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 «مؤشرات 
َّ
 وزير الصحة حسن التميمي أن

َ
أكد

انحسار الــوبــاء وخــروج البالد من دائــرة خطر 

وباء كورونا تعتمد بالدرجة األساس على مدى 

التزام املواطنني بالتعليمات واإلجراءات الوقائية 

والــصــحــيــة»، فــي وقـــٍت بينت فــيــه خلية األزمـــة 

بمبالغ  الــبــالزمــا  بيع  عــن  يــشــاع  مــا   
َّ
أن النيابية 

 العراقي 
َّ
 أن

ً
خيالية مجرد «أخبار كاذبة»، مؤكدة

معروف بكرمه.

لـ «الصباح»:  التميمي في تصريح خاص  وقال 

 «قــطــع ســلــســلــة انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
َّ
إن

ــرة خــطــر الــوبــاء يعتمد  ــروج الــبــالد مــن دائــ وخــ

باتباع  املواطنني  الــتــزام  على  األســـاس  بالدرجة 

أو  املنزلي  بالحجر  الصحية ســواء  اإلرشــــادات 

الطبيب  إقــراره من  الحجر، وفقًا ملا يتم  مراكز 

املختص».

«انحسار عدد اإلصابات  الصحة  ع وزيــُر 
ّ
وتوق

في حال استمرار االلتزام بالتعليمات الصحية 

األزمــة»,  التي تصدر عن وزارة الصحة وخلية 

 «عــدم االلتزام الــذي تشهده عدد 
َّ
منبهًا على أن

مــن مــنــاطــق بــغــداد بـــاإلجـــراءات الــوقــائــيــة وعــدم 

املمارسات  ومواصلة  التجوال,  بحظر  االلــتــزام 

االجــتــمــاعــيــة وفــتــح املــقــاهــي وإقــامــة التجمعات 

والحفالت وغيرها, ستكون له تداعيات سلبية 

وزيادة في عدد اإلصابات».

ــة النيابية  ــ مـــن جــانــبــه، قـــال عــضــو خــلــيــة األزمـ

ــبــــاوي فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لـــ  ــــغــــريــ ــلـــمـــان ال سـ

«الــصــبــاح»: «نسمع مــن هنا وهــنــاك؛ معلومات 

الــبــالزمــا  مـــادة  وشــائــعــات تفيد ببيع وتـــجـــارة 

املــســتــخــرجــة مــــن دم املـــتـــعـــافـــني مــــن فـــيـــروس 

كورونا، اال أننا نستبعد ذلك ونؤكد عدم وجود 

هذا الشيء، وما هذه املعلومات إال مجرد أخبار 

كاذبة يراد منها النيل من النسيج الوطني».

 «هذا 
َّ
وبشأن العالج الروسي بني الغريباوي أن

ولــيــس عــالجــًا نهائيًا يستطيع  الــعــقــار وقــائــي 

الــقــضــاء عــلــى الــفــيــروس بــالــكــامــل، وبــإمــكــانــنــا 

صناعة هــذا الــعــالج داخـــل الــعــراق، وقــد تشهد 

األيام املقبلة وجود هذا العالج بصناعة عراقية 

ومن مالكات طبية مختصة».

 «وزارة الصحة لديها تواصل مستمر 
َّ
وتابع أن

العالج  هــذا  أجنبية الستيراد  عــدة شركات  مع 

إذ  العاملية،  الصحة  منظمة  مواصفات  وحسب 

يوجد الكثير من الشركات التي قدمت العطاءات 

قــبــل وزارة الصحة  مـــن  األمــــر  وســيــتــم حــســم 

ــدى هـــذه الــشــركــات  والــتــعــاقــد الــرســمــي مـــع إحــ

خالل األسبوع الحالي». 
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 لــجــنــة الـــخـــدمـــات واالعـــــمـــــار فــي 
ّ
تــســتــعــد

إصالحية»  «ورقـــة  لتقديم  الــنــواب  مجلس 

ــن خــمــســة مـــحـــاور الــــى رئـــيـــس الــــــوزراء  مـ

الــذي  االجــتــمــاع  الكاظمي خــالل  مصطفى 

سيجمعها به في األيام املقبلة.

عضو اللجنة عباس يابر العطافي قال في 

تــصــريــح خــص بــه «الــصــبــاح»: إن «اللجنة 

ستناقش اثناء لقائها رئيس الوزراء خالل 

التي يمكن  األيــام املقبلة عــددًا من املحاور 

والتي  املالية  األزمـــة  معالجة  فــي  أن تسهم 

أن  الــدولــة مــن استغاللها مــن دون  ــن 
ّ
تــمــك

اســتــثــمــار  ـــى  ال مــبــالــغ، إضـــافـــة  أي  تكلفها 

قطع  وتوزيع  واالســكــان  الخارجية،  الطرق 

األراضــــــي بـــني املـــواطـــنـــني، واملــســتــشــفــيــات 

املتوقفة في بغداد واملحافظات، وتوقف 3 

آالف مدرسة منذ عام 2012 بعد أن أحيلت 

لتنجز بأسلوب البناء الجاهز».

م ضــمــن 
ّ
ــقـــد ــتـ ــك املــــحــــاور سـ ــلـ  «تـ

ّ
ــــني أن وبـ

ــدت فـــي وقــــت ســابــق  ــ ــة إصــالحــيــة أِعــ ــ ورقـ

إلنهاء جميع هذه امللفات والنهوض بواقع 

الخدمات».

مــن  ــعــــدل  ــ ال وزارة  رت 
ّ
حـــــــذ

اتــســاع تفشي كــورونــا في 

ــعــــد تــســجــيــل  الــــســــجــــون بــ

إصابة 31 حدثا في سجن 

الــكــرخ بــبــغــداد بــالــفــيــروس، 

 امكانات مواجهة 
َّ
مؤكدة أن

الفيروس محدودة.

ــال مــديــر دائــــرة اصــالح  وقــ

الــعــدل،  االحــــداث فــي وزارة 

 
َّ
«الــصــبــاح»: إن كامل امــني لـــ

ــدائــرة اتــخــذت االجـــراءات  «ال

الالزمة منذ شباط املاضي 

ــانـــات  ــا مــــن امـــكـ ــهـ ــا لـــديـ ــمـ بـ

االحداث  لحماية  متواضعة 

من جائحة  كورونا».

ــرا  ــظــ ـــــــــى أنـــــــــه نــ وأشــــــــــــــار إل

لـــتـــســـجـــيـــل إصــــــابــــــات بــني 

الــــــعــــــامــــــلــــــني بـــــالـــــســـــجـــــون 

والــــــحــــــراس اإلصـــالحـــيـــني 

حـــــتـــــى نـــــهـــــايـــــة حــــــزيــــــران 

ــلـــت  ــقـ ــتـ ــد انـ ــ ــقـ ــ املــــــــاضــــــــي، فـ

ــدوى إلــــــى الــــــنــــــزالء، ال  ــ ــعــ ــ ــ ال

 أغلبهم من مناطق 
َّ
سيما أن

مــوبــوءة بــاملــرض، مفصحا 

الــــــــــوزارة ســجــلــت  عـــــن  أن 

حتى االن 31 اصابة مؤكدة 

ــل 600 مـــن نـــزالء  مـــن اصــ

ــن االحــــــــــداث بـــالـــكـــرخ  ــجـ سـ

بمنطقة الرحمانية.

3 التفاصيل�

'���()
*�+,�

��













}
!	
-./	�
0�1+	�
23
������

��.��
��/
0�1��23���,�
��4$ 5�6��

'��.�	�
45���
6�7�8	
�" 9�:;()
"5�� 

�%.%
<��/	�


" 9���	�
'�=�.>?�
@���3
�7A5��
B	��%�

أدان مكتب رئيس الوزراء االعتداءات التركية 

 
َّ
املتكررة على األراضي العراقية، مؤكدًا أن

تلك األفعال تسيء للعالقات الوثيقة بني 

الشعبني الصديقني. وقال أحمد مال طالل 

الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء، في 

 ”القوات التركية 
َّ
بيان تلقته «الصباح»: إن

تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه 

األراضي العراقية، نرفض وندين بشدة 

هذه األعمال التي تسيء للعالقات الوثيقة، 

الراسخة وطويلة األمد بني الشعبني 

الصديقني». وطالب مال طالل بالوقف 

الفوري لهذه االعتداءات التي تسيء للسلم 

 عّما تشكله من اعتداء 
ً
اإلقليمي، فضال

على السيادة واألرواح واملمتلكات العراقية، 

مت سفير 
ّ
 «الحكومة العراقية سل

َّ
مبينًا أن

الجمهورية التركية في بغداد رسالتي 

احتجاج رسميتني، شديدتي اللهجة، وتؤكد 

ها ستلجأ ضمن إطار القانون واملواثيق 
ّ
أن

 العراق في رفض 
ّ

الدولية لتثبيت حق

ل الناطق  هذه االعتداءات ووقفها». وحمَّ

الرسمي الجانب التركي املسؤولية القانونية 

 ما يقع من خسائر 
ّ

واألخالقية عن كل

بشرية ومادية، باإلضافة الى ما يمثله 

التجاوز واالعتداء من انتهاك لسيادة العراق 

واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه. 

ودعا مالل طالل «املجتمع الدولي الى اتخاذ 

خطوات من شأنها تعزيز االستقرار في 

املنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في 

حماية أراضيه وحفظ سالمة شعبه». �������������������������������
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أكــد وزيــر االتــصــاالت اركـــان شهاب الشيباني 

املــلــيــارات من  اوقــفــت هــدر   عمليات الصدمة 
ّ
أن

ايـــرادات الــدولــة، بينما كشف عــن الـــدور الكبير 

لــشــركــات الــقــطــاع الـــخـــاص الــعــامــلــة فـــي مــجــال 

االنترنت في مساندة تلك العمليات. 

«الصباح» انه «بعد  واوضح الوزير في تصريح لـ

املاضي  في حزيران  الصدمة  عمليات  انطالق 

برزت اهمية شركات القطاع الخاص العاملة في 

الحمالت  بمساندة   (Isps) ـــ  ال االنــتــرنــت  مــجــال 

ــرنــــت»، مــشــيــدا  ــتــ ــعـــات االنــ اليـــقـــاف تــهــريــب سـ

الجهات  اهمية عــن دور  الـــذي «ال يقل  بــدورهــا 

االمنية والعليا بكشف االبراج الخاصة بتهريب 

السعات التي ينفذها املهربون في املناطق النائية 

والجبلية كونها غير مسكونة وتعد مالذًا امنًا 

ألعمالهم املشبوهة وغير النظامية» . 

ــتــي نفذتها  ال الــصــدمــة  «عــمــلــيــات   
َّ
أن ــاف  ــ واضـ

ــوزارة بــإزالــة اعـــداد كبيرة مــن ابـــراج االنترنت  الـ

النظامية ضــمــن عـــدة مــنــاطــق فــي نينوى  غــيــر 

الدولة  املليارات من واردات  وديالى اوقفت هدر 

الـــدولـــيـــة»، مــؤكــدا اهمية  ازاء ســعــات االنــتــرنــت 

«الــجــهــود الــحــثــيــثــة فـــي نــيــنــوى بــالــتــنــســيــق مع 

هيئة االعالم واالتصاالت ملراقبة عمل الخدمات 

املقدمة عبر شركات الهاتف النقال الثالث زين 

العراق واسيا سيل و كورك تليكوم». 

وافـــصـــح الــشــيــبــانــي عـــن «ســـعـــي الــــــــوزارة الــى 

النهوض بواقع االتصاالت في محافظة نينوى 

بعد تنفيذ الصدمة وبدعم من الحكومة املحلية 

للمحافظة كونها اكثر املحافظات التي تضررت 

لتقديم  التحتية  بناها  ودمــرت  االرهـــاب  بسبب 

افــضــل خــدمــات االتــصــاالت واالنــتــرنــت، فضال 

عن كونها ثاني اكبر مدن البالد بعد العاصمة 

 تــوجــه وزارتـــه 
ّ
بــغــداد».  وافــصــح الــوزيــر عــن أن

بعد انطالق عمليات (الصدمة) سيكون باتجاه 

تطوير قطاع االتصاالت في عموم البالد وتنظيم 

عــمــلــيــات ادخــــال ســعــات االنــتــرنــت الــدولــيــة من 

داخل اراضي االقليم والى جميع انحاء البالد .  

2 التفاصيل�
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الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  ت وزارة 
ّ
ــد ــ أعـ

ــرة الـــعـــنـــف ضــد  ــاهــ ــن ظــ مـــعـــالـــجـــات لــلــحــد مــ

االطفال. 

وقال وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل 

لـ«الصباح»:  الركابي بتصريح خاص ادلى به 

وبالتنسيق  بــالــوزارة  الطفولة  رعاية  هيئة   
َّ
إن

مع الجهات املعنية، بحثت كيفية الوصول الى 

حلول ومعالجات للحد من آثار ظاهرة العنف 

ــال، ال ســيــمــا أن اآلونـــــة األخـــيـــرة  ــفــ ضـــد االطــ

ف 
ِّ
شهدت ارتفاعًا كبيرًا فيها، مؤكدًا انها تخل

ــــرة  آثـــــارًا ســلــبــيــة جــســيــمــة فـــي الــطــفــل واألسـ

واملجتمع على حد سواء. 

ــراع بتشريع  ــ الـــى اإلسـ الـــنـــواب  ودعـــا مجلس 

لوضع حد  األســـري  العنف  مناهضة  قــانــون 

لــهــذه املــمــارســات الــتــي تــتــنــافــى مــع الــشــرائــع 

التي  الدولية  واالتفاقيات  والقوانني  السماوية 

مشيرا  السابقة،  الحكومات  عليها  صادقت 

ــــى الــعــمــل عــلــى بــنــاء نــظــام رصــــني لحماية  ال

ـــع خطة  ــرة والــطــفــولــة مـــن الــعــنــف ووضـ ــ األسـ

تــنــفــيــذيــة لــســيــاســة حــمــايــة الــطــفــل لــلــعــامــني 

املقبلني.

وتــابــع الــركــابــي انــه يتم مــن خــالل املختصني 

ــع مــعــالــجــات لــلــحــاالت الــتــي  فـــي الــهــيــئــة وضــ

انــتــشــرت مــؤخــرًا، مــن خــالل تأسيس قاعدة 

بـــيـــانـــات كــامــلــة عـــن الــطــفــولــة بـــالـــتـــعـــاون مع 

ــة االخــــــرى من  ــ ــــدول الـــــــــوزارات ومـــؤســـســـات ال

اجــل رســم سياسة واضــحــة وبــنــاء مشاريع 

حقيقية، مشيرًا في السياق نفسه الى العمل 

بغداد  فــي  للهيئة  فرعية  لجان  تشكيل  على 

الخبراء  مــن  واالســتــفــادة  الــبــالد،  ومحافظات 

تخص  فاعلة  برامج  لوضع  الطفولة  بشؤون 

الطفل.

ايضا تشكيل  املعالجات تتضمن  ان  واردف 

واعضاء  العدل  وزارة  برئاسة  مركزية  لجنة 

كل من وزارتــي الخارجية والداخلية ملناقشة 

تــحــديــد الــســلــطــة املـــركـــزيـــة بـــشـــأن االتــفــاقــيــة 

الدولي  لالختطاف  املدنية  بالجوانب  املتعلقة 

لالطفال، مع تقديم مقترح من قبل املختصني 

للمطالبة باقرار قانون الطفل.
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صالح  برهم  الجمهورية  رئيس   
َ
بحث

مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد 

عـــمـــار الــحــكــيــم االوضــــــاع الــســيــاســيــة 

ــة  ــهـ واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وجـــــهـــــود مـــواجـ

ــان ملــكــتــب رئــيــس  ــيـ ــر بـ ــ ــا.وذكـ ــ ــورونـ ــ كـ

 
َّ
ــبــــاح» أن ــار الــحــكــمــة تــلــقــتــه «الــــصــ ــيـ تـ

لقائهما  بحثا خالل  والحكيم  «صالح 

ــة ومــواجــهــة  ــنـ ــراهـ األزمــــــة الــصــحــيــة الـ

فرضها  التي  االقتصادية  الصعوبات 

تراجع اسعار النفط والعالقة املطلوبة 

العالم».وأكد  ودول  جيرانه  مع  للعراق 

الــحــكــيــم وفــقــا لــلــبــيــان أهــمــيــة تضافر 

ــا،  الـــجـــهـــود ملـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كــــورونــ

مــجــددا االشـــــادة واالعـــتـــزاز بالجيش 

االبيض، الذي يعد خط الصد االول في 

البيان  الفيروس.واوضح  هذا  مواجهة 

رئيس  مــن  الــتــهــانــي  تلقى  الحكيم   
ّ
أن

تحالف  انــبــثــاق  بمناسبة  الجمهورية 

«عراقيون».

