دفع اجور 
املناقصــــــــة مائة دوالر فقط  الى قســــــــم املالية قبل 20 /7/ 2020  
املوعــــــــد النهائــــــــي لغلق املناقصــــــــة وقبل الســــــــاعة 4.00 عصرا. 

حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: يمكن للمشــــــــاركني دفع رسوم املناقصة 100 
دوالر للحصول على وثائق املناقصة (ITB)  مباشرة إلى الدائرة 
املاليــــــــة لشــــــــركة الواحة النفطية املحــــــــدودة ،   العنوان املفصل: 
الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية املحدودة / 
 حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

الطريقــــــــة الثانيــــــــة: يمكــــــــن للمشــــــــاركني دفع رســــــــوم املناقصة 
100 دوالر كحوالة مصرفية لحســــــــاب شــــــــركة الواحة النفطية 

املحدودة.
5 - توضــــــــع العــــــــروض الفنيــــــــة والتجاريــــــــة وخطــــــــاب الضمان 
بظــــــــروف مغلقــــــــة ومنفصلة عــــــــن بعضها البعــــــــض ومختومة 
بختم الشــــــــركة قبــــــــل املوعد النهائــــــــي لغلق املناقصــــــــة  20 /7 
/2020 قبل الســــــــاعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء 

غير مطابق للشروط
6 - تقديم نسخة من جميع وثائق التسجيل الخاصة بالشركة 

االجنبية
 7-يجب علي الشركة املحلية العراقية تقديم:

تقديم نســــــــخة من جميع وثائق التســــــــجيل الخاصة بالشركة 
والنســــــــخة امللونــــــــة مــــــــن بطاقة الهويــــــــة النافذة )هويــــــــة وزارة 
التخطيــــــــط او هوية غرفة تجارة) مرفقــــــــة مع العروض  .يلتزم 
مقدمــــــــي العــــــــروض بتقديــــــــم جميــــــــع املســــــــتندات االصلية قبل 

استالم خطاب االحالة.
يجب على شــــــــركات التدقيق العراقية ان تكون مرخصة للعمل 
فــــــــي العــــــــراق و ان تكون من ضمن نشــــــــرة مراقبي الحســــــــابات 
املجازين  لسنة 2019 املخولة من الحكومة العراقية كما يجب 

على مقدمي العروض تقديم الوثائق التي تثبت ذلك. 
 ج- تقديم عدم املمانعة  من الضريبة نافذة لسنة 2019.

8- لالستفسار االتصال بااليميالت التالية
chengqiming@petroalwaha.com    lixiwen@petroalwaha.  

 com   haneen.monam@petroalwaha.com qixin@petroalwaha.com

ة 
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جمهورية العراق / وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي

قيادة قوات الشرطة االتحادية / قيادة الفرقة االولى
اللواء الثاني / الفوج االول

(القانونية)
إعالن

إلــــــــى املتهمني الهاربني املذكورين اســــــــمائهم في الجــــــــدول ادناه ملا كنتم 
متهمني وفق املواد املؤشــــــــرة ازاء كل واحــــــــد منكم وبما ان محل اقامتكم 

مجهول اقتضى تبليغكم بواســــــــطة هذا االعالن على ان تحضرون أمام 
محكمة قوى االمن الداخلــــــــي االولى - املنطقة الثالثة خالل ثالثني يوما 
اعتبــــــــارا من تاريخ هذا االعالن في محــــــــل اقامتكم وتجيبون على التهم 
املوجهة ضدكم وعند عدم الحضور ســــــــوف تجــــــــري محاكمتكم غيابيا 
وتحجز اموالكم املنقولة وغير املنقولة ويحكم باســــــــقاطكم من الحقوق 
املدنيــــــــة ويطلــــــــب من املوظفــــــــني العموميني القــــــــاء القبــــــــض عليكم اينما 
وجدتم وتســــــــليمكم الى اقرب سلطة والزام االهلي الذين يعملون بمحل 
اختفائكــــــــم اخبار الســــــــلطات عليكم وفــــــــق احكام املــــــــادة (69) من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.

الرائد/آمر الفوج االول ل2 ش.أ
2020/ 6/ 21
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وزارة الداخلية /وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية حماية املنشآت والشخصيات في بغداد

مديرية حماية الشخصيات /مهمة رئاسة الجمهورية
ر.م.ت

العدد :399 
التاريخ : 1 /6 /2020

((إعالن))
الى املتهم الهارب ن.ع (وارتان ميساك وارتان كرابيت تاكيان) الذي 
يســــــــكن محافظة بغداد - الكــــــــرادة م/910 ز/6 د/1 اقتضى حضورك 
امام محكمة قوى االمن الداخلي الثانية/ املنطقة الثالثة خالل (30) 
يوما من تاريخ نشــــــــر هذا االعالن وفي حال وجــــــــودك داخل العراق 
او خارجه لالجابة عن التهمة املســــــــندة اليك وفــــــــق املادة (32/اوال) 

(من قانون اصول املحاكمات الجزائية) رقم (17) لسنة 2008 املعدل 
بقانون التعديل االول رقم (38) لســــــــنة 2015 وبعكســــــــه سوف تتخذ 
االجــــــــراءات القانونية ضدك ويطبــــــــق بحقك احكام املــــــــادة (65) من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 2008.
والتي تتضمن ما يلي:

1. الحكم عليك بالعقوبة املقررة.
2. اعطــــــــاء املوظفــــــــني العموميــــــــني خالصــــــــة القاء القبــــــــض عليك اين 

وجدت.
3. الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.

4. حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
الرائد /عباس ناظم محسن
ر.م.ت
2020/ 6/ 1

6 - 22 - 3

فقدان

فــــقــــدت مـــنـــي (بـــطـــاقـــة 
الــكــي كــــارد الـــصـــادرة 
مـــــــن هــــيــــئــــة الـــحـــشـــد 
مـــصـــرف   - الـــشـــعـــبـــي 
الـــــــــرافـــــــــديـــــــــن) بــــاســــم 
(مــنــيــر صــبــاح هاشم 
يعثر  فمن  اسماعيل) 
عــــلــــيــــهــــا تـــســـلـــيـــمـــهـــا 

ملصدرها.
6 - 22 - 2

فقدان
فقــــــــدت مني (هويــــــــة طالب كلية 
االقتصاديــــــــة)  للعلــــــــوم  بغــــــــداد 
عــــــــالء حايف  باســــــــم (مصطفى 
علي) فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها.
6 - 22 - 9

- -
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إعالن / إلى/ الشريك هناء كاظم خنيفر 

اقتضــــــــى حضــــــــورك إلى صندوق اإلســــــــكان العراقــــــــي الكائن قرب مجمــــــــع النهضة وذلــــــــك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة على قيام شــــــــريكك الســــــــيد (احمد جالل اســــــــماعيل) بالبناء على حصته املشــــــــاعة في القطعة 
املرقمة (1 /6357) مقاطعة (7 البور) لغرض تســــــــليفه قرض اإلســــــــكان وخالل مدة اقصاها خمســــــــة عشر 
يومًا داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض 

.
ً
مستقبال
6 - 22 - 8

- -

- -
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ما هي املوجة الثانية؟
يمكنك التفكير في األمر مثل أمواج البحر 
حيث يرتفع عدد اإلصابات ثم يعود مرة 
أخرى إلى التراجع، وكل دورة هي ”موجة“ 

واحدة من فيروس كورونا.
ومع ذلك، ال يوجد تعريف رسمي لها.

وقال الدكتور مايك تيلديسلي، من جامعة 
لــيــس عــلــمــيــا بشكل  وارويــــــك: ”إن األمــــر 
خاص، فكيفية تعريف املوجة يتم بشكل 

اعتباطي“.
ويصف البعض أي ارتفاع باعتباره موجة 
أولــى  مــوجــة  تــكــون  مــا  لكنها غالبا  ثانية، 
صعبة. ويــحــدث هــذا فــي بعض الــواليــات 

ة. األميركيَّ
وكي نقول إن موجة واحدة انتهت، يكون 
الفيروس تحت السيطرة وتتراجع الحاالت 

بشكل كبير.
ارتفاع  إلــى  ثانية، ستحتاج  موجة  ولــبــدء 
نيوزيلندا،  تعد  وال  الــعــدوى.  فــي  مستمر 
الــتــي تعاني مــن حــاالتــهــا األولـــى بعد 24 
يوما بدون فيروس كورونا، وال بكني التي 
تواجه تفشي املرض بعد 50 يوما خالية 

من الفيروس، في هذا الوضع.
لكن بعض العلماء يجادلون بأن إيران قد 

بدأت في تحقيق معايير املوجة الثانية.

اللغز النهائي
رفع قيود اإلغالق إلى حد بعيد.

اإلغــالق في حدوث  فقد تسببت عمليات 
اضـــطـــراب كــبــيــر فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
والتأثير  الــوظــائــف  إلــى ضــيــاع  أدت  حيث 
عـــلـــى صـــحـــة الــــنــــاس وإخــــــــــراج األطــــفــــال 
مــن املـــــدارس، ولــكــن تــمــت الــســيــطــرة على 
الدكتور كوتشارسكي:  الفيروس. ويقول 

ــلــغــز الــنــهــائــي هـــو كــيــفــيــة الــحــفــاظ  ”إن ال
على هذه السيطرة، مع تقليل االضطراب 
اليومي إلى الحد األدنــى“. وال يوجد أحد 
إلــى أي مدى  متأكد بنسبة 100 في املئة 

يمكن تحقيق ذلك.
وهــــذا هــو الــســبــب فــي رفـــع الــتــدابــيــر على 
مراحل ويتم إدخال طرق جديدة للسيطرة 
على فيروس كورونا، مثل تتبع املخالطني 

أو الكمامات.
ويــــقــــول الـــدكـــتـــور كـــوتـــشـــارســـكـــي: ”فـــي 
بريطانيا والدول املجاورة يمكن أن يحدث 
تفش سريع إذا تم رفع اإلجــراءات إلى ما 

بعد نقطة التحكم في العدوى“.
ولـــقـــد بــــدأ ذلــــك بــالــفــعــل فـــي أملــانــيــا حيث 
أثــبــتــت نــتــائــج اخــتــبــار الــفــيــروس إيجابية 
650 شخصا بعد تفشي املرض في أحد 

املجازر.
وال يعد األمــر مشكلة كبيرة إذا كــان من 
املمكن تحديد بؤر التفشي بسرعة حيث 
فيتوقف  محلية  إغـــالق  عمليات  تــفــرض 

انتشار الفيروس.
ــبــؤر تسهم في  وخـــالف ذلـــك، فـــإن تــلــك ال

موجة ثانية.
وقـــــد اضــــطــــرت كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــتــي 
حظيت بالثناء على نطاق واسع ملعالجتها 
لفيروس كورونا، إلى إعادة فرض بعض 

القيود بسبب مثل هذه البؤر.

مماثلة لألولى
سيكون خطأ ما قد وقع بشكل خطير لو 

حدث ذلك.
عــــدد  وهـــــــو   ،R آر  ـــــرقـــــم  ال قـــيـــمـــة  كــــانــــت 
األشـــخـــاص الـــذيـــن نــقــل لــهــم كـــل شخص 
أشخاص   3 الــعــدوى،  بالفيروس  مــصــاب 

في املتوسط في بداية الوباء.
هـــــذا يــعــنــي أن الــــفــــيــــروس كـــــان يــنــتــشــر 
ممارسة  مع  تغير  سلوكنا  لكن  بسرعة، 
الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، فــمــن الــصــعــب أن 
 نرى وصــول الرقم R إلى هذا املعدل مرة

أخرى.
تقوم  ”لــن  الــدكــتــور كوتشارسكي:  وقـــال 
أي دولـــــة بـــرفـــع كـــل شــــيء والــــعــــودة إلــى 
لم  الــتــي  ـــدول  ال وحــتــى  الطبيعي،  وضعها 
تتحكم في فيروس كورونا مثل البرازيل 
والهند لم يصل الرقم R لديهما لـ 3“. وإذا 
بدأت الحاالت في التزايد مرة أخرى، فمن 

املحتمل أن تكون بطيئة نسبيا.
ــــك، ومـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة يمكن  ومـــع ذل
املوجة  مــن  أكبر  الثانية  املــوجــة  تنتهي  أن 
األولــــى ألن الــكــثــيــر مــن الــنــاس ال يــزالــون 

عرضة لإلصابة.