الى  التابعة  األمــنــيــة  القطعات  عــثــرت 

قـــيـــادة عــمــلــيــات بـــغـــداد عــلــى خمسة 

العاصمة  شمالي  لالرهابيني  اوكـــار 

بــغــداد. وقـــال بــيــان صـــادر عــن خلية 

  
ّ
االعـــالم االمــنــي تلقته «الــصــبــاح»: إن

القطعات االمنية نفذت عملية تفتيش 

وتطهير في قضاء الطارمية شمالي 

الــعــاصــمــة، تـــم خــاللــهــا الــعــثــور على 

خمسة اوكار لالرهابيني.

فجرت  القطعات  ان  الــبــيــان  واضـــاف 

ــع عـــبـــوات نــاســفــة، اضــافــة  ايــضــا اربــ

الى عثورها على قنبرتي هاون عيار 

مــدفــع عــيــار 155 ملم  120 وقــذيــفــة 

واربع بنادق متنوعة، موضحا انه تم 

التعامل مع املواد املضبوطة اصوليا.

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية تحقيق 

منفذ طريبيل الحدودي في محافظة 

ــبـــار ايـــــرادا مــالــيــًا لــخــزيــنــة الــدولــة  االنـ

مليار   (24,942,881,000) بمبلغ 

ديــنــار عــراقــي لــشــهــر حـــزيـــران لعام 

تــلــقــتــه  لــلــهــيــئــة  ــان  ــيـ بـ ـــر  ــ .وذكــ  2020

تصفير  من  «وبالرغم  انه  «الصباح» 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة 

والصحية والزراعية فقد حقق املنفذ 

الجمركية  اإليــــــرادات  قــيــمــة  ــك عــن  ذلـ

حركة  نتيجة  املتحققة  والــضــريــبــيــة 

التبادل التجاري في املنفذ الحدودي».

ــيــــان الــــــى ان «مــــــا تــحــقــق  ــبــ ــ ــفــــت ال ــ ول

ــاء  ــي اإليــــــــــــــــرادات جــ ــ ــن ارتــــــفــــــاع فــ ــ مــ

الرقابية  اإلجـــــراءات  لتشديد  نتيجة 

والــتــدقــيــقــيــة والــتــعــاون املــشــتــرك بني 

الــحــدودي،  املنفذ  العاملة فــي  الــدوائــر 

وستراتيجية الهيئة املتوجهة لتعظيم 

اإليرادات الساندة لخزينة الدولة».
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 «مؤشرات 
َّ
 وزير الصحة حسن التميمي أن

َ
أكد

ــاء وخــــــروج الـــبـــالد مـــن دائــــرة  ــوبــ ــ انـــحـــســـار ال

األســـاس على  بالدرجة  تعتمد  كــورونــا  خطر 

واالجــراءات  بالتعليمات  املواطنني  التزام  مدى 

األســـاس في  الــركــن  والصحية وهــي  الوقائية 

األزمــة  خلية  توقعت  وبينما  الــوبــاء»،  احــتــواء 

 األيام القليلة املقبلة صناعة 
َ
 تشهد

ْ
النيابية أن

وبيد  العراقية  املصانع  داخــل  الروسي  العالج 

يشاع  مــا   
َّ
أن بينت  مــخــتــصــة،  طبية  مــالكــات 

من بيع البالزما بمبالغ خيالية مجرد «أخبار 

 العراقي معروف بكرمه.
َّ
كاذبة» مؤكدة أن

وقال التميمي في تصريح خاص لـ «الصباح»: 

انــتــشــار فــيــروس كــورونــا،   «قــطــع سلسلة 
َّ
إن

وخـــروج الــبــالد مــن دائـــرة خطر الــوبــاء يعتمد 

التزام املواطنني باتباع  بالدرجة األساس على 

االرشــادات الصحية سواء بالحجر املنزلي أو 

مراكز الحجر، وفقًا ملا يتم إقراره من الطبيب 

املختص».

وتوقع وزير الصحة «انحسار عدد اإلصابات 

في حال استمرار االلتزام بالتعليمات الصحية 

الــتــي تــصــدر مــن قــبــل وزارة الــصــحــة وخلية 

 «عـــدم االلـــتـــزام الــذي 
َّ
األزمـــــة», منبهًا عــلــى أن

تــشــهــده عـــدد مــن مــنــاطــق بــغــداد بـــاإلجـــراءات 

ــتـــجـــوال,  ــزام بــحــظــر الـ ــ ــتـ ــ ــدم االلـ ــ الـــوقـــائـــيـــة وعــ

ــمــــارســــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــتــح  ومـــواصـــلـــة املــ

املقاهي وإقامة التجمعات والحفالت وغيرها, 

ــادة فــي عدد  ستكون لــه تــداعــيــات سلبية وزيـ

اإلصابات».

 «وزارة الصحة استنفرت كل جهودها 
َّ
وأكد أن

وإمكانياتها الحتواء هذا الوباء والسيطرة على 

انتشاره, مع توفير أغلب املستلزمات الخاصة 

واإلمــكــانــيــات واتــســاع خــبــرة مــالكــات الـــوزارة 

 «التزام ووعي 
َّ
في التعامل مع الوباء», مبينًا أن

بالتعليمات  والتقيد  الوباء  بخطورة  املواطنني 

السيطرة  فــي  األســـاس  هــي  املتبعة؛  الصحية 

والحد من انتشار سلسلة الفيروس».

مـــلـــتـــزم  «الـــــــعـــــــراق   
َّ
أن ــتـــمـــيـــمـــي  الـ وأضـــــــــــاف 

بــالــبــروتــوكــوالت الــعــالجــيــة املــعــتــمــدة فــي دول 

الــعــالــم، والــــوزارة تتعامل مــع املــلــف مــن خالل 

واللجان  فيها،  واملــســتــشــاريــن  الــخــبــراء  لجنة 

متواصلة  الــصــحــة  دوائــــر  جميع  فــي  العلمية 

ــــبــــروتــــوكــــوالت الــعــالجــيــة  فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع ال

وزاد  املستجدة»،  للتطورات  وفقًا  وتحديثها 

أن «وزارة الصحة أبرمت عقودًا كثيرة لتوفير 

األدويــــة والــعــالجــات املــعــتــمــدة عــاملــيــًا وضمن 

الصحة  منظمة  أقــرتــهــا  الــتــي  ــبــروتــوكــوالت  ال

العاملية».

ـــ «الــــعــــالج الــــروســــي»،  وبــــشــــأن مــــا يــســمــى بــ

ــر الــصــحــة أن «بـــعـــض الـــــدول أقـــرت  ــ أكــــد وزيـ

هـــذا الــعــالج ضــمــن الــبــروتــوكــوالت العالجية 

وتــســتــخــدمــه لــعــالج املــصــابــني», مــشــيــرًا الــى 

ــة تــدرس  أن «الــشــركــة الــعــامــة لتسويق األدويــ

قبل  استخدامها  تأثير  ومــدى  العالجات  كل 

اســـتـــيـــراد أي عـــــالج»، مــوضــحــًا أن «الــلــجــان 

ــة فـــي الــــــــوزارة أقـــرت  ــاريـ ــتـــشـ الــعــلــمــيــة واالسـ

إدراجـــه ضمن  العالج وسيتم  هــذا  استخدام 

الــبــروتــوكــول الــعــالجــي املــســتــخــدم فــي عــالج 

املصابني بفيروس كورونا».

لـ «الصباح» كشف  وفي حديث آخر أدلــى به 

وزيـــر الــصــحــة والــبــيــئــة عــن اســتــحــداث ردهــة 

فــي مستشفيي  بــســعــة 50 ســريــرًا  طــــوارئ 

الرميثة العام والحسني التعليمي في محافظة 

املـــثـــنـــى، فـــضـــال عــــن تــجــهــيــز املــســتــشــفــيــات 

بـــاالجـــهـــزة الــطــبــيــة الــخــاصــة بــغــســيــل الــكــلــى 

وتــوفــيــر اجـــهـــزة وعـــالجـــات خــاصــة ملــرضــى 

ملاني ووضعه 
ٔ
السرطان وانجاز املستشفى اال

ضمن أولويات الوزارة.

وأضــــاف أن «الــــــوزارة ســتــقــوم بــالــتــعــاون مع 

العتبة العباسية بإنشاء املركز امليداني بسعة 

120 ســـريـــرًا ملــعــالــجــة املـــصـــابـــني بــفــيــروس 

كورونا في املثنى، واتخاذ االجــراءات الالزمة 

ليكون جاهزًا بأسرع وقت ممكن». 

النيابية  مــن جــانــبــه قـــال عــضــو خلية األزمــــة 

ســلــمــان الـــغـــريـــبـــاوي فـــي تــصــريــح خــــاص لـ 

«الصباح»: «نسمع من هنا وهناك؛ معلومات 

البالزما  مــادة  وتــجــارة  ببيع  تفيد  وشائعات 

املــســتــخــرجــة مـــن دم املــتــعــافــني مـــن فــيــروس 

أنــنــا نستبعد ذلـــك ونــؤكــد عــدم  كـــورونـــا، اال 

وجــــود هـــذا الـــشـــيء، ومـــا هـــذه املــعــلــومــات إال 

مجرد أخبار كاذبة يراد منها النيل من النسيج 

بكرمه وشجاعته  ـــرف 
ُ
ع فــالــعــراقــي  الــوطــنــي، 

والكرم  التضحية  معاني  وأجمل  أروع  وقــدم 

طول فترة انتشار الوباء من تقديم املساعدات 

واملبادرات االنسانية والسالت الغذائية وشراء 

أجــهــزة الــتــنــفــس واالوكــســجــني، والــكــثــيــر من 

الحكومة عن  التي عجزت حتى  األمـــور  هــذه 

توفيرها بينما استطاع أبناء الشعب توفيرها 

وبسرعة فائقة».

تمامًا،  العكس  «مــا نسمعه على   
َّ
أن وأضــاف 

 الكثير ممن تماثلوا للشفاء التام أعلنوا 
ّ
إذ إن

في  الشخصية  صفحاتهم  عــبــر  بأنفسهم 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي اســتــعــدادهــم 

إلعطاء الدم باملجان، وقد تركوا أرقام هواتفهم 

داخل املستشفى ملن يحتاج الى فصيلة الدم».

وبشأن العالج الروسي، بني الغريباوي أن «هذا 

يستطيع  نهائيا  وليس عالجا  وقائي  العقار 

وبإمكاننا  بالكامل،  الــفــيــروس  على  القضاء 

العراق وقد تشهد  العالج داخــل  صناعة هذا 

ــذا الـــعـــالج بــصــنــاعــة  ــــود هــ األيـــــام املــقــبــلــة وجـ

عراقية ومن مالكات طبية مختصة».

تـــواصـــل  لـــديـــهـــا  الـــصـــحـــة  «وزارة  أن  وتــــابــــع 

أجنبية الستيراد  عــدة شــركــات  مــع  مستمر 

هذا العالج وحسب مواصفات منظمة الصحة 

التي  الشركات  من  الكثير  يوجد  إذ  العاملية، 

قدمت العطاءات وسيتم حسم األمر من قبل 

إحــدى  مــع  الرسمي  والتعاقد  الصحة  وزارة 

هذه الشركات خالل األسبوع الجاري».

أبــدت  العراقية أيضًا  «الــشــركــات   
ّ
أن وأضـــاف 

وهو  الــعــالج،  هــذا  لصناعة  الــتــام  استعدادها 

عالج وقائي يزيد من نسبة الوقاية للمصابني 

ويساعد على تقليل حجم االصابات»، مؤكدًا 

أن «تـــلـــك الـــشـــركـــات تــســتــطــيــع صــنــاعــة هــذا 

االسبوعني  تتجاوز  بفترة قياسية ال  العالج 

تقليل  الــعــراق مما يساعد على  داخـــل  وفــي 

حجم االصابات في البالد».

زالــــت مستمرة  مــا  الــصــحــة  «وزارة  أن  وبـــني 

ــوات  ــنــ ــقــ ــ ــن خـــــــالل ال ــ بـــتـــوعـــيـــة املـــــواطـــــنـــــني مــ

من  االجتماعي  التواصل  ومواقع  والصحف 

أجـــل تــحــذيــرهــم وحــثــهــم عــلــى عـــدم التجمع 

الوقائية، حتى ال  التعليمات  وااللتزام بجميع 

نضطر لعودة الحظر الشامل من جديد الذي 

د حركة املواطنني ويتسبب بقطع أرزاقهم 
ِّ
يقي

األمــاكــن، ونعول كثيرًا على وعي  في بعض 

وذلك  الصحية،  املالكات  مع  وتعاونه  املواطن 

من أجل سالمته في طبيعة الحال».
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 كــل مــواطــن الــحــصــول عــلــى فــرصــة عــمــل حقيقي 
ِّ

مــن حـــق

 ماليًا. هذا من أول واجبات كل حكومة، ومن 
ً
يؤّمن له دخال

مصادر كل حكومة أو رئيس أنه يوفر فرص عمل ملواطنيه. 

املتظاهرون اليوم أمام عدد من الوزارات يطالبون بالتعيني في 

اإلداري حتى  باملالك  مثقلة  بأنها  تــرد  والحكومة  الحكومة، 

بــات الــجــزء األكــبــر مــن الخزينة يذهب الــى رواتـــب املوظفني. 

املطالبون بالتعيني معهم حق، والحكومة معها حق. العاطلون 

وال سيما حملة الشهادات هم ضحايا ثقافة النظام الريعي 

الــذي  ــه 
ّ
املــوج املــركــزي  املستمر حتى االن، ونــظــام االقتصاد 

ساد لعقود، وجعل من التعيني بعد التخرج حقًا يناله الخّريج 

تلقائيًا، ففي ذلــك النظام ال وجــود لفرصة عمل ســوى لدى 

ــة تــتــولــى كـــل شــــيء، وتـــديـــر الــنــظــام  ــ ــر ومــؤســســات دول ــ دوائـ

االقتصادي بنفسها، بغياب القطاع الخاص. القطاع الخاص 

في تلك الثقافة ليس سوى مجموعة «لصوص يسرقون مال 

الشعب».

ر 
ّ
يتغي لــم  االقــتــصــادي  النظام  لكن  السياسي،  النظام  ر 

ّ
تغي

سوى في النصوص الدستورية وبعض القوانني غير الفاعلة 

والخطاب السياسي. الدولة ما زالت 

ريعية، ال دخل عندها سوى عائدات 

النفط، تبيعه وتدفع رواتب املوظفني، 

والعقلية العراقية الرسمية ما زالت- 

وفــق معايير  الــغــالــب- مبرمجة  فــي 

بنظرة  املوجه، مصحوبًا  االقتصاد 

تخوين للقطاع الخاص، وسعي الى 

حصر كل نشاط بمؤسسات الدولة 

وشح  بالبيروقراطية  ابتالئها  رغــم 

املـــــــوارد، بــيــنــمــا الــفــســاد واالبـــتـــزاز 

ة املؤمنة بأهمية 
ّ
يعرقالن جهود القل

ــقــطــاع الـــخـــاص فـــي تـــدويـــر عجلة  ال

ــــرص عــمــل  ــاد وتـــوفـــيـــر فــ ــتــــصــ االقــ

حقيقية تعالج مشكلة البطالة. هكذا 

اقتصادنا بال هوية فال هو  أصبح 

ه، وال هو باالقتصاد 
ّ
باملركزي املوج

الحر الذي ينشط فيه القطاع الخاص 

بحرية وفق آليات السوق.

فــي وضـــع كــالــذي نــحــن فــيــه، حيث 

املوظفني، ال مناص  بالكاد توفير رواتــب  الحكومة تستطيع 

االستثمار  متطلبات  وتــوفــيــر  الــخــاص  الــقــطــاع  تنشيط  مــن 

وأولها القوانني الضامنة وتوفير االمن للمستثمر ومشروعه 

وصونه من االبتزاز الذي يتعرض له على أكثر من مستوى، 

الخاص ال  تأتي، واملستثمر  الرصينة ال  الكبرى  فالشركات 

والحماية  الضمانات  توفير  دون  من  وحياته  بماله  يجازف 

الداخلي سيلعب دورًا كبيرا في تنشيط هذا  االستثمار  له. 

القطاع في ظل وجود كتلة نقدية كبيرة لديه.

العمل، يبقى املواطن  لو توفر كل هــذا، وتــوفــرت معه فــرص 

العراقي يتطلع الى الوظيفة الرسمية كعمل مضمون، ولو كان 

بال انجاز. عالج ذلك يتم بقانون يساوي بني العمل في دوائر 

الدولة والقطاع الخاص في احتساب الخدمة ألغراض التقاعد، 

ويوفر الحقوق واالمن الوظيفي للعاملني.
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لــرئــيــس مجلس  االول  ــنــائــب  ال طـــالـــَب 

الـــنـــواب حــســن كــريــم الــكــعــبــي مجلس 

املــالــيــة، وامــانــة بغداد  الــــوزراء، ووزارة 

بالتحرك العاجل النقاذ مناطق مدينة 

من  النفايات الكثر  تراكم  من  الصدر 

شهر.

ــدره  ــبــيــان اصــ ــر الــكــعــبــي وفـــقـــا ل ــ وذكـ

أن  الصباح»  وتلقته  االعــالمــي،  مكتبه 

النفايات ناجم عن عدم تأمني  «تراكم 

وزارة  قبل  مــن  املــالــيــة  التخصيصات 

املالية الى امانة بغداد باعتبار االخيرة 

احدى دوائر التمويل الذاتي». 

 اهالي مدينة الصدر 
َّ
الكعبي: إن وقال 

وعــدم حسم  املخاطبات  كثرة  بفضل 

االمــــر بــني املــالــيــة وامـــانـــة بــغــداد بــاتــوا 

وكأنهم ينتظرون اجلهم، اما بفيروس 

ــا او تـــراكـــم الـــنـــفـــايـــات، داعــيــا  كــــورونــ

االمــــر واال ستكون  بــحــســم  لـــالســـراع 

هناك وقفة جادة من قبل جميع نواب 

بغداد، ال سيما مدينة الصدر ضد كل 

تسببني بهذا املوضوع .
ُ
امل
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 وزيــــر االتـــصـــاالت اركــــان شهاب 
َ
ــد أكــ

اوقفت  الصدمة  عمليات  أن  الشيباني 

هدر املليارات من ايرادات الدولة، بينما 

كــشــف عـــن الــــــدور الــكــبــيــر لــشــركــات 

الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــعــامــلــة فـــي مــجــال 

االنترنت في مساندة تلك العمليات. 

واوضح الوزير في تصريح لـ»الصباح» 

ــطـــالق عــمــلــيــات الــصــدمــة  ــه «بـــعـــد انـ انــ

فــــي حــــزيــــران املــــاضــــي بــــــرزت اهــمــيــة 

شــركــات الــقــطــاع الــخــاص الــعــامــلــة في 

بمساندة   (Isps) الــــ  االنــتــرنــت  مــجــال 

ــاف تـــهـــريـــب ســـعـــات  ــ ــقـ ــ ــمــــالت اليـ ــحــ ــ ال

االنترنت»، مشيدا بدورها الذي ال يقل 

اهمية عن دور الجهات االمنية والعليا 

ــة بــتــهــريــب  ــاصـ ــخـ بــكــشــف االبــــــــراج الـ

الــســعــات الــتــي يــنــفــذهــا املــهــربــون في 

غير  لكونها  والجبلية  النائية  املناطق 

العمالهم  امــنــًا  مـــالذًا  وتــعــد  مسكونة 

املشبوهة وغير النظامية» . 

ــــاف ان «عــمــلــيــات الــصــدمــة الــتــي  واضـ

نفذتها الــوزارة بازالة اعداد كبيرة من 

النظامية ضمن  غير  االنــتــرنــت  ابـــراج 

عدة مناطق في نينوى وديالى اوقفت 

هــدر املــلــيــارات مــن واردات الــدولــة ازاء 

سعات االنترنت الدولية»، مؤكدا أهمية 

«الجهود الحثيثة في نينوى بالتنسيق 

مــع هيئة االعـــالم واالتــصــاالت ملراقبة 

املــقــدمــة عبر شركات  الــخــدمــات  عمل 

الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال الـــثـــالث زيــــن الـــعـــراق 

واسيا سيل و كورك تليكوم». 

الــوزارة  عن»سعي  الشيباني  وافصح 

ــــى الــنــهــوض بـــواقـــع االتــــصــــاالت في  ال

الصدمة  تنفيذ  بعد  نينوى  محافظة 

وبدعم من الحكومة املحلية للمحافظة 

لكونها اكثر املحافظات التي تضررت 

بسبب االرهاب ودمرت بناها التحتية 

لــتــقــديــم افـــضـــل خـــدمـــات االتـــصـــاالت 

ــتـــرنـــت، فــضــال عـــن كــونــهــا ثــانــي  واالنـ

اكبر مدن البالد بعد العاصمة بغداد». 

من جانب اخــر أوضــح الــوزيــر انــه «تم 

كردستان  اقليم  مع حكومة  التنسيق 

ــعــــراق مـــن خــــالل وزيــــــري الــداخــلــيــة  ــ ال

ــنــقــل واملــــواصــــالت فــيــهــا، مـــن اجــل  وال

ــتــــعــــاون املـــشـــتـــرك بــني  ــ بـــحـــث ســـبـــل ال

وزارته وتلك املوجودة في االقليم. 

وافــــصــــح عــــن ان تـــوجـــه وزارتــــــــه بــعــد 

(الــصــدمــة)، سيكون  عمليات  انــطــالق 

بــاتــجــاه تــطــويــر قــطــاع االتـــصـــاالت في 

ادخــال  عمليات  وتنظيم  الــبــالد  عموم 

ســـعـــات االنـــتـــرنـــت الـــدولـــيـــة مـــن داخـــل 

اراضي االقليم والى جميع انحاء البالد 

.

حاليًا  العمل  يتم  انــه  الشيباني  وتــابــع 

لالقليم  الدعم  اشكال  كل  تقديم  على 

في قطاع االتــصــاالت وحــل املشكالت 

خالل  مــن  الــدســتــور،  بموجب  العالقة 

للتعاون  الستراتيجية  ــر  االطـ تــحــديــد 

االقليم  قــوات حرس  املشترك، وتقديم 

(الــصــدمــة)  لعمليات  الــدعــم واالســنــاد 

بالتعاون مع هيئة االعالم واالتصاالت 

بمختلف  االمنية  واالجــهــزة  االتحادية 

صنوفها وال سيما في املناطق الواقعة 

على حدود االقليم».
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 وزارة الــعــدل مــن اتــســاع تــفــشــي  كــورونــا في 
ْ

حــــذرت

الــســجــون بــعــد تسجيل إصــابــة 31 حــدثــا فــي سجن 

مواجهة  امكانات  ان  مؤكدة  بالفيروس،  ببغداد  الكرخ 

الفايروس محدودة، في حني منحت فيه هيئة االستثمار 

تسهيالت لتنفيذ مشاريع إنتاج األوكسجني.

الــصــحــة خطواتها  ـــك، تــواصــل وزارة  وفـــي غــضــون ذل

واملختبرات  املصابني  األِســـرة الستيعاب  عــدد  لــزيــادة 

الخاصة بكشف الفيروس في بغداد واملحافظات.

وقال مدير دائرة اصالح االحداث في وزارة العدل، كامل 

امني لـ"الصباح" ان الدائرة اتخذت االجراءات الالزمة منذ 

شباط املاضي بما لديها من امكانات متواضعة لحماية 

االحداث من جائحة  كورونا.

وأشـــار إلــى أنــه نــظــرا لتسجيل إصــابــات بــني العاملني 

بالسجون والحراس اإلصالحيني حتى نهاية حزيران 

الــنــزالء، السيما ان  إلــى  الــعــدوى  املــاضــي، فقد انتقلت 

اغــلــبــهــم مـــن مــنــاطــق مـــوبـــوءة بـــاملـــرض، مــفــصــحــا عن 

الـــــوزارة سجلت حــتــى االن 31 اصــابــة مــؤكــدة من  ان 

اصــل 600 من نــزالء سجن االحـــداث بالكرخ بمنطقة 

الرحمانية والذي يضم شبابا تتراوح اعمارهم بني 18 

الى 22 عاما، مؤكدا ان وضعهم الصحي مستقر حاليا 

واالعراض عليهم طفيفة ليست متاخرة، حيث تواصل 

الدائرة التنسيق مع دائرة صحة الكرخ بشكل مباشر 

ان  بيد  بالسجون،  النزالء  لكل  الفحص  بعملية  للقيام 

امكانات دائــرة صحة الكرخ محدودة جدا وال يمكنها 

على  مختبراتها  مــقــدرة  لــعــدم  الــحــاالت  فحص جميع 

استيعاب جميع الفحوصات، وبالتالي فان وزارة العدل 

نــاشــدت خلية االزمـــة بــضــرورة اتــخــاذ الـــالزم  لفحص 

اكــثــر مــن 225  الــنــزالء، وتــم حتى االن  فحص  جميع 

نزيال في هذا السجن.

ودعا امني الى فحص بقية النزالء من اجل القيام بعملية 

العزل لعدم وجود  امكانات لنقلهم الى املستشفيات، اذ 

التوجد ردهات سجنية متخصصة بهذا االمر، اضافة 

الى ان اعمارهم صغيرة ولديهم القدرة لتحمل اعراض 

املرض.

وافــاد بــان الــدائــرة اتخذت اجـــراءات لتخفيف االكتظاظ 

في السجن، اذ ان  طاقته االستيعابية ال تتجاوز 250 

اكــثــر مــن ضــعــف طاقته،  نــزيــل اي  وهـــو يتحمل 600 

وبالتالي فان الوزارة قامت بنقل السجناء السليمني الى 

موقع بسجن الرشاد جانب الرصافة ضمن دفعة اولى، 

وتجري عملية النقل تباعا من اجل تهيئة قاعات عزل 

تخصيصه  اي  الكرخ،  بسجن  واملالمسني  للمخالطني 

كموقع عزل وحجز للمصابني واملالمسني، فضال عن  

استمرار عمليات التعفير.

باتخاذ كل  الصحة  وزارة  قيام  أهمية  إلــى  امــني  ولفت 

قناني  توفير  مــن خــالل  السجون  لحماية   االجــــراءات 

الــعــيــادات  وتــعــزيــز  بالسجن  الطبية  للهيئة  اوكــســجــني 

وكــذلــك مستلزمات  الــحــاالت  لــهــذه  بــاالدويــة  السجنية 

الوقاية، كاشفا عن تسلم الدائرة قبل مدة كتابا رسميا 

من مدير عيادة سجن الكرخ يطلب فيها تهيئة قناني 

اوكسجني واجهزة تنفس وانعاش رئوي لعدم توفرها، 

وبــالــتــالــي فـــان هـــذه الــســجــون ســتــكــون بـــؤرة النتشار 

املـــرض مــا لــم يتم اتــخــاذ الـــالزم السيما انــهــا تقع بني 

مناطق سكنية مكتظة.

ودعا مدير دائرة اصالح االحداث، املنظمات الى تقديم 

الــعــون الــكــافــي واملــســاعــدات الــفــعــالــة، مــن مـــواد تعقيم 

واجهزة تعفير وقناني اوكسجني واقنعة تنفس، فضال 

عن ان الدفاع املدني يجب ان يكون له دور باستمرار في 

عمليات التعفير.

افتتاح مختبر
وفي امللف نفسه، اكد مدير صحة الرصافة عبد الغني 

الــســاعــدي لـــ "الــصــبــاح" قـــرب افــتــتــاح مختبر الــكــنــدي 

الخاص بفحص عينات كورونا،   بطاقة 1500 مسحة 

في  كبيرة  توسعة  اجــراء  عن  يوميا، فضال  مختبرية 

ردهات االنعاش وزيادة السعة السريرية فيها.

البالغة  الراقدة  الحاالت  متابعة  على  الساعدي،  وشــدد 

2759 حــالــة حــالــيــا، والــحــاالت الــحــرجــة منها واملــوقــف 

العالجي واحتياجات املستشفى واسنادها باملالكات، 

الفــتــا إلـــى تسجيل اكــثــر مــن 6000 حــالــة شــفــاء في 

الرصافة، اي بنسبة شفاء تبلغ 65 باملئة والسبب هو 

عن  للمرضى، فضال  العالجية  الــبــروتــوكــوالت  اعــطــاء 

والخدمات  املصابني  بعناية  الصحية  املــالكــات  جهود 

املقدمة لهم.

وعـــزا الــســاعــدي زيـــادة عــدد االٕصــابــات ضمن املوقف 

امليدانية وجهود  الفحوصات  الى تكثيف عدد  الوبائي 

املــراكــز الصحية بعد ان تمت زيــادة عدد  العاملني في 

املختبرات، فضال عن زيادة الفرق الطبية التي شاركت 

بعملية املسح الوبائي الفعال.

تسهيالت استثمارية
مــن جــهــتــهــا، اعــــدت هــيــئــة اســتــثــمــار بــغــداد تسهيالت 

بعملية منح االجازات للشركات واملستثمرين الراغبني 

بتنفيذ مشاريع انتاج االوكسجني الطبي.

وقال رئيس الهيئة املهندس شاكر الزاملي لـ "الصباح" 

إنــه بعد ازديــــاد  الطلب على مـــادة االوكــســجــني الطبي 

االمكانات  محدودية  من  يقابله  ومــا  املستشفيات  في 

الــضــروري  الحاصل، فقد اصبح مــن  النقص  فــي ســد 

تــشــجــيــع هــــذه الــصــنــاعــات والــســعــي لــزيــادتــهــا ودعـــم 

الــشــركــات لــلــتــوجــه إلـــى مــثــل هــكــذا نـــوع مــن املــشــاريــع 

االستثمارية.

ونوه بان هذا الــدور ال يقتصر على القطاع العام فقط 

بــل يــجــب إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص فــيــه، مــشــيــرا الـــى ان 

الشركات  منح  في  التسهيالت  من  عــددا  اعــدت   
ٔ
الهيئة

واملــســتــثــمــريــن االٕجــــــــازات االٕســتــثــمــاريــة لــتــنــفــيــذ هــذه 

املشاريع.

وكسجني الطبي ببغداد يعد من 
ٔ
وذكر ان معمل إنتاج اال

االستثماري  الصحي  الصناعي  القطاع  بــرز مشاريع 
ٔ
ا

ـــذي تــم تنفيذه بــاالشــتــراك مــع دائــرة  فــي العاصمة وال

وتمكن  الــصــحــة  وزارة  فــي  الشعبية  الطبية  الــعــيــادات 

سسات 
ٔ

املو احتياجات  وتغطية  االٕنــتــاج  مضاعفة  مــن 

املتمثلة  الــكــبــيــرة  الــتــحــديــات  الــرغــم مــن  الصحية عــلــى 

بفرض حظر التجوال وتفشي الفايروس.