ارتفاع يعقبه انخفاض
ويقول الدكتور تيلديسلي: ”لكن إذا زادت 
الحاالت مرة أخرى، فيمكننا إعادة فرض 
اإلغـــــالق لــقــمــع مــوجــة ثــانــيــة، فــهــذا دائــمــا 

خيار متاح لنا“.
يمكن  إنــه  كورتشارسكي  الدكتور  يقول 
رؤية عمليات انتشار محلية في ” األسابيع 
أو األشهر املقبلة“ مع رفع اإلجراءات. لكن 

هذا ال يعني تأكيد حصول موجة ثانية.
تــخــفــيــف  تــــم  ”إذا  تـــيـــلـــديـــســـلـــي:  ويــــقــــول 
بنا  ينتهي  فقد  كبير،  بشكل  اإلجـــــراءات 
األمــــر إلـــى مــوجــة ثــانــيــة فــي أواخــــر آب أو 

أوائل أيلول املقبلني“.
وقــــد يــكــون الــشــتــاء وقــتــا حــاســمــا حيث 
ـــــا األخــــــرى  تـــنـــتـــشـــر فــــيــــروســــات كـــــورون
فــإذا كنا فقط نتحكم في  أكــبــر.  بسهولة 

الفيروس، فإن أي زيادة موسمية صغيرة 
يمكن أن تؤدي إلى انتشاره.

بــال، عالم  البروفيسور جــونــاثــان  ويــقــول 
الفيروسات في جامعة نوتنغهام: ”الربيع 
ســاعــدنــا بــال شـــك، واملــوجــة الــثــانــيــة تكاد 
تكون حتمية خاصة مع اقترابنا من أشهر 
الشتاء، والتحدي الذي يواجه الحكومة هو 
التأكد من أن الــذروة ليست كبيرة لدرجة 

إثقال كاهل نظام الرعاية الصحية“.

أخف وطأة
الثانية  املوجة  نظرية  الحجج ضد  إحــدى 
ــفــيــروســات تــصــبــح أقــل  الــقــاتــلــة هـــي أن ال
خــــطــــورة ألنـــهـــا تـــتـــطـــور إلصــــابــــة الـــنـــاس 

بشكل أفضل.
حتى فيروس HIV نقص املناعة املكتسبة 
يبدو أنه أصبح أخف وطأة. وتقول النظرية 
تقتل  لــم  إذا  أكثر  تنتشر  الفيروسات  إن 

مضيفها وبالتالي أصبحت أخف وطأة.
ليس  هــذا  ”لكن  بــال:  البروفيسور  ويقول 

مضمونا“.
وهــذا أمــر يحدث أيضا على مــدى فترات 
زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة. وبـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــن 
ـــوبـــاء، ال يــوجــد دلــيــل  ســتــة أشــهــر عــلــى ال
ــــفــــيــــروس قـــــد تـــحـــور  واضـــــــح عـــلـــى أن ال
 لــيــنــتــشــر بــســهــولــة أكـــبـــر أو أنــــه بــــات أقــل

فتكا.
ويــضــيــف الــبــروفــيــســور بــــال: ”أعــتــقــد أن 
لــلــغــايــة في  الــفــيــروس يعمل بشكل جــيــد 
الناس من  يعاني  ما  غالبا  الحالي.  الوقت 
عــدوى خفيفة جدا أو بــدون أعــراض، وإذا 
تمكنوا من نشر العدوى، فال يوجد سبب 
لتخيل أن فيروس كورونا سيصبح أخف 

وطأة“.

النضال من أجل العدالة
تـــران (27 عاما)  يــقــول فييت هـــواي 
تــرعــرع في  لكنه  فــي فيتنام  املــولــود 
النضال  أردنــا  املتحدة ”إذا  الــواليــات 
مــن اجـــل الــعــدالــة والــتــحــرر والتغيير 
مـــــن هـــذه  نــــكــــون جـــــــزءا  أْن  عـــلـــيـــنـــا 
املناهضة  الــتــظــاهــرات  أي  الــحــركــة“ 
لــلــعــنــصــريــة بـــعـــد مــقــتــل األمـــيـــركـــي 
األسود جورج فلويد اختناقا بعدما 
طويلة  لفترة  أبــيــض  شــرطــي  ضغط 

على عنقه.
ـــــــران ”ثـــمـــة  ويـــــؤكـــــد فـــيـــيـــت هـــــــواي ت
السود  تــجــاه  العنصرية  مــن  الكثير 
فــي صــفــوف األميركيني مــن أصــول 

آسيوية ومن جزر املحيط الهادئ“.
وال تــــزال ذكــــرى أعــمــال الــشــغــب في 
راسخة   1992 الــعــام  انجليس  لــوس 
أربعة  تبرئة  بعد  أذهــان كثيرين  في 
انهالوا  الــشــرطــة  مــن  بيض  عناصر 
بالضرب املبرح على السائق رودني 

كينغ وألحقوا به إصابات خطرة.
التظاهرات يومها في  وجرت غالبية 

حـــي يــســمــى كـــوريـــتـــاون. وقـــد اطــلــق 
تجار من أصــول كورية شعروا بأن 
النار  عنهم،  تخلت  املحلية  الــشــرطــة 
عــلــى املــتــظــاهــريــن الـــســـود مـــن أعــلــى 

أسطح أبنيتهم لحماية متاجرهم.
ويــــقــــول كــيــفــن كــــــواش مــــن جــمــعــيــة 
ـــدفـــاع عـــن األمــيــركــيــني مـــن أصـــول  ال
ايــــه نـــاشـــونـــال“،  آســـيـــويـــة ”او ســـي 
”نحن األميركيني من أصول آسيوية 
ســـاهـــمـــنـــا فــــي اســــتــــمــــرار الـــشـــعـــور 
تفوق  من  واستفدنا  للسود  املعادي 

البيض“.