منزل   300 نحو  بإعمار  الــشــروع  نينوى  محافظة   
ْ

اعلنت

بينما  منها،  االنقاض  رفــع  بعد  القديمة  املوصل  في  مهدم 

بــاشــرت أعــمــال تأهيل وإعــمــار شــركــة تــجــارة الحبوب في 

املدينة بعد خروجها عن الخدمة قبل اربعة اعوام.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح خاص ادلى 

به لـ"الصباح": ان املالكات الهندسية والفنية في بلدية نينوى 

وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية التابعة لوزارة االعمار 

بأعمال  السبت  امــس  العامة، شرعت  والبلديات  واالســكــان 

ان  مبينا  القديمة،  املوصل  اعمار 300 منزل ضمن مدينة 

املــذكــورة تــوزعــت بــني مناطق: الزنجيلي والــفــاروق  املــنــازل 

وباب سنجار والشيخ فتحي.

واضــــاف: ان مـــدة اعــمــار املــنــازل حـــددت مــن قــبــل املــالكــات 

املختصة، بستة اشهر، الفتا الى ان مبالغ اعمارها ستمول 

مـــن تــخــصــيــصــات اعـــمـــار املـــنـــاطـــق املـــتـــضـــررة فـــي مــديــنــة 

املوصل القديمة، موضحا ان اعمال االعمار، جاءت بالتزامن 

الــى مناطق سكناها في  النازحة  مع عــودة عشرات األســر 

املوصل القديمة خالل االيام املاضية. 

وفي السياق نفسه، ذكر الجبوري ان املالكات الهندسية في 

تأهيل شركة  بأعمال  السبت  امس  املوصل، شرعت  بلدية 

انــتــاج الــحــبــوب فــي املــديــنــة والــتــي كــانــت عــصــابــات "داعـــش" 

االرهابية، قد دمرتها بالكامل بعد ان سرقت جميع آلياتها 

املحافظة، مشيرا  االثمة على  ومحتوياتها خالل سطوتها 

الى ان مدة العمل حددتها الخبرة الهندسية والفنية، بما ال 

تقل عن تسعة اشهر من اجل اعمارها بالكامل واستئناف 

العمل بها مجددا.

 زيارة الوفد العراقي إلى العاصمة 
ُ
تندرج

اللبنانية بيروت، في إطار مسعى البلدين 

لتطوير عالقاتهما على مختلف الصعد، 

 عن رغبة حكومة بغداد في االنفتاح 
ً
فضال

في  وبخاصة  والعالم  املنطقة  بلدان  على 

ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة الــتــي تــجــتــاج فيها 

جائحة كورونا املجتمعات الدولية وتؤثر 

بصورة كبيرة في اقتصادياتها.

العالم  دول  عــلــى  االنــفــتــاح  عملية  وتــمــثــل 

واالقليم، وفقا ملراقبني، جزءا من املنهاج 

ـــــــوزاري لــحــكــومــة الــكــاظــمــي، الـــــذي اكــد  ال

االنفتاح الخارجي وتمتني عالقات العراق 

بدول العالم واالقليم.

ويرى عضو لجنة العالقات الخارجية في 

الزيارات   ان  الفايز،  عامر  النواب،  مجلس 

الــدبــلــومــاســيــة والــتــجــاريــة الــتــي تــقــوم بها 

الوفود الرسمية العراقية تعزز من مكانته 

االقـــتـــصـــاديـــة، مـــؤكـــدًا حـــاجـــة الـــبـــالد إلــى 

االنفتاح على جميع بلدان املنطقة والعالم 

لتوطيد وتطوير عالقاته بها.

ـــ"الــصــبــاح": ان  وقـــال الــفــايــز، فــي حــديــث ل

بداية  تعد  لبنان  الــى  العرقي  الوفد  زيــارة 

لزيارات وفود أخرى لالنفتاح االقتصادي 

والــتــجــاري عــلــى الــعــالــم والـــــدول الــعــربــيــة، 

لرئيس  مرتقبة  زيــارة  ان هناك  موضحًا 

الــى  الــكــاظــمــي  الـــــوزراء مصطفى  مجلس 

الواليات املتحدة  الى  ايران وأخرى الحقة 

االميركية.

وأثنى الفايز على التحركات الدبلوماسية 

واالقــتــصــاديــة املــســتــمــرة، الــتــي تــقــوم بها 

الهدف  فــي  ألنــهــا تصب  العراقية  الــوفــود 

نــفــســه وهـــــو دعـــــم االقــــتــــصــــاد الـــعـــراقـــي 

مبينا  املنطقة،  على  سياسيا  واالنــفــتــاح 

تــلــعــب دورا  الـــعـــراقـــيـــة  ــدبــلــومــاســيــة  ال ان 

الدولية من  مهما في تعزيز مكانة البالد 

الــتــي رســمــتــهــا الحكومة  خـــالل الــخــطــط، 

الــعــراقــي والتبادل  االقــتــصــاد  فــي تحريك 

التجاري بني العراق وبلدان العالم.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  ـــفـــايـــز  ال واضـــــــاف 

الذي  الحكومي  البرنامج  بتنفيذ  شرعت 

ــــنــــواب وتــضــمــن  صـــــوت عــلــيــه مــجــلــس ال

االقتصاد  لدعم  العالم  االنفتاح على دول 

وتوطيد العالقات، مؤكدًا استعداد  لجنة 

ما  لتشريع  النيابية  الخارجية  العالقات 

يلزم من قوانني تسمح بدعم الدبلوماسة 

العراقية وتعزيز مكانة العراق االقتصادية 

واالنــفــتــاح عــلــى كــل دول املــحــيــط العربي 

واالقليمي والدولي.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 

االقــتــصــاديــة نــوفــل الــنــاشــئ، ان االنــفــتــاح 

الــدبــلــومــاســي بـــارســـال وفـــــود ســيــاســيــة 

واقتصادية إلى الدول الشقيقة والصديقة 

ــــعــــراق االقـــتـــصـــاديـــة  ســـتـــعـــزز عــــالقــــات ال

وتزيد من حجم التبادل التجاري ويسهل 

تــصــديــر املــنــتــجــات الــعــراقــيــة الــزراعــيــة او 

تجاري  كتبادل  الــدول  لبعض  الصناعية 

وهو ما يحقق ايرادات للموازنة.

لـ"الصباح"،  حديث  في  الناشئ،  واضــاف 

ايجابا على  الــزيــارات ستنعكس  هــذه  ان 

عالقاتنا  مع العالم، اضافة الى انها تعد 

التي  االقتصادية  الدولة  قوة  من مصادر 

الى  تعزز عجلة االقتصاد والنمو اضافة 

الفتًا  السياسي،  املنطقة  استقرار  تعزيز 

إلى أن تنفيذ البرنامج الحكومي سيدعم 

الدولة  واردات  ويعظم  العراقي  االقتصاد 

الى  اضافة  الدولية،  الــعــراق  مكانة  ويعزز 

دعم التبادل الثقافي والتجاري واالسهام 

فــي تــعــزيــز امـــن املنطقة مــن خـــالل تبني 

مشاريع ستراتيجة مشتركة.

ــــنــــزاهــــة   عــــضــــو لــــجــــنــــة ال
َّ
فــــــي حــــــني عــــــــد

الــنــيــابــيــة جــــواد حـــمـــدان، زيـــــارات الــوفــود 

الــعــراقــيــة الــــى دول الـــعـــالـــم بــأنــهــا تــأكــيــد 

عــلــى اهــمــيــة الـــعـــراق االقــتــصــاديــة ودوره 

ـــم  وتــعــزز  ـــعـــال املــــحــــوري فـــي املــنــطــقــة وال

الــعــربــي  بمحيطه  االقـــتـــصـــادي   االنــفــتــاح 

والدولي.

لـ"الصباح"، إلى أن موقع  وأوضح حمدان، 

الــــعــــراق الــســتــراتــيــجــي املـــهـــم فـــي طــريــق 

الـــتـــجـــارة ســيــســهــم فـــي اســـتـــعـــادة دوره 

االقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز مــكــانــتــه بـــني دول 

املــنــطــقــة، مــبــيــنــا ان اعــتــمــاد الـــعـــراق على 

ــــتــــوازن املــبــنــيــة عــلــى اســـاس  ســيــاســيــة ال

مــصــالــح الــبــالد ســيــعــزز مــبــادئ الــتــعــاون 

واالســتــثــمــار ودعـــم الــعــجــلــة االقــتــصــاديــة 

وابـــــــرام اتــفــاقــيــات مــهــمــة تــجــلــب املــنــفــعــة 

لجميع األطراف.

على  القضاء  اهمية  على  حــمــدان  وشـــدد 

الفساد والعمل بشكل جاد على استرداد 

االمـــــــوال املــنــهــوبــة ووضـــــع خــطــط كفيلة 

باسترداد هذه االموال.  

يـــشـــار إلــــى وفـــــدًا وزاريــــــًا عــراقــيــًا وصــل 

الــجــمــعــة الــــى بـــيـــروت فـــي زيـــــارة رســمــيــة 

الجبار  احــســان عبد  النفط  ضــم وزيـــري 

والــــــزراعــــــة مــحــمــد الـــخـــفـــاجـــي، ملــنــاقــشــة 

الــقــضــايــا ذات االهـــتـــمـــام املــشــتــرك وفــي 

مــقــدمــتــهــا الـــجـــوانـــب الــنــفــطــيــة والــصــحــيــة 

والـــســـيـــاحـــيـــة، فـــي حـــني ان هـــنـــاك زيــــارة 

مــرتــقــبــة لــوفــد وزاري لــبــنــانــي الـــى بــغــداد 

الستكمال املباحثات بني الطرفني ووضع 

اللمسات االخيرة لالتفاقات التي حصلت 

بني الجانبني في بيروت.

ــرفــِت الــعــديــد مــن الــــدول الــصــغــيــرة والــحــديــثــة بــصــنــاعــات مــحــددة 
ُ
ع

ـــــدول وســبــبــا  ســـــًا" لـــوجـــودهـــا بـــني ال
ُ
وبــســيــطــة، لــكــنــهــا اصــبــحــت " أ

لتطورها ونموها بشكل سريع ومتقدم، ولهذا تحافظ على وجود 

او ذاك،  املنتج  تــدرك ان وجــودهــا مرهون بهذا  هــذه الصناعة ألنها 

فالصناعة ألي بلد نفط ال ينضب، وشريان حياة ال ينقطع، وبحر 

بــاســتــمــرار وتطويره  عليه  الــحــفــاظ  الــدولــة  استطاعت  ان  يــجــف،  ال 

واملتسارع،  الكبير  التكنولوجي  التطور  بــأول مع هذا  اوال  وتحديثه 

بل ان الدول املتقدمة باتت تتفاخر بصناعتها قبل تأريخها، لسبب 

بما كانت عليه، حضارات  تقدمه ال  بما  بقاءها مرهون  ان  بسيط 

كثيرة حــول الــعــالــم انــدثــرت واصــبــحــت حــروفــا فــي كتب ومؤلفات 

بينما الصناعة هي من تخلق حياة متجددة تخدم االنسانية وتمدها 

بأسباب الحياة السهلة والكريمة، فضال عن ان الصناعة اساس اي 

تنمية شاملة ألي بلد. 

الــعــراق واحــد مــن الــبــلــدان التي حباها الله بــمــوارد اولــيــة كثيرة في 

مجاالت شتى كاملعادن والزراعة وغيرها وال تكاد تخلو محافظة 

او حتى مدينة من خاصية معينة لصناعة متميزة عن غيرها، فال 

توجد تمور كما في العراق، كم توجد معادن كالفوسفات والكبريت 

وغيرها تخلو منها منطقتنا، وهكذا في صناعات اخرى، واي بلد 

يريد ان يحافظ على استقراره الداخلي وسيادته يبحث عن ممكنات 

واكتفائه  قبل كل شيء  الغذائي"  امنه   "

الــذاتــي مما يأكل ويــشــرب ويلبس على 

اقـــل تــقــديــر، كــي ال يصبح اســيــرا لــدول 

اخرى في تأمني ذلك، فضال عما يسببه 

ذلــــك مـــن بــطــالــة داخـــــل املــجــتــمــع تجعل 

استقراره امرا ليس باليسير. 

الــصــنــاعــة فـــي الــــعــــراق الـــيـــوم تــتــعــرض 

ملؤامرة كبيرة، نعم مؤامرة وال غير ذلك، 

ففي زمن وفرة بعض املنتجات الزراعية 

– عقال – ان يتم استثمار هذه الوفرة التي 

تغطي حاجة الناس الى زمن شحتها من 

خالل انشاء مصانع متخصصة بذلك، 

وهذا ابسط ما تفكر به اي دولة تسعى 

الــــى االســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، فــضــال عن 

نوجد  ان  عجزنا  اليوم  حتى  التصدير، 

وفــرة  تتوفر  ملنتوجات  غذائية  مصانع 

فيها،  الــداخــلــة  الــزراعــيــة  املحاصيل  فــي 

ــــدوالرات الســتــيــرادهــا فــي زمــن شحتها،  ال وباملقابل ننفق مــاليــني 

فهل من املعقول ان يعجز بلد مثل العراق عن انشاء مصانع تخص 

االغذية مع وفرة املال لدى كبار التجار واملستثمرين؟ وملاذا وأدت كل 

املحاوالت بخصوص ذلــك؟ وملــاذا نبقى نستورد ابسط حاجياتنا 

اليومية من دول الجوار؟ فاملال متوفر واملادة االولية متوفرة والطلب 

عليها متوفر ايضا، كما ان الربح من خاللها متوفر بشكل كبير. 

مــا نحتاجه فــقــط ســيــاســات عــامــة صحيحة تــوظــف كــل مــا تــقــدم، 

ذاتيا  مكتٍف  بلد  الــى  لكل شــيء  كبير  من مستهلك  بالبلد  لتنتقل 

عد 
ُ
على االقل في عدد من مفردات استهالكه، فالشعوب املستهلكة ت

عامليا شعوبا غير حضارية النها غير منتجة، ولدينا تجارب قليلة 

العراقية،  الصناعات  بعض  في  املاضية  السنوات  ابــان  ومتواضعة 

التي حققت ارباحا جيدة والقت ترحيبا طيبا من املستهلك وباتت 

تنفد من السوق حال نزولها، كصناعة السمنت املحلي وألبان ابو 

غريب وبيض املائدة وزيوت الطعام وغيرها، لكنها صناعات تقاتل 

الجل ان تبقى وال يقتلها املنتوج املستورد رغم كفاءتها ونوعيتها 

املتفوقة عليه، فضال عن صناعات كبيرة ممكن ان تحقق ارباحا 

او  او قــطــاعــا مختلطا  الصــحــابــهــا ســـواء كــانــت شــركــات حكومية 

خاصا، تسهم في تنمية البالد وتشغيل العاطلني وتوجد ممكنات 

االستقرار الداخلي. 

يا صناع القرار ما نحتاجه فقط هو رسم سياسات عامة وتنفيذها 

بشكل يجعل مصلحة البلد اوال واخيرا، ال مصلحة املستورد حزبا 

العاملي وهبوط اسعار  االقتصادي  الكساد  هــذا  فــردا، فمع  ام  كــان 

ان ننمي  اال  لنا  املــال لسد احتياجاتنا ال سبيل  النفط وشــح توفر 

صناعتنا بالحد الذي يكفل في املرحلة االولى اكتفاءنا الذاتي منها 

ومن ثم الشروع بمراحل اخرى كالتصدير والتنافس فيها.
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الخارجيني بعد  للطلبة  التمهيدية  االمتحانات  اجــراء  التربية   وزارة 
ْ

قــررت

الــوزاريــة للسادس االعـــدادي، بينما اعدت  الــدور االول لالمتحانات  انتهاء 

معالجات للطلبة الذين لم يودوا امتحاناتهم ضمن املحافظات الجنوبية.   