”الخطر األصفر“
ويــشــدد كــــواش عــلــى وجــــود فحص 
املثالية“  ملا يعرف ب“األقلية  ضمير 
وهـــــــي فـــــكـــــرة نـــمـــطـــيـــة مــــفــــادهــــا أن 
اآلســـيـــويـــني ”هــــم أفـــضـــل“ أقــلــيــة ما 
يعني ضمنا أن األقليات األخرى قد 
تكون أقل مستوى ويؤدي إلى تمييز 
حــيــال األشــخــاص أصــحــاب البشرة 
الداكنة أكثر. ويــرى كيفن كــواش أن 

”الخطر  عليها  كتب  الــتــي  الــالفــتــات 
األصـــفـــر يــدعــم الـــقـــوة الــــســــوداء“ أو 
”األمـــيـــركـــيـــون مـــن أصـــــول آســيــويــة 
يـــدعـــمـــون ”حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة““، 
تتجاهل أو تخفف من الضرر الذي 
الجاليات من أصول آسيوية  ألحقته 
بـــالـــســـود فــــي الـــســـنـــوات الــخــمــســني 
ــــك غير  ـــو كــــان ذل األخــــيــــرة“ حــتــى ل
”الخطر  مفهوم  واســتــخــدم  متعمد. 
ــقــرن التاسع  األصـــفـــر“ فــي نــهــايــة ال
الــشــعــوب اآلســيــويــة  لتهميش  عــشــر 
ال ســيــمــا خـــــالل مــــوجــــات الــهــجــرة 
الــصــيــنــيــة األولــــــى بــاتــجــاه الـــواليـــات 

املتحدة.
شعارا  واستحالت  العبارة  وحــّورت 
لـــدعـــم حـــركـــة ”بـــــالك بــانــثــر“ لــلــمــرة 
األولى العام 1969 من قبل األميركي 
ــــتــــش أوكـــــي  مـــــن أصـــــــل يــــابــــانــــي ري
الــــذي تــبــني الحــقــا أنـــه مــخــبــر ملكتب 

التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).
وتــــــقــــــول بــــــو ثــــــــــاو-أورابــــــــــي إحــــــدى 
مـــؤســـســـات جــمــعــيــة ”ســـــي ايـــــه ايـــه 

آسيوية  أصــول  من  لألميركيني  أل“ 
املهم  ”مـــن  مينيسوتا  فــي  ومــقــرهــا 
لجالياتنا أال تجد نفسها في مواجهة 

بعضها بعضا“.
التي تتعاون  وأجــرت منظمات كهذه 
كــثــيــرا مـــع مــجــتــمــعــات الـــســـود ومــن 
أصــــول أمــيــركــيــة التــيــنــيــة، تــحــركــات 
عــــدة دعـــمـــا لــلــتــظــاهــرات املــنــاهــضــة 
لــــلــــعــــنــــصــــريــــة مـــــثـــــل تــــنــــظــــيــــم قـــمـــة 
افتراضية حول التضامن بني السود 

واآلسيويني.

تفكيك الخوف
مــن  األمـــيـــركـــيـــني  مــــن  ــكــثــيــر  ال وراح 
مقاالت  يتشاركون  آسيوية  أصــول 
االنترنت ورسائل عبر وسائل  عبر 
إلــى  االجــتــمــاعــي مترجمة  الــتــواصــل 
الصينية والكورية والفيتنامية بشأن 
ــــى األهـــل  ــتــكــلــم إل مـــواضـــيـــع مــثــل ”ال
الُنظمية  العنصرية  عــن  اآلســيــويــني 

والدفينة“.
وتقول جيني تام الطالبة في جامعة 
مينيسوتا توين سيتيز ”العنصرية 
ضـــــد الـــــســـــود لـــيـــســـت أمــــــــرا يــمــكــن 

تحديده ومحوه بسرعة“.
وتــضــيــف الــشــابــة الــبــالــغــة 21 عــامــا 
وفيتنامية  أصــول صينية  وهــي من 
شــكــلــت مــجــمــوعــة عــبــر ”فــيــســبــوك“ 
بـــاســـم ”إيــــجــــني أمـــيـــركـــا فـــــور بـــالك 
بـــــــــاور“، إنـــهـــا نـــاجـــمـــة عــــن الـــخـــوف 

والخوف يحتاج إلى تفكيك“.
الــجــائــحــة شكلت  أن  عــلــى  وتـــشـــدد 
إنذارا لألميركيني من أصول آسيوية 
الـــــذيـــــن واجـــــهـــــوا مــــوجــــة عــنــصــريــة 
لــآلســيــويــني إذ اعــتــبــرت  مــنــاهــضــة 
الصني املسؤولة عن ظهور الفيروس.
وتؤكد جيني تام التي هاجر والداها 
أن  فيتنام  بعد حرب  إلى مينيسوتا 
بطرق  تقمعنا  أن  ”يمكن  العنصرية 
مختلفة لكن ثمة عدو مشترك دائما. 
نفسه“.وتختم  الشيء  نكافح  ونحن 
قــائــلــة ”نــحــن لــســنــا مـــن الــبــيــض وال 
نظام صمم  الدفاع عن  تاليا  يمكننا 
باألميركيني  ويــضــر“  البيض  لــدعــم 

السود.

لكْن  نبكيه،  نعد  لم  أمــٌر  هــذا  آدميتنا كمواطنني،  أْن نخسَر 
الكياسي وتتراجع  النضج  أنــواع  نفقد بشكٍل مريع كل  أْن 
الفطن،  التعامل  وبروتوكوالت  ة  االجتماعيَّ االعتبارات  فينا 
دولة  مخاطباتنا،  وأخــالق  ثقافتنا،  في  مهلهلني  نبدو  وأْن 

وشعبًا، فهذا هو العار األكبر.
إنَّ أحمد راضي  الداعي ألْن يقول مدير مستشفى  ما هو 
الحمام؟. ما درجــة أهمية هــذه املعلومة، وهــل من  مــات في 
من  وننتقص  املتوفي  الــرجــل  نحقر  أننا  نــدرك  أال  املعقول 

قيمته ورمزيته بمعلومة كهذه؟ 
ارتــبــك وأخــطــأ وتــكــلــم من  أنَّ مــديــر املستشفى  ولــنــفــرض 
مــنــطــق تــقــريــري، فــكــيــف بـــاإلعـــالم الــعــراقــي الــــذي يفترض 
 هــــذه املــعــلــومــة 

َ
انــــه يــصــيــغ الــخــطــاب بــمــقــبــولــيــة أْن يــــتــــداول

 ويــعــيــد ويــصــقــل بــهــا مـــن دون أي اعـــتـــبـــار ملــكــانــتــنــا بني 
األمم؟.

ـــة تــخــلــو  ـــعـــراقـــيَّ ـــة ال هــــل يــعــقــل انَّ كــــل الـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيَّ
ـــــــذوق، والـــنـــضـــج، وال تـــفـــرق بـــني اإلهـــانـــة   مـــن الــكــيــاســة، وال

والتوقير؟.
مع  راضــي  أحمد  لقبر  تــداولــوا صــورًا  وبشرنا  إعالميونا 
أخــذ يسب  والــكــل  دفنه  لطريقة  فيديو 
الدولة، وال أحد انتبه إلى أنَّ هذه الصور 
مــشــيــنــة، وهــــــذا الـــفـــيـــديـــو ال يــفــتــرض 
عرضه، وهو يسيء جدًا ألحمد راضي 
نفسه وليس ألحٍد آخر، فطريقة الدفن 
نتيجة  الــعــالــم  بــكــل دول  مــتــبــعــة  هــــذه 
خــطــر الـــفـــيـــروس، وهـــنـــاك دول تــحــرق 
 الــــجــــثــــث، وأخــــــــرى تـــطـــمـــرهـــا بــمــقــبــرة 

جماعية.
أي مـــغـــزى مـــن نــشــر هــــذه اإلجـــــــراءات 
ـــتـــحـــقـــيـــر واإلشــــــــــــــارة حــتــمــًا  ســـــــوى ال
 الــــــــــــــى هـــــمـــــجـــــيـــــتـــــنـــــا وبــــــــعــــــــدنــــــــا عــــن 

الحضارة؟.
رئـــيـــس الــــــــوزراء يـــغـــرد فــتــنــهــال عليه 
تنم  الــتــي  الــغــريــبــة  العجيبة  التعليقات 
عن جهل وســوء سلوك، وتجاوز غير 
مــــؤدب. يــا اخــــوان هـــذا رئــيــس الــــوزراء 
ليس  احــتــرام  بــكــل  أْن نخاطبه  ويــجــب 

لشخصه وإنما لرمزيته.
ــــة مــهــمــا  ــــدول ال يـــجـــوز إهــــانــــة رمــــــوز ال
يــتــصــل  هــــــــذا  ألنَّ  أفــــعــــالــــهــــا  كـــــانـــــت 
ــــســــلــــوك. إذا  ـــتـــربـــيـــة وال بـــــاألخـــــالق وال
فــكــيــف  املـــخـــاطـــبـــة  أدب  فـــقـــدنـــا  نـــحـــن 
ــنــا، وأيــــن هـــي أخــالقــنــا  ســنــربــي أجــيــال
 أصــــال إذا كــنــا نــهــدرهــا بــهــذه الــطــريــقــة املــهــيــنــة مـــع رمـــوز 

دولتنا؟.
عليه  فتنهال  الــعــراقــي  الــشــعــب  يــعــزي  الــبــريــطــانــي  السفير 
الشتائم ملاذا؟. من أين جاءنا هذا السلوك املشني وما عالقة 
 التعزية والسفير نفسه بكل هذه اإلهانات التي نلقيها بكل 

خزي؟.
أين األخالق في هذا؟. ملاذا ال نرد باحترام وتحّضر ونقول 

له شكرًا؟. 
إذا كــانــت بــيــوتــنــا لــم تــعــلــمــنــا، واملــــــدارس لــم تــعــلــمــنــا، وهــذه 
وإذا  تعلمنا،  لم  بأصالتها  نفخر  التي  ة  العشائريَّ الــدواويــن 
لم يعلمنا، فمتى سنتعلم  الــذي حفظناه  الرسالة  كان فيلم 
أْن  الــكــالم ومـــاذا علينا  آداب املخاطبة، ومتى ســنــدرك وقــع 

نحترم وكيف يجب أْن نتكلم؟.
مع األسف.. يبدو أنَّ هذا البلد لم يتقهقر ليكون أسوأ مكان 
للعيش في العالم فقط، بل إنه تراجع الى درجة أننا يجب أْن 
 نتباعد عن بعضنا البعض ســواء كان هناك كورونا أم لم 

يكن.
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مديــــــــر عام دائرة الســــــــينما 
واملســــــــرح د.احمد حســــــــن 
أن  الــــــــى  أشــــــــار  موســــــــى 
يقع ضمن  الذي  "املســــــــرح 
املســــــــاحة الجغرافيــــــــة التي 
يشــــــــغلها املســــــــرح الوطني 
الرافدين تم بناؤه  ومسرح 
قبل  مــــــــن  ذاتيــــــــة  بجهــــــــود 
مع  بالتعاون  الثقافة  وزارة 
دائرة الســــــــينما واملســــــــرح، 
الذي  املســــــــرح  وسيشــــــــهد 
يحمل اسم آشور عروضا 
تجريبيــــــــة  مســــــــرحية 

لشريحة الشباب.
فضال عن عروض مسرح 
الطفــــــــل وقد ضم املســــــــرح 
صالة للعرض الســــــــينمائي 
وســــــــتعرض فيهــــــــا األفالم 
الحديثة وهي تشــــــــبة كثيرا 
صاالت السينما في موالت 

بغداد.
عــــــــن افتتــــــــاح هــــــــذا الصرح 

الثقافي أوضح مدير قسم 
املســــــــارح في الدائرة الفنان 
كاظم نصار "يسع املسرح 
الجديــــــــد لـــــــــ 155 متفرجــــــــا 
فــــــــي تصميمه وفق  اعتمد 

تقنيات هندسية حديثة".
وبــــــــّنيَ النصــــــــار "كان مــــــــن 
املفروض أن يقدم في حفل 
االفتتاح عرض مســــــــرحي 
للفنــــــــان انس عبــــــــد الصمد 
لكن جائحة كورونا حالت 
مســــــــتدركا  ذلــــــــك"،  دون 
"سيشهد املســــــــرح الجديد 
خالل االيــــــــام املقبلة تقديم 
مســــــــرحيا  عرضــــــــا   14
ستشــــــــهد  كما  اوناليــــــــن"، 
مــــــــن  العديــــــــد  خشــــــــبته 
الفعاليات الفنية بعد انتهاء 