وقال معاون مدير التقويم واالمتحانات في الوزارة نعمة حربي بتصريح 

خاص ادلى به لـ"الصباح": ان هيئة الراي بالوزارة قررت ان تكون االمتحانات 

التمهيدية لطلبة السادس االعدادي بفروعه كافة (الخارجيني)، بعد االنتهاء 

من امتحانات الدور االول للسادس االعدادي والخاصة بالطلبة النظاميني. 

وذكــــر ان الــلــجــنــة الــدائــمــة لــالمــتــحــانــات، ســتــحــدد املــواعــيــد الــخــاصــة بهم 

وسيتم اعداد الجدول االمتحاني وتعميمه عبر املديريات كافة، منوها بأن 

التي حددت مسبقًا من توفير   الوقائية  االمتحانات ستخضع لالجراءات 

جميع االجــــراءات االحــتــرازيــة ضــد جائحة كــورونــا، وفــحــص الطلبة قبل 

دخولهم كل مادة امتحانية. 

وتوزيع  االمتحانية  املــراكــز  تهيئة  على  تعمل  املديرية  ان  حــربــي:  واردف 

الجهات  التنسيق مع  الى  الــذي يضمن سالمتهم، اضافة  بالشكل  الطلبة 

القاعات  الــضــروريــة فــي  االمــنــيــة والخدمية مــن اجــل توفير االحــتــيــاجــات 

االمتحانية من الطاقة الكهربائية وعناصر االمن لحماية املراكز. 

واشــار الى ان هيئة الــرأي قــررت معالجة املــواد التي لم يمتحن بها الطلبة 

والتالميذ في املحافظات الجنوبية من الصف الخامس االبتدائي الى الصف 

الخامس اإلعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون الجميلة، من خالل اضافة 

درجة القرار (عشر درجات) حسب القرار السابق.

درجات  ايضا، جمع  انه سيتم  واالمتحانات:  التقويم  مدير  معاون  وتابع 

امتحانات نصف  في  الطالب  او  التلميذ  بها  امتحن  التي  الدراسية  املــواد 

السنة مقسومًا على عدد املواد التي امتحن بها، ليساوي الوسط الحسابي، 

مبينا ان درجة املعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب، ستكون عوضًا 

عن املواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب جائحة فايروس كورونا.

واضاف في السياق نفسه: انه اذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 40 

فما فوق، تصبح 50 (بإضافة درجــات القرار العشرة) ، فضال عن حال 

حصل التلميذ او الطالب على درجة 39 فانه سيؤدي االمتحان في الدور 

الثاني.
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الوفد الوزاري العراقي خالل لقائه رئيس الوزراء اللبناني
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تتعاطف  بيشم“.  عليك  أرد  لي خوخا،   
َ

”قدمت

الصني مع الدول العربية التي تعاني من الجائحة. 

الــرئــيــس شــي جينبينغ بعديد مــن قــادة  اتــصــل 

للتعبير  والرسائل  الهواتف  عبر  العربية  الــدول 

عن إرادتنا الراسخة في التغلب على الصعوبات 

الصيني  الجانب  والتضامن. وقدم  التآزر  بروح 

دعما قويا للدول العربية في مكافحة الجائحة من 

خالل توفير كمية كبيرة من املستلزمات الطبية. 

والتقنيات  الوقاية  الصني خبرات  تقاسمت  كما 

الطبية ملكافحة الجائحة مع الدول العربية بدون 

افتراضية  اجــتــمــاعــات  عقدنا  حيث  تحفظ،  أي 

بني الخبراء الطبيني الصينيني ونظرائهم في 21 

إلى  الطبيني  الخبراء  وأرسلنا فرق  دولــة عربية، 

8 دول عربية. وساعدنا الدول العربية في شراء 

املستلزمات الطبية في الصني، وقدمنا دعما لها 

الستئناف العمل واإلنتاج بشكل منتظم.

ظــلــت الـــصـــني تـــدعـــم الــقــضــيــة الـــعـــادلـــة للشعب 

ــقــــوقــــه الـــوطـــنـــيـــة  ــادة حــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي السـ

ملساعدة  خاصة  ترتيبات  ووضعت  املشروعة، 

الجائحة.  مــن  يعاني  الــذي  الفلسطيني  الشعب 

حيث قــدمــت لــه مــعــونــات مــاديــة وأرســلــت فريق 

إلى  باألموال  وتبرعت  الخاص،  الطبيني  الخبراء 

املــتــحــدة إلغــاثــة وتشغيل الالجئني  وكــالــة األمـــم 

الفلسطينيني في الشرق األدنى.

كرجل  العربية  ــدول  ــ وال الــصــني  وتــتــحــرك  تفكُر 

ــد فـــي مــكــافــحــة الــجــائــحــة. تــشــتــرك الــصــني  واحــ

ــدول الــعــربــيــة فــي نــفــس الـــرؤيـــة بــشــأن سبل  ــ والـ

الوقاية والسيطرة على الجائحة في العالم. ودعا 

االفتتاحية  الجلسة  فــي  جينبينغ  شــي  الرئيس 

العالم  العاملية دول  الـ73 لجمعية الصحة  للدورة 

وتفعيل  الجائحة  ملواجهة  الجهود  تضافر  إلــى 

العاملية وتحسني  الصحة  القيادي ملنظمة  الــدور 

العامة. كما  الصحة  العاملية في مجال  الحوكمة 

الــدول العربية ومجلس وزراء الصحة  دعا قادة 

التعاون  تعزيز  إلــى  الــدول  العربية جميع  للدول 

الجانبان  الــعــاملــيــة. ورفـــض  الــصــحــة  مــع منظمة 

تسييس الجائحة ووضع عالمة جغرافية عليها، 

مما قدم مساهمات مهمة في حشد القوة العاملية 

ملكافحة الجائحة.

 في عملية مكافحة الجائحة، أثبتت الصني والدول 

العربية مرة أخرى على أنهما شريكان حميمان 

وأخوان عزيزان يتبادالن املنفعة ويشاركان في 

الــســراء والــضــراء مهما كانت تغيرات األوضــاع 

الجانبني فــي مكافحة  بــني  الــتــعــاون  الــدولــيــة. إن 

الشراكة  الجائحة ألمــر اسهم في رفــع مستوى 

الــســتــراتــيــجــيــة الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة. فــي الجلسة 

االفتتاحية للدورة الـ 8 لالجتماع الوزاري ملنتدى 

التعاون الصيني العربي املنعقدة في عام 2018، 

الصيني  الجانبني  جينبينغ  شــي  الــرئــيــس  دعــا 

لتعزيز عالقات  الــجــهــود  إلــى تضافر  والــعــربــي 

الشراكة الستراتيجية في العصر الجديد وإقامة 

املشترك،  للمستقبل  العربي  الصيني  املجتمع 

العربي.  الجانب  من  إيجابيا  تجاوبا  القــى  مما 

في العامني املاضيني، شهد التعاون بني الجانبني 

ازدهارا ورخاء في شتى املجاالت وحقق نتائج 

مثمرة.

أوال، ترسخت الثقة السياسية املتبادلة من خالل 

تــبــادل الــدعــم فــي الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة باملصالح 

الجوهرية والهموم الكبرى للجانب اآلخر. تكثف 

الــرفــيــع املــســتــوى بــني الجانبني، حيث  الــتــواصــل 

قام الرئيس شي جينبينغ بزيارة ناجحة لدولة 

ــــدول العربية  ــادة ال ــام عــديــد مــن قـ لـــإلمـــارات، وقـ

ـــرشـــد الــــى تــطــور 
ُ
ــارة الـــصـــني، األمــــر الــــذي ي ــزيـ بـ

ــعــربــيــة بــشــكــل مستقر  الـــعـــالقـــات الــصــيــنــيــة ال

ومــســتــدام. يــدعــم الــجــانــب الــصــيــنــي بــكــل ثبات 

العربية لصيانة األمن واالستقرار  الدول  جهود 

مع  تتماشى  التي  التنموية  الطرق  على  والسير 

ظــروفــهــا الــواقــعــيــة، ويــدعــم بــكــل ثــبــات مساعي 

الوطنية  حقوقه  الستعادة  الفلسطيني  الشعب 

املــشــروعــة وتحقيق هــدف إقــامــة دولـــة مستقلة 

ذات سيادة. في املقابل، تقف الدول العربية بكل 

ثــبــات إلـــى جــانــب الــصــني فــي الــقــضــايــا املتعلقة 

الصينية  الجهود  وتدعم  وشينجيانغ،  بتايوان 

في صيانة األمن القومي وفقا للقانون في هونغ 

كونغ.

ــة بــــني الــســتــراتــيــجــيــات  ــ ــــواءمـ ثـــانـــيـــا، تــــعــــززت املـ

ــط طــمــوحــات الــنــهــضــة  الــتــنــمــويــة مـــن خــــالل ربــ

ــة عــربــيــة وجامعة  بشكل وثــيــق. وقــعــت 19 دولـ

ــــدول الــعــربــيــة مــع الــصــني عــلــى وثــائــق الــتــعــاون  ال

املواءمة  والــطــريــق»، وأصبحت  «الــحــزام  بناء  في 

دقة  أكثر  للجانبني  التنموية  الستراتيجيات  بني 

وفــعــالــيــة. وشـــــارك أكــثــر مـــن 2300 مــمــثــل من 

في  الفعاليات  فــي  للجانبني  املختلفة  األوســـاط 

عام  في  العربي  الصيني  التعاون  منتدى  إطــار 

2019 فقط. وقام الجانبان بتبادل الخبرات على 

واالستفادة  واإلدارة  الحكم  بشأن  معمق  نحو 

من بعضهما البعض.

ــتــعــاون الــعــمــلــي املــنــفــعــة املــتــبــادلــة  ثــالــثــا، حــقــق ال

ازداد حجم   ،2019 عــام  في  املشترك.  والكسب 

التبادل التجاري بني الجانبني الصيني والعربي 

الــدول  بمعدل 9 % على أســاس ســنــوي، وظلت 

الــعــربــيــة مــجــتــمــعــة أكــبــر مــصــدر لــلــنــفــط الــخــام 

للجانبني  املــتــبــادل  االســتــثــمــار  وتــوســع  للصني، 

الصيني والعربي بخطوات متزنة، وحقق التعاون 

املنخفضة  الــطــاقــة  مــجــال  فــي  الــعــربــي  الصيني 

الــكــربــون اخــتــراقــات كــثــيــرة، حــيــث تــتــقــدم دفعة 

األمــام بشكل سلس،  إلــى  الكبرى  املشاريع  من 

وفي مقدمتها مشروع الطاقة الشمسية املركزة 

بــدبــي. وحــقــق عـــدد مــتــزايــد مــن الــــدول العربية 

أحالمه الفضائية مزودة بـ»أجنحة» التكنولوجيا 

الصينية، وخير دليل على ذلك إطــالق أول قمر 

اصطناعي سوداني «SRSS-1“ بنجاح. 

رابـــعـــا، تــعــززت االســتــفــادة املــتــبــادلــة مــن خــالل 

تكثيف التواصل الشعبي. في العامني املاضيني، 

أكثر من 6000 كــفء عربي في مختلف  تلقى 

املجاالت تدريبات في الصني. القت اللغة الصينية 

ترحيبا من شعوب السعودية واإلمارات والدول 

ــاءات السخيفة  ــرى. فــي وجــه االدعــ العربية األخـ

الحضارات» على  تــروج «صــراع  التي  والخاطئة 

الــســاحــة الـــدولـــيـــة، تــعــمــل الــصــني مـــع األصـــدقـــاء 

العرب على ترسيخ قيم الخير ومقاومة األفكار 

الشريرة.

ــــراهــــن، مـــا زالــــت جــائــحــة فــايــروس  فـــي الـــوقـــت ال

الــعــالــم، ولــم يكن  كــورونــا املستجد تتفشى فــي 

مستقبل دول العالم مترابطا وثيقا كما هو اليوم. 

فــي هـــذا الــســيــاق فـــان مــواصــلــة تعميق عــالقــات 

وإقامة  العربية  الصينية  الستراتيجية  الشراكة 

املشترك  للمستقبل  الــعــربــي  الصيني  املجتمع 

ألمر جاء في وقته.

يكونا  أن  والعربي  الصيني  الجانبني  على  يجب 

والتعاون  التضامن  يعززان  حقيقيني  صديقني 

في تجاوز الصعوبات جراء الجائحة. يجب على 

الــجــانــبــني الــصــيــنــي والــعــربــي مــواصــلــة الــوقــوف 

كتفا بكتف وتبادل الدعم واملساعدة في املعركة 

تسييس  رفــض  مواصلة  ويجب  الجائحة،  ضــد 

أو وضع عالمة جغرافية عليها، ودعم  الجائحة 

العاملية  الصحة  ملنظمة  والحاسم  القيادي  الــدور 

في معركة العالم ضد الجائحة، وتقديم مساهمة 

مشتركة في قضية الصحة العامة العاملية.

يكونا  أن  والعربي  الصيني  الجانبني  على  يجب 

ــن الــســائــد.  ــ مــســاهــمــني فـــي الـــســـالم الـــدائـــم واألمـ

يجب علينا الدفاع عن تعددية األطراف والقواعد 

ــة، وبــــــذل جــهــود  ــيــ ــ ــدول ــ ــيــــة لـــلـــعـــالقـــات ال األســــاســ

مشتركة إليجاد حل سياسي للقضايا الساخنة 

في املنطقة واستعادة السالم واألمن إلى الشرق 

األوسط في يوم مبكر. سيقف الجانب الصيني 

بكل ثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم 

الدعم واملساعدة  له كاملعتاد.

يكونا  أن  والعربي  الصيني  الجانبني  على  يجب 

املشتركة  الــتــنــمــيــة  يــحــقــقــان  حميمني  شــريــكــني 

بالتعاون والكسب املشترك. يجب علينا مواصلة 

بــنــاء «الـــحـــزام والــطــريــق» وتــوســيــع الــتــعــاون في 

مـــجـــاالت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــطــاقــة واالتـــصـــاالت 

ــاء، خـــاصـــة تـــوظـــيـــف إمـــكـــانـــيـــة كــامــنــة  ــفــــضــ ــ وال

ــال الـــجـــديـــدة مـــن األعـــمـــال  ــكــ لــلــتــعــاون فـــي األشــ

ــراء الــجــائــحــة، ومــواصــلــة  واملـــجـــاالت الــنــاشــئــة جــ

الصيني  التعاون  آليات منتدى  إثــراء واستكمال 

العربي.

يكونا  أن  والعربي  الصيني  الجانبني  على  يجب 

املتبادلة  والتسامح واالستفادة  لالنفتاح  رائدين 

بني الحضارتني. يجب الدعوة بكل ثبات إلى إزالة 

ســوء الفهم عبر الــحــوار ورفـــض ربــط اإلرهـــاب 

بعرق أو دين بعينه. ويجب توظيف إمكانية كامنة 

الحضارتني  بــني  املتبادلة  واالســتــفــادة  لــلــدراســة 

الــصــيــنــيــة والــعــربــيــة عــلــى نــحــو مــعــمــق، وتــعــزيــز 

ــط الــصــداقــة  ــ الــتــواصــل الــشــعــبــي، وتــشــديــد روابـ

والتعاون بني الشعب الصيني والشعوب العربية.

ــرة الـــصـــداقـــة الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة  ــجـ تـــضـــرب شـ

املتبادل  لالحترام  الخصبة  التربة  في  بجذورها 

واملــنــفــعــة املــتــبــادلــة والــكــســب املــشــتــرك، وستظل 

راسخة أمام عواصف وأمطار مهما كانت. طاملا 

بروح  والعربي  الصيني  الجانبان  وتــآزر  تساند 

العربي  الصيني  املجتمع  الواحد، سيظل  الفريق 

العالقات  وستقبل  متينا،  املشترك  للمستقبل 

الصينية العربية على مستقبل أجمل!
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وأضــاف، "أعتقد أنه تم اعتقال عدة مئات 

مـــن األشـــخـــاص مــنــذ بــــدء االحــتــجــاجــات 

يـــوم األربـــعـــاء، وأعــتــقــد أن 10 مــن هــؤالء 

األشـــــخـــــاص قـــــد تـــــم اتـــهـــامـــهـــم بــمــوجــب 

املزيد من  لدي  ليس  لكن  الجديد،  القانون 

املــرحــلــة حــول طبيعة  التفاصيل فــي هــذه 

ـــتـــهـــم"، وأشــــــار كــولــفــيــل إلــــى تــعــريــفــات  ال

لبعض  مــفــرط"  وواســعــة بشكل  "غامضة 

اعتمده  الــذي  الجديد  القانون  في  الجرائم 

مجلس النواب الصيني.