الجائحة".
وعد الفنان كاظم القريشي 
آشــــــــور  مســــــــرح  افتتــــــــاح 
اضافــــــــة جديدة لخشــــــــبات 

ونافذة  العراقــــــــي  املســــــــرح 
ألعمال الشــــــــباب من خالل 
تصميمه وسعة مساحته".
املسرحي  املخرج  ووصف 
د.حسني علي هارف افتتاح 
مســــــــرح آشــــــــور بالحــــــــدث 
الثقافــــــــي الــــــــذي يبعث على 
اإلحباطات،  وسط  التفاؤل 
لم  عقــــــــود  "منذ  واضــــــــاف: 
يفتتح مســــــــرح فــــــــي بغداد 
باســــــــتثناء  املحافظــــــــات  او 
الرافديــــــــن، وها هــــــــو الوليد 
الجديد (آشور) الذي يتميز 
بكونه ثمــــــــرة جهود وطنية 
متمثلة  مخلصــــــــة  فرديــــــــة 
بالدكتــــــــور احمــــــــد حســــــــن 
موســــــــى ومالكــــــــه وفريــــــــق 
عملــــــــه املخلــــــــص.. اجتهدوا 
وأصروا وحققوا  وســــــــعوا 
الهدف فطوبى لهم، ومبارك 
لنا وللمســــــــرح العراقي هذا 

الصرح الثقافي الجديد".

يعيش في كنــــــــدا قريبًا من أميركا، يتابع الشــــــــأن األميركي الداخلي 
منذ سنوات طويلة، عبر اإلعالم األميركي في كندا، هذا اإلعالم الذي 
يســــــــتحوذ على مســــــــاحة 80 ٪ من الحجم الكلــــــــي لإلعالم، وال يترك 
هامشــــــــًا لإلعالم الكندي املحلي يزيد عــــــــن 20 ٪، كما يقوم بزيارات 
منظمة إلى مختلف الواليات املتحدة، ليجمع معايشة امليدان ومراقبة 

الشارع والحوادث والتأمل بالناس، إلى جوار املعرفة النظرية.
فــــــــي واحدة من محاوراتنا التي ســــــــبقت املوجة االحتجاجية الحالية، 
وانطلقــــــــت مع مقتل جورج فلويــــــــد ثّم تجّددت حّدتهــــــــا للمرة الثانية 
مع ســــــــقوط ضحية جديدة، هو املواطن األســــــــود ريتشارد بروكس 
فــــــــي أطلنطا الجمعة املاضية؛ في واحدة من تلــــــــك املحاورات ذكر لي 
صديقنا املختّص بالشــــــــأن األميركي، أنه يخشــــــــى من بوادر صراع 
 هي 

ً
خفي ســــــــيظهر إلى السطح بشرارة ما، وقد كانت الشرارة فعال

اغتيال الشرطة لجورج فلويد خنقًا.
لــــــــم يكن يقصد بهذا الصراع انطــــــــالق االحتجاجات، فاالحتجاجات 
ُعرف تعّودت عليه أميركا منذ تأسيســــــــها حتى اليوم، بل صراع بني 
جناحني؛ جنــــــــاح أنصار الدولة األميركية العميقة، دولة املؤّسســــــــات 
والنظــــــــم املســــــــتقّرة، ومراكز التفكيــــــــر، واالقتصاد األول فــــــــي العالم 
والثــــــــروات الهائلة، ودولــــــــة الحزبني اللذيــــــــن يتناوبان على الرئاســــــــة 
والكونغــــــــرس وبقية مرتكزات الســــــــلطة؛ وبني الجنــــــــاح اآلخر املتمثل 
باليمــــــــني الصهيوني املتطــــــــّرف؛ هذا 
اليمني الذي يرى عظمة أميركا لصالح 
أميــــــــركا في الداخل وحســــــــب وليس 
مناهضًا  موقفــــــــًا  ويقف  بالخــــــــارج، 
ضّد أن تكون أميركا دولة عاملية، وله 
موقــــــــف مبدئي صريــــــــح رافض ضّد 
الســــــــود واملهاجرين واألعــــــــراق غير 
البيضاء، ويعتقد أن ما تنفقه أميركا 
من أموال في الخارج، هو هدر للثروة 
األميركي،  الداخــــــــل  برفــــــــاه  وإضرار 
لذلــــــــك يطالــــــــب بانكمــــــــاش الحضور 
األميركي فــــــــي العالم، وتمركز قّوتها 
في  وثرواتها  والصناعية  العسكرية 

الداخل وحسب.
يذكر صاحبي أن للجناحني كليهما 
وجودا ركائزيا عميقا داخل أميركا، 
كانت الغلبة فيه ألنصار املؤّسســــــــة 
التقليديــــــــة، ودعــــــــاة الرســــــــالة العاملية 
وأميــــــــركا الســــــــعيدة بحســــــــب عالــــــــم 
الفرنسي ميشال كروزيه،  االجتماع 
وأن تكــــــــون أميركا هي األولى في العالــــــــم وطليعة العالم الحر، والرمز 
املتقــــــــّدم للحضارة الغربيــــــــة، بصفتها الحضارة األولــــــــى، بل الخيار 

الحضاري األوحد إلنسان األرض!
مــــــــا فعله ترامب وفي ظهره اليمني املتطّرف، أنه دفع صراع الجناحني 
إلى قلب السلطة ومؤّسساتها، وهذا ما يفّسر برأي صاحبنا تحّرك 
(260) مدينــــــــة منتفضة في مجمل أميركا، فهذه الحركة ليســــــــت رّد 
فعــــــــل على ثقافة اعتــــــــادت عليها أميركا منذ تأسيســــــــها، تقوم على 
التمييــــــــز العنصري وغياب العدالــــــــة، أو واقعة تتكّرر في أميركا ثالث 
، يســــــــقط في جميعها ضحايا من الســــــــود؛ 

ّ
مــــــــّرات يوميًا على األقل

بقــــــــدر ما هي حركــــــــة مقصودة ومنظمة من أنصــــــــار الدولة العميقة، 
ضّد اليمني املتطّرف الذي يمثله وجود ترامب في البيت األبيض. من 
أدلــــــــة ذلك هو التلويح ولو من بعيد، بمخاطر هيمنة واليات الشــــــــمال 
ضّد واليات الجنوب، في مشــــــــهد يعيد الذاكرة األميركية إلى صراع 

الشمال والجنوب.
وهذا برأي صاحبي خلل بنيوي في املعادلة األساســــــــية الســــــــتقرار 
أميركا نفســــــــها، فاملعادلة في الســــــــابق: إذا ُمّســــــــت أميــــــــركا بتهديد 
خارجــــــــي يتوّحد الجميع، بخالف االســــــــتقطاب الحالــــــــي، الذي يمّس 
وحــــــــدة أميركا الداخلية بعد أن تحّول إلى صراع داخل ُبنية الســــــــلطة 

نفسها، وظهر بشكل تناقضات في املؤّسسة الحاكمة.
يبقى اليســــــــار األميركي وموقعه بــــــــني الجناحني املتصارعني، قصة 

أخرى تحتاج إلى وقفة مستأنفة!
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عادت أغنية "ماكو مني" للمطربة رحمة رياض التي صدرت في كانون 
الثانــــــــي املاضي واقتربت مــــــــن تحقيق 50 مليون مشــــــــاهدة الى قائمة 
الرائــــــــج على يوتيــــــــوب بأكثر من بلــــــــد عربي كالعــــــــراق، اململكة العربية 
الســــــــعودية، واألردن واملغرب، كما دخلت األغنية من جديد في تســــــــع 
عشــــــــرة قائمة من أفضل األغاني العربية على أنغامي وفي عّدة بلدان 

عربية.
"ماكــــــــو مني" مــــــــن كلمات رامي العبــــــــودي، ألحان علــــــــي صابر، توزيع 

أما  عبــــــــود،  الفيديــــــــو كليب فهو مــــــــن إنتاج وتري عثمــــــــان 
وإخراج ريشا سركيس.

يشــــــــارك الفيلــــــــم الروائي "نافذة حمراء" إخراج حســــــــني 
 "Galapán Film Festival" العكيلــــــــي فــــــــي مهرجــــــــان
الذي ســــــــتنعقد دورته في اسبانيا داخل صاالت عرض 
ســــــــينمائية مع مراعاة التعليمات الصحية خالل الفترة 

من 27 حزيران الحالي ولغاية 1 تموز املقبل.
تدور حكاية الفيلم عن املــــــــوت والخراب والدمار الذي 

خلفتــــــــه عصابات "داعــــــــش" اإلرهابيــــــــة بالجانب 
األيمن فــــــــي املوصل قبل تحريرهــــــــا من قبل 

القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي.
مخرج الفيلم حسني العكيلي في حديثه 

لـ "لصباح" قال: "اشــــــــترك في تنفيذ 
الفيلم واحد وعشــــــــرون شخصا، 

إذ دارت الكاميــــــــرا فــــــــوق ركام 
بقايا مدينة مهدمة بالكامل، 
فكان هذا املالك متفانيا في 
العمل ومصــــــــرا على صناعة 
الحقيقة في هذه املنطقة غير 

اآلمنة".
عندمــــــــا  أنــــــــه  الــــــــى  مشــــــــيرا 
كان يتأمــــــــل املــــــــكان لغــــــــرض 
املقبــــــــل  للمشــــــــهد  اإلعــــــــداد 

اســــــــتكمال  او  التصويــــــــر  فــــــــي 
املشــــــــهد حينها يســــــــمع أصــــــــوات الناس 

األبريــــــــاء الذين تم اســــــــتهدافهم وهم يقولــــــــون احكوا 
ماحصــــــــل لنا ليــــــــرى العالــــــــم حقيقة تلــــــــك الوحوش 

وماخلفته".
الفيلم بطولة مهند األمير، آية عالء، ســــــــيناريو والء 

املانع وإنتاج مديرية اإلعالم الحربي.

صدر فــــــــي بغداد عــــــــن دار ســــــــطور كتاب 
العراقــــــــي  الشــــــــيوعي  الحــــــــزب  (صعــــــــود 
وانحــــــــداره) للمؤلــــــــف البروفيســــــــور طارق 
يوسف اسماعيل أستاذ العلوم السياسية 
في جامعــــــــة كاليغــــــــاري الكنديــــــــة ورئيس 
املركز العاملي لدراســــــــات الشــــــــرق أوسطية 

املعاصرة.
الكتــــــــاب الذي طبعته جامعة كامبردج وقام 
بترجمتــــــــه الزميل الصحفي والكاتب عمار 
كاظــــــــم محمد يســــــــتعرض تاريــــــــخ الحركة 

الشيوعية في العراق منذ بداية إرهاصاتها 
األولى في العشــــــــرينيات من القرن املاضي 
وحتى فترة ما بعد تأسيس مجلس الحكم 
العراقي بعد الغــــــــزو االميركي للبالد العام 

 .2003
ويرصد الكتاب الذي يغطي قرنا من الحياة 
السياســــــــية للبــــــــالد التحــــــــوالت التي طرأت 
على الدولة العراقية منذ بداية الحكم امللكي 
وحتى نهاية الحكــــــــم الجمهورين عارضا 
صورة شــــــــاملة لــــــــكل الوقائع التــــــــي رافقت 
الحركة الشيوعية في العراق منذ نشاطها 
والخمســــــــينيات  االربعينيات  الطليعي في 
الــــــــى انحســــــــارها وتراجعهــــــــا فــــــــي الوقت 

الحالــــــــي، محلال بشــــــــكل محايد األســــــــباب 
التي أدت الى انتكاســــــــها بشهادات ووثائق 
وعشرات املقابالت مع الشخصيات املهمة 
فــــــــي الحركة تــــــــم جمعها من قبــــــــل املؤلف 
وتنسيقها بشكل علمي طوال أربعني عاما 

من العمل املضني.
الكتاب الذي صــــــــدر بترخيص من جامعة 
كامبــــــــردج بمجلــــــــد مــــــــن 630 صفحة من 
القطع املتوســــــــط، ضم الكثير من األســــــــرار 
والخفايــــــــا التي تنشــــــــر ألول مرة، واحتوى 
علــــــــى أســــــــماء وشــــــــخصيات مازالت حتى 
اآلن ضمن املشــــــــهد السياسي الحالي في 

العراق.