يأتي هذا بعد إعالن مشترك لعشرات من 

عينتهم  الــذيــن  املستقلني  الحقوق  خــبــراء 

األمم املتحدة تحدثوا فيه عن القمع املزعوم 

لحريات متظاهري هونغ كونغ األساسية.

ــــــك، شــــــددت املـــســـتـــشـــارة  فــــي غـــضـــون ذل

األملــانــيــة أنــغــيــال مــيــركــل عــلــى ضــــرورة أن 

يتحدث االتــحــاد األوروبــــي بــصــوت واحــد 

اتفاقات  إلــى  التوصل  أراد  إذا  الصني،  مع 

طموحة لضمان مصالحه.

وقـــالـــت مــيــركــل أمـــــام املــجــلــس االتـــحـــادي 

األملـــانـــي: "مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى عــالقــات 

الـــصـــني، وتــعــزيــز مصالحنا  مـــع  نــاجــحــة 

األوروبية بفاعلية، على أوروبا أن تتحدث 

بصوت حاسم واحد".

وأضــافــت، "الــدول األعضاء في االتحاد ال 

يمكن أن يكون لديها الثقل الكافي لتحقيق 

بالوقوف  إال  الصني  مــع  طموحة  اتفاقات 

معا"، وتابعت: "بناء على الحوار الصريح، 

وحقوق  القانون  حكم  عن  أيضا  نتحدث 

اإلنـــســـان، وكــذلــك مستقبل هــونــغ كــونــغ، 

حــيــث يــســاورنــا الــقــلــق مــن أن املــبــدأ املهم 

القائم على دولة واحدة ونظامني يتآكل".

وأقـــــر الـــبـــرملـــان الــصــيــنــي نــهــايــة حـــزيـــران 

املــــاضــــي تـــشـــريـــعـــا لــــألمــــن الــــقــــومــــي فــي 

هــونــغ كـــونـــغ، األمــــر الــــذي يــمــهــد الــســاحــة 

البريطانية  املستعمرة  فــي  تغييرات  أمــام 

للحكم  عودتها  منذ  األكــبــر  هــي  السابقة، 

الصيني قبل قرابة 23 عاما.

وتقول بكني، إن "القانون الذي يعد ردا على 

احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت 

فـــي هــونــغ كــونــغ الـــعـــام املـــاضـــي، وتــحــول 

ـــــى مــواجــهــة  بــعــضــهــا لـــلـــعـــنـــف، يـــهـــدف إل

االنفصالية  والــنــزعــة  واإلرهــــاب  التخريب 

والتواطؤ مع القوى األجنبية".

بـــدورهـــا، اعــتــبــرت الــســيــنــاتــورة اإليــطــالــيــة 

على  أن  كــراكــســي،  ستيفانيا  املــعــارضــة 

الـــحـــكـــومـــة إدانــــــــة تـــصـــريـــحـــات الـــســـفـــارة 

الصينية لدى إيطاليا حول مظاهرة جرت 

في رومــا احتجاجا على خطط بكني إزاء 

منطقة هونغ كونغ.

وجــــاء تــصــريــح كــراكــســي عــضــو مجلس 

الــشــيــوخ عــن حـــزب "إيــطــالــيــا إلـــى األمــــام" 

الصينية  الـــســـفـــارة  انــتــقــاد  تــعــلــيــقــا عــلــى 

لتظاهرة "فالش موب" نظمها حزب الرابطة 

اليميني أمام مقر السفارة في روما دعما 

لـــ"الــحــريــة فــي كــونــغ كــونــغ"، وشـــارك فيها 

األمني العام للحزب، ماتيو سالفيني.

وقالت كراكسي التي تشغل أيضا منصب 

نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 

بــاملــجــلــس: "أنـــــا أفـــهـــم الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 

ــنــزعــة االنــتــهــازيــة الــتــي تــحــركــهــا، لكن  وال

ــــى تـــصـــريـــحـــات  ــــحــــكــــومــــة عــــل صــــمــــت ال

ســـفـــارة جــمــهــوريــة الــصــني الــشــعــبــيــة في 

غير  تحذير  على  تحتوي  والــتــي  إيطاليا، 

للبالد  يــســيء  أمــر  للسياسيني،  مسبوق 

وللديمقراطية".

ودعــــت كــراكــســي، الــســاســة والــبــرملــانــيــني 

اإليطاليني إلى أن يجدوا أنفسهم "متحدين 

فــي مــثــل هـــذه الــلــحــظــات، كــمــا يــحــدث في 

الديمقراطيات الكبيرة".

"وول ستريت  أفــــادت صحيفة  ذلـــك،  إلـــى 

جــورنــال"، بــأن الــواليــات املتحدة سترسل 

حاملتي طائرات إلى بحر الصني الجنوبي 

تنفذ  موقع  مــن  بالقرب  بتدريبات  للقيام 

فيه الصني مناورات بحرية.

وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن الــــهــــدف مــــن هـــذه 

ــــة واضـــحـــة  الـــخـــطـــوة هــــو "تـــوجـــيـــه رســــال

املتحدة غير  الواليات  للصني مفادها بأن 

راضية عن التصعيد العسكري لبكني في 

الطائرات  حاملتي  أن  وأوضحت  املنطقة"، 

 USS Nimitzو  USS Ronald Reagan

مستعدتان إلجراء مناورات غير مسبوقة 

في بحر الصني الجنوبي.

وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي مــايــك 

بــومــبــيــو قـــال الــشــهــر املـــاضـــي، إن الــتــقــدم 

ــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي  الــعــســكــري ل

للواليات  محتمال  تهديدا  ويمثل  حقيقي 

املتحدة، وأضاف في تغريدة عبر حسابه 

لعرض  فيديو  بمقطع  أرفقها  "تويتر"  في 

"وزارة  أن  الــصــيــنــي،  لــلــجــيــش  عــســكــري 

الــدفــاع األمــيــركــيــة تفعل كــل مــا بوسعها 

للتأكد من فهمها لهذا التهديد".
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تحتدم املنافسة بني الرئيس األميركي الحالي 

دونـــالـــد تـــرامـــب ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جو 

بايدن، وذلك قبل أربعة أشهر من االنتخابات 

نيوز"  "فوكس  شبكة  موقع  وقــال  الرئاسية، 

األمـــيـــركـــيـــة، إن أحـــــدث اســـتـــطـــالعـــات الــــرأي 

الــحــكــومــيــة والــوطــنــيــة تــشــيــر إلــــى أن بــايــدن 

يتصدر السباق نحو البيت األبيض.

ونـــقـــل املـــوقـــع عـــن الـــجـــمـــهـــوري كـــــارل روف 

ترامب  إن  قوله  نيوز"  "فوكس  في  واملساهم 

"متخلف" عــن الــســبــاق، وأضـــاف "فــي بعض 

الـــواليـــات، هــنــاك تــقــارب بــيــنــهــمــا، لــكــن لنكن 

ــــني، الــــرئــــيــــس مـــتـــخـــلـــف الــــــيــــــوم، كــل  صــــــادقــ

االستطالعات الوطنية تقول إنه متخلف عن 

السباق".

ويــتــصــدر الــديــمــقــراطــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 77 

االستطالعات  مئوية  نقطة   8.8 بنسبة  عاما 

 Real Clear" مؤسسة  أعدتها  التي  الوطنية 

وتـــكـــرارا  مـــــرارا  تـــرامـــب  وانــتــقــد   ،"Politics

بـ"املزيفة"، وقال  االستطالعات، واصفا إياها 

"أحصل على أرقام استطالعات داخلية جيدة 

جدا".

الـــذي يعتبر مــن مــؤيــدي تــرامــب  لــكــن روف، 

ومستشار الرئيس جــورج دبليو بــوش، أثار 

مــخــاوف بــشــأن أرقـــام االســتــطــالعــات، وذكــر 

أشياء  يواجه حاليا عجزا، وهــذه  "تــرامــب  أن 

تحدث خالل الحمالت".

وتابع: "هذا مناخ سياسي عادي، خصوصا 

وأن الـــبـــالد تـــواجـــه أســــوأ جــائــحــة فـــي الــقــرن 

االقــتــصــاد بسببه واالحــتــجــاجــات  وتـــدهـــور 

ليقول:  العنصرية"، وعاد روف  الوطنية ضد 

إن "ترامب وحملته لديهم الكثير من األدوات 

لتصحيح مسار السفينة".

كانت  املاضية،  الرئاسية  االنتخابات  وخــالل 

جــــل االســــتــــطــــالعــــات تــــرجــــح كـــفـــة هـــيـــالري 

املطاف  نهاية  فــي  فــاز  تــرامــب  لكن  كلينتون، 

بالرئاسة.

من جانب آخر، قال الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، إن أنصار "الفاشية اليسارية املتطرفة 

الجديدة" في الواليات املتحدة، يريدون تدمير 

تاريخ البالد و "اإلطاحة بالثورة األميركية".

وأضاف ترامب، في كلمته مساء أمس األول 

الجمعة في والية داكوتا الجنوبية في احتفال 

بمناسبة عيد االستقالل: "تشهد بالدنا حملة 

ال ترحم لتدمير تاريخنا، والتشهير بأبطالنا، 

ومـــحـــو قــيــمــنــا والـــقـــيـــام بــحــقــن ايــديــولــوجــي 

تحطيم  الغاضبة  الحشود  تحاول  ألطفالنا، 

تــمــاثــيــل مــؤســســيــنــا، يــعــتــقــدون أن الــشــعــب 

األمـــيـــركـــي ضــعــيــف، وهــــش الــبــنــيــة ويــفــضــل 

الخنوع؛ لكن األمر ليس كذلك بتاتا".

ووفـــقـــا لــــه، فــــإن "املـــخـــربـــني الـــذيـــن يــحــاولــون 

إلى  يسعون  التاريخية،  بالتماثيل  اإلطــاحــة 

يكنها  التي  واإلخـــالص  الحب  روابـــط  تدمير 

ولبعضهم  املــتــحــدة  لـــلـــواليـــات  األمـــيـــركـــيـــون 

أميركا  ليس  "هدفهم  تــرامــب:  وقــال  البعض"، 

األفضل. هدفهم إنهاء أميركا".

وشــدد تــرامــب، على أن ظهور "هــذه الفاشية 

ـــوالء  الــيــســاريــة املــتــطــرفــة الــجــديــدة يــتــطــلــب ال

املــطــلــق، وهــــو فـــي جـــوهـــره يــبــقــى شــمــولــيــا"، 

وقـــــال تــــرامــــب: "بــــــدون أي شـــك هــــذه الـــثـــورة 

بالثورة  لإلطاحة  اليسارية مصممة  الثقافية 

األميركية".
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باسطنبول  السعودية  القنصلية  فــي  موظف  أبلغ 

محكمة تركية، أنه طلب منه إشعال فرن تنور بعد 

أقل من ساعة على دخول جمال خاشقجي املبنى 

الــذي قتل فيه، وكــان زكــي دمير، وهــو فني محلي 

عمل لدى القنصلية، يدلي بشهادته في اليوم األول 

فيما  غيابيا  ســعــوديــا  مــســؤوال   20 محاكمة  مــن 

يتصل بمقتل خاشقجي، وقال دمير إنه استدعي 

ملقر سكن القنصل بعد أن دخل خاشقجي مبنى 

القنصلية املجاور للحصول على أوراق خاصة به، 

وقال: "كان هناك خمسة أو ستة أشخاص، طلبوا 

مــنــي إشـــعـــال فـــرن تـــنـــور، كــانــت هــنــاك أجـــــواء من 

الذعر".

الــكــوري الشمالي،  الــخــارجــيــة  لــوزيــر  الــنــائــب األول  أعــلــنــت 

تــشــوي ســـون هـــوي، أن بــالدهــا لــن تستأنف املــفــاوضــات 

الــنــوويــة مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة، مـــا لـــم تــتــجــاهــل واشــنــطــن 

"الـــســـيـــاســـات املـــعـــاديـــة" تـــجـــاه بــيــونــغ يـــانـــغ، وجـــــاء تعليق 

املــســؤولــة الــكــوريــة الشمالية فــي بــيــان على مــا يــشــاع عن 

إمــكــانــيــة عــقــد لــقــاء قــمــة بـــني كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والـــواليـــات 

املــتــحــدة قــبــل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة املــخــطــط 

"الجدوى  الثاني املقبل، متساءلة عن  إجراؤها في تشرين 

من إجراء الحوار والتعامل مع الواليات املتحدة التي تتمسك 

بسياسة العداء ضد كوريا الشمالية وال تعطي أي اعتبار 

 لالتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها في لقاءات القمة

 السابقة".

 األفغاني، أشرف غني، أمير الحرب 
ُ

رقى الرئيس

الــســابــق عــبــد الــرشــيــد دســتــم، املــتــهــم بــارتــكــاب 

ـــى مــشــيــر، الــرتــبــة  جـــرائـــم وفــظــاعــات عـــديـــدة، إل

األعــلــى فــي الــجــيــش األفــغــانــي، ولـــم يسبقه في 

الحصول على هذه الرتبة في تاريخ البالد سوى 

األوزبــك  القادة  أبــرز  رجلني، ويعتبر دستم من 

وهــــو مـــعـــروف بــتــبــديــل والءاتــــــه فـــي الــســيــاســة 

بارتكاب  متهم  وهــو  الــحــروب،  فــي  وبوحشيته 

مـــجـــزرة راح ضحيتها  أبـــرزهـــا  جـــرائـــم حــــرب، 

حــوالــي ألفي أفغاني داخــل حــاويــات شحن في 

االتـــهـــامـــات  كـــل  يــنــفــي  أن دســـتـــم  غــيــر   ،2001

املوجهة إليه.

 حوادث وقعت في ايران خالل عشرة ايام استدعت الكثير من 
ُ
ثالث

التفسيرات وال سيما ان هذه الحوادث تزامنت مع استحقاقات دولية 

ومحلية .

الحادثة االولى حريق قريب من منشأة بارجني للتصنيع العسكري 

االيــرانــيــة  السلطات  قــالــت  طــهــران، سببه كما  العاصمة  مــن  بــالــقــرب 

تسرب غاز في مخازن قريبة من املنشأة، وبعد ذلك باسبوع حريق 

في الضاحية الشمالية لطهران سببه تسرب غاز في مركز طبي راح 

ضحيته 19 شخصًا، بينما كان حريق ثالث في منشأة نطنز التي 

تعمل على تخصيب اليورانيوم. 

تزامنت هذه الحوادث مع عقد مجلس االمن الدولي اجتماعًا ملناقشة 

امكانية تمديد حظر التسليح االيراني الذي ينتهي في شهر اكتوبر 

االميركية  الخارجية  مــنــدوب وزارة  فيه  قــام  الــذي  الــوقــت  فــي  املقبل، 

للشؤون االيرانية برايان هوك بجولة اقليمية استهدفت التصعيد مع 

ايران .

وسائل اعالم «اسرائيلية» غير رسمية ادعت ان «اسرائيل» كانت وراء 

الكامل بكذب وعــدم مصداقية ما يقوله  ايماننا  الــحــوادث. ومــع  هــذه 

«االسرائيليون»،  لكن ينبغي أال نمّر على مثل هذه االدعــاءات مرور 

الكرام. 

تــرامــب مهووس  دونــالــد  االميركي  الرئيس   
ّ
أن املــراقــبــون على  جمع 

ُ
ي

باالنتخابات ويسعى لكسبها مهما بلغت االثمان، ليس من االن وانما 

منذ ان دخــل البيت االبــيــض عــام 2017، 

وهو يمهد الطريق للفوز بوالية ثانية. 