تخطط شــــــــركة 
ناشــــــــئة جديدة إلرســــــــال الســــــــياح إلى 
آفــــــــاق جديدة من خــــــــالل نقلهم إلى 10 
آالف قدم داخل طبقة الستراتوســــــــفير 
في كبســــــــولة مضغوطة متصلة ببالون 

ضخم.
وأعلنت Space Perspective ،عن تطوير 
كبســــــــوالت "Spaceship Neptune" التــــــــي 
يمكــــــــن أن تضم طيارا وثمانية ركاب ومقاعد 
وحمامــــــــا ونوافذ وثالجة صغيــــــــرة، ونوافذ 
ضخمة تسمح بإطالالت رائعة على األرض.
ملــــــــدة  صعــــــــودا  "الرحلــــــــة"  وستســــــــتغرق 
ســــــــاعتني إلى الغالف الجوي على ارتفاع 
10 آالف قدم (3 آالف متر)، إذ ستمر فوق 

املحيط األطلسي ملدة ساعتني أخريني.
وســــــــتنطلق املركبــــــــة من منشــــــــأة 
الهبوط املكوكية القديمة في مركز 
لناســــــــا  التابع  كنيــــــــدي للفضــــــــاء 
(KSC) على ســــــــاحل الفضاء في 

فلوريدا.
ومــــــــن املقــــــــرر أن تبــــــــدأ الرحــــــــالت 
التجريبيــــــــة غير املأهولــــــــة في أوائل 
العام 2021 وتأمل الشركة في بيع 
التذاكر بــــــــدءا من العام 2024، وقد 

تكلف نحو 125 ألف دوالر.
 Space Perspective وتعــــــــد 
أسسها  ناشــــــــئة جديدة  شــــــــركة 
جــــــــني بيونتر وتيبر مــــــــاك كالوم، 
فــــــــي  ســــــــابقا  شــــــــاركا  اللــــــــذان 
تأســــــــيس World View، وهــــــــي 

شــــــــركة تنشــــــــر أجهــــــــزة استشــــــــعار في 
بالبالونــــــــات  مرتبطــــــــة  الستراتوســــــــفير 

اللتقاط صور الفضاء.
ويســــــــتخدمان هذه الفكرة إلرسال البشر 
إلــــــــى حافة الفضاء، ويشــــــــير املوقع إلى أن 
الرحــــــــالت ســــــــتتم قبل شــــــــروق الشــــــــمس 

مباشرة.
وكتبت Space Perspective عبر موقعها 
علــــــــى اإلنترنت: "للمرة األولى، يمكننا جعل 
إثــــــــارة رحــــــــالت الفضاء فــــــــي متناولك، أيها 
املستكشــــــــفون لدينا رحــــــــالت بطريقة آمنة 
ومريحة مع الحد األدنى من املتطلبات املادية 

وبسيطة مثل ركوب الطائرة".

عادت أغنية "ماكو مني" للمطربة رحمة رياض
الثانــــــــي املاضي واقتربت مــــــــن تحقيق 50 مل
الرائــــــــج على يوتيــــــــوب بأكثر من بلــــــــد عربي

ي ي

الســــــــعودية، واألردن واملغرب، كما دخلت األغ
يي

عشــــــــرة قائمة من أفضل األغاني العربية عل
عربية.

"ماكــــــــو مني" مــــــــن كلمات رامي العبــــــــودي، أل
أما عبــــــــود،  عثمــــــــان 

ي
الفيديــــــــو كل
وإخراج

نينيـــني ـــ ــة حمراء" إخراج حســــ
 "Galapán Film Festiv
نيا داخل صاالت عرض 
ت الصحية خالل الفترة 

1 تموز املقبل.
والخراب والدمار الذي 

إلرهابيــــــــة بالجانب 
يرهــــــــا من قبل 

لشعبي.
حديثه  ي

نفيذ 
صا، 

 

كمال 
وات الناس 

م وهم يقولــــــــون احكوا 
حقيقة تلــــــــك الوحوش 

عالء، ســــــــيناريو والء 
حربي.

تخطط شــــــــركة
ناشــــــــئة جديدة إلرســــــــال الســــــــياح إلى
الالـــالل نقلهم إلى 10 ـــ ــآفــــــــاق جديدة من خــــ
آالف قدم داخل طبقة الستراتوســــــــفير
في كبســــــــولة مضغوطة متصلة ببالون

ضخم.
eوأعلنت Space Perspective ،عن تطوير
كبســــــــوالت "Spaceship Neptune" التــــــــي
يمكــــــــن أن تضم طيارا وثمانية ركاب ومقاعد
ي

وحمامــــــــا ونوافذ وثالجة صغيــــــــرة، ونوافذ
ضخمة تسمح بإطالالت رائعة على األرض
ملــــــــدة صعــــــــودا  "الرحلــــــــة"  وستســــــــتغرق 
إلى الغالف الجوي على ارتفاع نينيســــــــاعتني
فوق إذ ستمر  آالف متر)،

ي
10 آالف قدم (3

نيني أخريني. نينياملحيط األطلسي ملدة ساعتني
وســــــــتنطلق املركبــــــــة من منشــــــــأة 

ي

الهبوط املكوكية القديمة في مركز 
لناســــــــا التابع  كنيــــــــدي للفضــــــــاء 
(KSC) على ســــــــاحل الفضاء في 

فلوريدا.
الالـــالت ـــ ــومــــــــن املقــــــــرر أن تبــــــــدأ الرحــــ
التجريبيــــــــة غير املأهولــــــــة في أوائل 
 وتأمل الشركة في بيع 

ي
العام 2021

التذاكر بــــــــدءا من العام 2024، وقد 
125 ألف دوالر. تكلف نحو

Space Perspective وتعــــــــد 
أسسها  ناشــــــــئة جديدة  شــــــــركة 
نينيـــني بيونتر وتيبر مــــــــاك كالوم،  ـــ ــجــــ
فــــــــي  ســــــــابقا  شــــــــاركا  اللــــــــذان 
wتأســــــــيس World View، وهــــــــي 
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