مـــــذكـــــرات مـــســـتـــشـــاره لــــالمــــن الـــقـــومـــي 

بــولــتــون تعطي كثيرًا من  الــســابــق جــون 

املــعــلــومــات بـــشـــأن هــــذه الــحــقــيــقــة. ومــن 

املرجح ان تصبح انتخابات 2020 حدثًا 

املتحدة  الــواليــات  تــاريــخ  فــي  ليس  كبيرًا 

وانــمــا فــي تــاريــخ النظام الــعــاملــي. كما ان 

الــعــالــم نفسه خالل  املــرجــح ان يجد  مــن 

في  املقبل  الثاني  تشرين  نوفمبر  شهر 

وضــع اكثر تزعزعًا من أي وقــت مضى 

مـــنـــذ نـــهـــايـــة االربـــعـــيـــنـــيـــات. فــالــعــالقــات 

السياسية بني الواليات املتحدة وحلفائها 

منذ حرب  مــؤذيــة  الرئيسني  االوروبــيــني 

الـــعـــراق عـــام 2003. وفـــي مــنــطــقــة اســيــا 

مع  التحالفات  تتمزق  الــهــادي  املحيط   –

كوريا الجنوبية والفليبني وكذلك يتداعى 

ـــتـــجـــارة الـــعـــاملـــي جــــــراء الــهــجــوم  نـــظـــام ال

الهادئ، لكنه فعال من جانب ادارة ترامب 

ضد منظمة التجارة العاملية. وفي حال هزيمته او فوزه، فان الرئيس 

ترامب سيجد نفسه امام استحقاقات جديدة على صعيد التحالفات 

الهشة الــتــي ربــمــا ال تنهار لكنها تـــزداد خـــواء. الــى جــانــب ذلـــك، فان 

«التنني الصيني» لم يعد حيوانًا أليفًا وهو يلعب في املجال الحيوي 

والعالم  االوســط  الشرق  في  مكانه  يأخذ  أن  يريد  ال  فهو  االميركي. 

نموذجًا جديدًا  عطي 
ُ
ي أن  ــريــد 

ُ
ي وإنــمــا   ،  «

ً
أوال «أمــيــركــا  بعد  فحسب 

للعالقات الدولية، وللقطبية املتعددة في العالم التي تقوم على أساس 

االقتصاد وليس األمن.  

في مثل هذه الظروف، تريد ايران أن تستفيد من استحقاق اكتوبر 

لــشــراء االســلــحــة وتــحــديــدًا الــطــائــرات املقاتلة مــن روســيــا، وهـــذا خط 

امام  االميركية  اليهودية  «ايباك»  ومنظمة  «اسرائيل»  وضعته  أحمر 

ــدرك» و«يستوعب» اهمية 
ُ
الرئيس االميركي ترامب الذي «يفهم» و«ي

هذه املنظمة ودورها في االنتخابات االميركية. 

دير سياستها الخارجية الوزير مايك بومبيو 
ُ
االدارة االميركية التي ي

مع مندوبه في امللف االيراني برايان هوك، اخذت على عاتقها وضع 

بيئة مناسبة ملواجهة جميع االحتماالت في مجلس االمن الدولي. لكن 

اجتماع يوم الثالثاء املاضي كان مخيبًا آلمال بومبيو بسبب اتفاق 

جميع االعضاء على ضرورة صمود االتفاق النووي مع ايران، اضافة 

الى وجود اشكاالت قانونية بطرح امللف االيراني على مجلس االمن. 

بذل بعدة اتجاهات، للتأثير في 
ُ
ت  جديدة 

ٍ
املعلومات تشير الى مساع

املوقف االيراني. مسعى يحاول جرَّ االوروبيني للعب دور ناشط قبل 

«استحقاق  فــي  الــورقــة  هــذه  الــى  تــرامــب  لحاجة  اكتوبر»  «استحقاق 

املنازلة  الــى  ايــران  آخــر يعمل مع «اسرائيل» لجر  . مسعى  نوفمبر» 

ايران  الــذي تحدده «اسرائيل» . مسعى ثالث يحاول ربط  الوقت  في 

ريد 
ُ
بالصواريخ الحوثية التي تستهدف مواقع في السعودية . ورابع ي

إشعال فتنة في الداخل االيراني وعودة االحتجاجات على االوضاع 

الجماعات  العملة االيرانية مدعوم من بعض  االقتصادية وانخفاض 

ككردستان  حــدوديــة  مناطق  فــي  إيــذائــيــة  بعمليات  للقيام  املنشقة 

وسيستان وبلوجستان ولربما خوزستان ايضا. 

ويقع   . نوفمبر  فــي  سيحدث  طبيعي  غير  حــدث  هــنــاك  باملحصلة؛ 

الواليات املتحدة . تسونامي سياسي  في دولة كبرى على مستوى 

سيؤثر في مناسيب العالقات الدولية . االخرون في الشرق والغرب 

يشترون الوقت كال حسب حجمه وحسب امكانياته وحسب رأسماله 

السياسي واألمني واالقتصادي من اجل مواجهة االستحقاق الذي لن 

الذين  أولئك  أو  اعدائها  او  املتحدة  الواليات   على حلفاء 
ً
يكون سهال

يتربصون بها الدوائر. 
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دعــــــا الــــنــــائــــب املـــســـتـــقـــل مـــحـــمـــد شـــيـــاع 

السوداني الحكومة، الى اتخاذ جملة من 

اإلجراءات العاجلة بما يمكنها من اإليفاء 

واملتقاعدين  املوظفني  أمــام  بالتزاماتها 

 عن معالجة 
ً
والرعاية االجتماعية، فضال

خلية  واســتــحــقــاقــات  ة 
َّ
التمويني البطاقة 

فيروس  بمواجهة  يتعلق  مــا  فــي  األزمـــة 

كورونا.

 "الــــجــــزء املـــهـــم من 
َّ

وأكـــــد الـــســـودانـــي أن

ــــــة يــتــمــثــل 
َّ
اإلصــــــــالحــــــــات االقــــــتــــــصــــــادي

ــة 
َّ
بــاســتــيــفــاء رســـــوم الــتــعــرفــة الــجــمــركــي

نافذة  على  السيطرة  مع  املنتج،  وحماية 

 
ً
البنك املركزي"، متسائال العملة في  بيع 

عن وجهة هذه األمــوال، وأيــة استيرادات 

االنكماش  للعراق وسط  تأتي   
ْ

أن ممكن 

االقتصادي الذي تمر به املنطقة؟.

ة 
َّ
 أهمية "وجود استقطاعات ضريبي

َ
وبني

لضمان  الــــدوالر،  قبل صــرف  وكمركية 

الــحــصــول عــلــى حـــق الــــدولــــة، فــمــن غير 

الــدوالر من دون عائدات   نبيع 
ْ

املمكن أن

الــدولــة ومـــن دون استقطاع  الـــى خــزيــنــة 

رسوم وضرائب".

االستيراد واإلنتاج
 "هــنــاك مــنــظــورًا 

َّ
لــفــت الــســودانــي الـــى أن

اقتصاديًا آخر وهو تأكدنا من عدم قدرة 

القطاع الخاص الزراعي والصناعي على 

الــنــهــوض فــي ظــل دخـــول االســتــيــرادات، 

املنافذ،  على  الكاملة  السيطرة  غياب  مع 

وعدم تطبيق معايير التقييس والسيطرة 

والتساهل  الــداخــلــة  السلع  على  النوعية 

في استيفاء الضرائب والرسوم عليها"، 

واملنتجات  السلع  "أسعار   
َّ

أن الى  مشيرًا 

املــــســــتــــوردة ســـتـــزاحـــم املـــنـــتـــج الــوطــنــي 

وهــذا كله يحتاج الى خطوات إصالحية 

لتعظيم اإليرادات".

ـــســـودانـــي بــــضــــرورة "االهـــتـــمـــام  ونـــــوه ال

ــــنــــفــــط الــــخــــام  بــــــمــــــردود املــــشــــتــــقــــات وال

 طائلة، 
ً
أمــــواال الـــذي سيوفر  املــســتــخــرج، 

ــة الــحــالــيــة يجب 
َّ
وفـــي ظــل الــظــروف املــالــي

استثمار هــذه األمـــوال التي تصل الــى 8 

ترليونات دينار من خــالل وضــع نسبة 

دوالرات  و8  االستخراج  كلف  باملئة   10

لــلــتــصــفــيــة وبـــحـــدود 5 بــاملــئــة لــلــتــوزيــع، 

مــمــكــن تـــوفـــيـــرهـــا مــــن دون رفـــــع ســعــر 

املحروقات على املواطن".

وأوضـــح أنــهــا "إيــــرادات متاحة ولــم تكن 

توفر   
ْ

أن املمكن  ومــن  للمواطن  موجهة 

تخفيض  عليها  يــــزاد  إيـــــرادات ســريــعــة 

الــــثــــالث مــــن وزراء  الــــرئــــاســــات  رواتـــــــب 

ونــواب ودرجــات خاصة وإيقاف صرف 

املخصصات املمنوحة خارج القوانني".

ديون الشركات
ة 

َّ
 "هناك أوامر قضائي

َّ
تابع السوداني إن

بــحــق شــركــات الــهــاتــف الــنــقــال لتسديد 

 تنفذ 
ْ

تــرلــيــون ديــنــار ويــفــتــرض أن نحو 

هذه اإلجراءات الستيفاء هذه األموال بما 

 
َّ

يزيد واردات خزينة الدولة"، الفتًا الى أن

 مطلوبًا وهو السيطرة على 
ً
هناك "إجراء

ة لدوائر الدولة وعدم إطالق 
َّ
األرصدة املالي

الــتــوجــهــات األخـــيـــرة  أي مــبــلــغ إال وفــــق 

للحكومة بخصوص ترشيد اإلنفاق".

ـــحـــاجـــة لــتــبــنــي  ـــــى ال ونـــبـــه الــــســــودانــــي ال

ة بشأن تشجيع 
َّ
"خطوات فاعلة وحقيقي

الـــقـــطـــاعـــني الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي عــبــر 

وضـــع املــنــهــاج االســتــيــرادي عــلــى طــاولــة 

وزارة  شركات  من  الحكوميني  املنتجني 

الـــصـــنـــاعـــة وكــــذلــــك شــــركــــات الــقــطــاعــني 

التي  السلع  وتــحــديــد  واملختلط  الــخــاص 

يمكن إنتاجها ليتسنى للحكومة إصدار 

 عن إعادة 
ً
قرار بمنع استيرادها، فضال

يضمن  بما  ــة 
َّ
الــزراعــي بالروزنامة  النظر 

ة 
َّ
الزراعية املحلي املحافظة على املنتجات 

وتجنيب الفالحني األضرار وغلق املنافذ 

والسيطرة عليها بالكامل". 

قروض املركزي
الـــســـودانـــي عــلــى "أهـــمـــيـــة تفعيل  شــــدد 

خطوات البنك املركزي في منح القروض 

ـــة 
َّ
ـــصـــنـــاعـــي ــــــة وال

َّ
لــــلــــمــــصــــارف الــــــزراعــــــي

الشباب  إقـــراض  عــن   
ً
فــضــال ة، 

َّ
والسكني

تخفيف شروط  مع  العمل  الباحثني عن 

القروض وتحديدها بضمانة املشروع".

سيؤمن  الــداخــلــي  "االقـــتـــراض   
َّ

أن ورأى 

رواتــــب املــوظــفــني، أمـــا الــخــارجــي املــحــدد 

 يستثمر 
ْ

بخمسة مليارات دوالر فيجب أن

ة، منها مشاريع 
َّ
إلكمال املشاريع التنموي

استثمار الغاز املحروق وتطوير مشروع 

غـــاز الــبــصــرة مـــع شــركــة (شــــل) والـــذي 

محطات  تحتاجه  مــا  توفير  فــي  يسهم 

 مــن شـــراء الــغــاز اإليــرانــي 
ً
الكهرباء بـــدال

بــمــبــالــغ تــرهــق كــاهــل املـــوازنـــة، مــا يوفر 

للموازنة، وهناك مشاريع  واردات أخرى 

واألسمدة من  بالبتروكيمياويات  تتعلق 

 طائلة على خزينة 
ً
 أمــواال

َّ
 تــدر

ْ
املمكن أن

 عـــن مــنــافــعــهــا للمجتمع 
ً
ـــة، فــضــال ـــدول ال

ــة". 
َّ
االقــتــصــادي التنمية  عــبــر دفـــع عــجــلــة 

 "توجيه القروض لهذه املشاريع 
َّ

مؤكدًا أن

 ســيــضــع عــمــلــيــة اإلصــــــالح فـــي االتـــجـــاه 

السليم".

بإجراء  اإلداري  لإلصالح  الحكومة وضمن خطتها  توجهات  في خضم 

واستبدالها  الــدولــة  مــؤســســات  فــي  الــعــامــة  لــــإلدارات  املحتملة  التغييرات 

املؤسسي  األداء  يندرج ضمن مفهوم تحديث  بتكنوقراط اختصاصيني 

ومعالجة الخلل الذي تسبب بتجذير الفساد وفوضى اإلدارة.

الفاشلة منها غير  العامة خصوصًا   حملة تغيير اإلدارات 
َّ

أن هنا نعتقد 

ثالثة  توفر  األمــر  يتطلب  إنما  تحديثه،  أو  األداء  تحسن  لتحقيق  كافية 

البيئة  التحديث، وهي تحديث   من متطلبات 
ُّ
تعد والتي  ة 

َّ
أساسي عناصر 

ة وتحسني بيئة العمل.
َّ
ة وتأهيل املوارد البشري

َّ
ة والتشريعي

َّ
التنظيمي

 من تحديث 
َّ
عند ذلك نستطيع تحقيق اإلصالح اإلداري املطلوب، وهنا ال بد

أداء املالكات الوسطى على وفق وضع الرجل املناسب في املكان املناسب.

الجانب  فــي  خصوصًا  مؤسسة  ألي  مهمة  حلقات  على  التركيز  يتعني 

املــالــي واملــحــاســبــي والــقــانــونــي وتــدقــيــق مــعــلــومــاتــهــم عــبــر إجــــراء دورات 

ة تتعلق باختصاصاتهم 
َّ
ة وإخضاعهم الختبارات مهني

َّ
ة وتأهيلي

َّ
تدريبي

بالتنسيق مع الجامعات والكليات وبيوت الخبرة، أضف الى ذلك اإلسراع 

ة بما يضمن عدم التصرف وفقًا ملزاج اإلدارات 
َّ
بتحديث البيئة التشريعي

لتقاطع  نــظــرًا  املــنــاســب  التشريع  بــاســتــخــدام 

العديد من القوانني قبل التغيير وبعد التغيير 

ة.
َّ
واستغاللها ملصالح شخصي

للعمل  بــيــئــة نظيفة  تــوفــيــر  الــثــالــث  والـــشـــرط 

تستند الى احترام الوقت وحسن اللتصرف 

وحب املهنة.

 هــــذه اإلجــــــــراءات تــحــتــاج 
َّ

هــنــاك مـــن يــــرى أن

الـــى وقـــت، نــقــول نــعــم وهـــو كــذلــك، لكنها من 

املؤسسي  األداء  تحديث  تحقيق  أساسيات 

واإلصالح السليم.

ــــــى تـــرســـيـــخ مـــضـــامـــني وأهــــــــداف  نـــحـــتـــاج ال

الـــرشـــيـــدة،  اإلدارة  تــعــنــي  ـــتـــي  وال الـــحـــوكـــمـــة؛ 

الـــدورات  عبر  تحقيقه  يمكن  البرنامج  وهــذا 

ة املقترحة.
َّ
التأهيلي

 توجهات العالم 
َّ

 من اإلشارة الى أن
َّ
وهنا ال بد

الــســريــعــة نــحــو االقــتــصــاد الــرقــمــي وحوكمة 

الــتــحــول  مـــع  ــتــفــاعــل  ال تــتــطــلــب  الـــتـــي  اإلدارة 

ة 
َّ
االلكتروني املــعــامــالت  اعــتــمــاد  عبر  الــرقــمــي 

وإلـــغـــاء الــتــعــامــل الـــورقـــي وحــفــظ الــســجــالت 

سيكون تحديًا جديدًا أمام اإلدارات الجديدة.

 هذا التحول الرقمي 
َّ

 من االنتباه الى أن
َّ
وال بد

الدولة بأثر سلبي قياسًا  التوظيف في مؤسسات   على حجم 
ُ

سينعكس

مع  طرديًا  تتصاعد  والتي  البلد  منها  يعاني  التي  املريبة  البطالة  بنسب 

ــة مــن دون 
َّ
الــدراســة اإلعــدادي حجم توسع الجامعات وقــبــول كــل خريجي 

 اعــتــبــار لــلــمــعــدل. أضـــف الـــى ذلـــك الــبــطــالــة الــنــاجــمــة عــن اســتــخــدام اإلدارة

ة.
َّ
 االلكتروني

 ال مناص 
َّ

 يدرَك أن
ْ

وهنا يتعني على من يتصدى للتحديث املؤسساتي أن

من االعتماد على القطاع الخاص الستيعاب النسبة األكبر من العاطلني. 

 هذا التوجه ضمن مسؤولية أصحاب القرار السيادي، 
َّ

ورب من يقول إن

 جميع اإلدارات العامة كانت 
َّ

نقول نعم بالتأكيد وإشارتي فقط للتذكير بأن

تقف ضد هذا الدور للقطاع الخاص وكذلك تعيق تنفيذه، لذلك قلت على 

وغير  وداعــمــة  لتكون مشجعة  الحقيقة  هــذه  تــدرك   
ْ

أن الــجــديــدة  اإلدارات 

 هذا الرأي جاء متسرعًا 
َّ

، صحيح أن
ً
معيقة لدور القطاع الخاص مستقبال

 أثيره مسبقًا كي ال تتفاجأ اإلدارات 
ْ

واحشر في هذا العمود لكنني آثرت أن

بما ستؤول إليه األمور في أبجديات اإلصالح اإلداري في عصر التطور 

الرقمي. ولنا عودة لهذا املوضوع في أعمدة الحقة.
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ْ
أن  

ً
توقعا غويانا  أصـــدرت حكومة  كــورونــا  قبل جائحة 

مليون  ثالثمئة  نحو  النفط  من  السنوية  عائداتها  تصل 

دوالر. بينما يؤكد السفير االميركي أن غويانا قد تصبح 

أغنى دول القارة.. والعالم. 

مـــن الــصــعــب وصـــف كــيــف يــغــيــر الــنــفــط (والــــمــــال) دولـــة 

، قد يسهل ذلــك لو جــاء بلغة األرقـــام؛ فبرميل 
ً
ومجتمعا

.. فكيف يفهم 
ً
النفط الخفيف يباع حاليا بأربعين دوالرا

صــيــادو الــســمــك الــبــســطــاء مــا ســتــكــون عليه حـــال البلد 

 ..
ً
إذا ضــخــت أكــســون مــوبــيــل 750 أللـــف بــرمــيــل يــومــيــا

ــثــراء المفاجئ  ؟ الــســؤال هـــو- لــمــاذا يــجــرف ال
ً
أو مــلــيــونــا

عليها  نقمة  يكون  ولــمــاذا  فيها؟  يحل  التي  المجتمعات 

أكثر من نعمة؟

 

أفضل ما يمكن تحقيقه
تقع غويانا في الشمال الشرقي لقارة أميركا الجنوبية، 

بين نهري االمازون وأورينوكو، تحدها كل من فنزويال 

والبرازيل وسورينام. عدد سكانها 780 ألفا، ويأتي اليها 

السياح غالبا ألنها وجهة هادئة ال تستقطب العديد من 

والــذهــب،  البوكسايت  لــمــعــادن  امتالكها  ورغـــم  الــســيــاح. 

عيد 
ُ
لكنها تعتمد اساسا على قصب السكر والخشب. أ

التفاوض حول االتفاق الحكومي مع أكسون موبيل في 

سنة 2017، تركيزا على حصة غويانا من أرباح النفط. 

، وهو اكتشاف كبير، 
ً
 واقعا

ً
كان االكتشاف قد صار أمرا

تمتلك  إذ  التفاوضية؛  الــمــواقــع  تتغير   
ْ
أن الطبيعي  ومــن 

. أوفدت غويانا 
ً
 قويا

ً
الحكومة في مثل هذه الحالة موقفا

لــلــتــفــاوض باسم  الـــى تــكــســاس  الـــمـــوارد الطبيعية  وزيـــر 

 وصــفــقــة بــيــن شـــركـــاء غير 
ً
دولـــتـــه، لــكــنــه كـــان تــفــاوضــا

مليار   4.1 نحو  لغويانا  القومي  الناتج   
َّ
إن إذ  متكافئين: 

بــلــغ 256   
ً
مـــــردودا مــوبــيــل  أكــســون  بينما حققت  دوالر، 

وال  الــوزيــر  مطالب  ــعــرف 
ُ
ت لــم   .2019 دوالر سنة  مليار 

 جرى إبرامه حينها. 
ً
 اتفاقا

َّ
عروض أكسون موبيل؛ لكن

المرض الهولندي
طــالــب بــعــض الــمــســؤولــيــن فــي غــويــانــا بــإعــادة الــتــفــاوض 

 
ً
اعتبروه مجحفا الــذي  اكسون موبيل،  مع  االتفاق  حول 

بحق غويانا؛ إذ أطلق يد شركة النفط للتصرف بحرية. 

 لمبادئ 
ً
ة طبقا

َّ
 تكون جميع العقود واالتفاقيات علني

ْ
وأن

ينتهي  ال  ولكي  الفساد،  دور  تعزز  فالسرية  الشفافية؛ 

الـــســـودان ونيجيريا  لــمــواجــهــة مصير  بــالــدولــة  الــمــطــاف 

وغــيــنــيــا االســتــوائــيــة، الــتــي أســــاء مــســؤولــوهــا الــتــصــرف 

بــعــائــدات النفط على حــســاب الــدولــة. كــذلــك يــحــذر بعض 

أكبر  أحــد  الــتــي تملك  فــنــزويــال؛  نــمــوذج  المسؤولين مــن 

احتياطيات النفط العالمية لكنها تعيش أزمات من التضخم 

المتصاعد والجوع ومعدالت فقر قاربت التسعين بالمئة. 

هذا ما يدعوه الخبراء عادة "بالمرض الهولندي"؛ إذ ترتفع 

عائدات التصدير ببيع الموارد الطبيعية، ما يجعل العملة 

 عائدات 
َّ
المحلية أغلى، ويزيد من صعوبة التصدير. وألن

هِمل الدول المبتالة بالمرض 
ُ
النفط تعد بالثراء السريع؛ ت

الهولندي الصناعات التقليدية والزراعة. وحينما تنضب 

أمــــوال الــنــفــط (فـــي وقـــٍت مـــا) أو تنخفض اســعــاره (كما 

 في 
ً
ــيــوم) تــواجــه اقــتــصــادات تــلــك الــــدول نــقــصــا يــحــدث ال

الخيارات. 

عاصمة اإلرباك
إذ يبلغ  الجنوبية؛  أمــيــركــا  أفــقــر دول  ثــالــث   غــويــانــا 

ُّ
تــعــد

وكــان   ،
ً
الــفــرد نحو 5,252 دوالر ســنــويــا متوسط دخــل 

اكتشاف النفط كأنه جائزة يانصيب طال انتظارها. وكان 

 على الدرجة التي تغير بها البلد 
ً
الصخب المصاحب دليال

المجاورة  األراضـــي  أصبحت  االكــتــشــاف.  منذ  الصغير 

ة لموانئ 
َّ
لألنهار ملكية مرغوبة؛ لحاجة الصناعة النفطي

اليوم  غويانا  "تعيش  المصرفيين:  أحد  يقول  ومصاٍف. 

الــوزراء بأنها  الفرص"، ويصفها رئيس  "تسونامي" من 

"مــديــنــة ذهـــب الــنــفــط األســطــوريــة الــجــديــدة". بينما يــرى 

 .
ً
استعماريا منهجا  تتبع  النفط   صناعة 

َّ
أن بيئي  ناشط 

تدفق على غويانا العديد من الحالمين بتحقيق ثراء كبير 

خالل وقت قصير، ولسان حالهم يقول: ال حدود لألفق؛ 

الــفــســاد  بــقــضــايــا  المتخصصين  الــمــحــامــيــن  أحـــد   
َّ
لــكــن

العاصمة  يصف األمر بأنه.. "قضية خاسرة". تدور في 

نــقــاشــات بــيــن الــســيــاســيــيــن وبــيــن الــنــاشــطــيــن البيئيين 

ومدراء الشركات ومحامي الحوكمة، ومسؤولين محليين 

والفساد  المحسوبية  على  النقاشات  تتركز  وأجــانــب.. 

 خير ما يوصف به الوضع (حسب خبير 
َّ

والطمع.. ولعل

إعالمي) أن العاصمة باتت.. "عاصمة لإلرباك..". 

أقل فقرًا وليس أكثر ثراًء
 تكون الطاقة فيها من 

ً
كانت غويانا قد قررت مستقبال

مصادر متجددة بالكامل بحلول سنة 2025.. وفي بلد 

تقع فيه غالبية المناطق الساحلية المكتظة بالسكان تحت 

 االبتعاد عن الوقود االحفوري 
َّ
مستوى سطح البحر فإن

 لالتفاق 
ً
الــنــفــط. وفــقــا ثــم جــاء   ..

ً
كــبــيــرا  

ً
سيكون مكسبا

من  بالمئة   52 على  غويانا  تحصل  موبيل،  اكسون  مع 

األرباح؛ بينما يتراوح المعدل العالمي بين -65 85 بالمئة! 

لكن فقرات مخفية أخــرى في االتفاق قد تطيح بالمزيد 

 تكون أقل 
ْ
من مكاسب غويانا بحيث ينتهي األمر بها أن

 فقط، وليس أكثر ثراًء.. 
ً
فقرا

النموذج النرويجي
السكان  إثـــراء  على  النفطية  االكتشافات  أغلب  تركز  ال 

النفط.. هناك فقط  ثــراء شركات  المحليين، بل تزيد من 

النرويج  الــنــرويــج. كانت  إيــجــابــي:  استثناء واحــد ومــثــال 

السبعينيات،  أوائـــل  أوروبــــا حتى  أفــقــر دول  مــن  واحـــدة 

وصيد  البحري  والنقل  الــزراعــة  على  اقتصادها  يعتمد 

والــغــاز، وذهبت  النفط  تطوير صناعة  ثم جــرى  السمك. 

لدعم  (الــتــي حققتها شــركــات حكومية)  األربـــاح  غالبية 

خطط التقاعد العام. كان ذلك تأمين النرويج للمستقبل؛ 

بالمئة كحد  ثــالثــة  بــإنــفــاق   
ً
للحكومة ســنــويــا ــســمــح 

ُ
ي إذ 

ة. 
َّ
مــشــاريــع مجتمعي على  التقاعد  مــن صــنــدوق  أقــصــى 

المعيشة  مــســتــويــات  أعــلــى  الــنــرويــجــيــون  يمتلك  والـــيـــوم 

. فهل تتجاوز غويانا مخاطر الفساد واالنقسامات 
ً
عالميا

لتصير  ة 
َّ
الطبيعي الــمــوارد  إدارة  وســوء  العميقة  ة 

َّ
العرقي

مثل النرويج؟ 

دير شبيغل االلمانية
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ــــدول   انــخــفــضــت ســـاعـــات الــعــمــل فـــي ال

الــعــربــيــة فــي الــربــع األول مــن عـــام 2020 

مــا  (أي  بــالــمــئــة   1.8 بــنــحــو  يـــقـــدر  بـــمـــا 

 ،
ً
يعادل مليون وظيفة بدوام كامل تقريبا

ــعــمــل هـــي 48  بـــافـــتـــراض مــــدة أســـبـــوع ال

لألزمة  السابق  بالوضع  مقارنة  ساعة)، 

 لنموذج 
ً
الــرابــع مــن 2019). وفــقــا (الــربــع 

الــبــحــث الـــحـــالـــي الـــتـــابـــع لــمــنــظــمــة الــعــمــل 

الدولية.

العربية  المنطقة  تشهد   
ْ
أن المتوقع  ومــن 

 
ً
في الربع الثاني من عام 2020 انخفاضا

أكــثــر حـــدة، مــع خــســارة 10.3بــالــمــئــة من 

ساعات العمل مقارنة بالربع األخير من 

األزمـــــة، أي مــا يــعــادل 6 مــاليــيــن وظيفة 

بدوام كامل، األمر الذي سيترجم مباشرة 

وزيــادة  الــدخــل  انخفاض مستويات  إلــى 

الفقر، وخاصة في البلدان محدود القدرة 

مؤسسات  فيها  تضعف  والــتــي  المالية 

سوق العمل.

ومــع ذلــك، ال يــزال تأثير هــذه األزمــة على 

وجــود  مــع  وبالتحديد   ،
ً
مــتــفــاوتــا العمالة 

فروق كبيرة متوقعة من قطاع إلى آخر.

"األكثر عرضة  بأنها  المحددة  القطاعات 

ة 
َّ
للخطر" تشمل اإلقامة والخدمات الغذائي

والــتــصــنــيــع والــبــيــع بــالــتــجــزئــة واألعـــمـــال 

ــــــة. إذ تــواجــه 
َّ
الــتــجــاريــة واألنــشــطــة اإلداري

هذه القطاعات خسائر كبيرة في اإلنتاج 

آثــار حتمية  مــع  أو عالميا،   
ً
ســواء محليا

على القوى العاملة فيها.

يــعــمــل 18.2 مليون  الــعــربــيــة،  الــــدول  فــي 

شخص في هذه القطاعات األكثر عرضة 

 ما يقرب من ثلث 
َّ
للخطر، ما يشير إلى أن

يواجهون  المنطقة  في  العاملين  السكان 

أو تخفيض  الــتــســريــح  مــخــاطــر  ارتـــفـــاع 

ـــعـــمـــل، فــــي حــيــن  األجـــــــور أو ســــاعــــات ال

ســتــواجــه الــقــطــاعــات األخــــرى أيــضــا بال 

شك خسائر كبيرة.

الـــتـــي تتطلب  الـــقـــطـــاعـــات  الـــعـــامـــلـــون فـــي 

بما  العمل،  مــكــان  فــي  المستمر  الــوجــود 

ـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عـــلـــى وجـــه  فــــي ذلـــــك ال

الـــخـــصـــوص، تــخــضــع لــمــخــاطــر صحية 

كبيرة. هذا يتطلب اعتماد وتنفيذ تدابير 

صارمة بشأن الصحة والسالمة المهنية 

لضمان حماية الموظفين، وستدعم مثل 

هذه اإلجــراءات مليوني شخص يعملون 

في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية.

عــالوة على تأثير هذه األزمــة في العمال 

 الـــشـــركـــات 
َّ
وضــــــــرورة حـــمـــايـــتـــهـــم، فــــــإن

ــا مــعــرضــة لــلــمــخــاطــر وتــحــتــاج إلــى 
ً

أيــض

 مــخــصــص لــلــحــفــاظ عــلــى نشاطها 
ٍ
دعــــم

االقــــتــــصــــادي وتـــجـــنـــب فـــشـــل األعــــمــــال 

والتعطيل التام.
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رت وفسدت، وفي العنوان 
ّ
ت بمعنى تغي

َ
ِرب

َ
في لغة الضاد الجميلة يقال ع

ال أعني فســــــــاد لغتنــــــــا البهية، على ما تواجهه من أهــــــــواِل ونكباِت أهلها؛ 

عربهــــــــم وأعرابهم. أيضًا، ال أقصد ما يمكن أن يفهمه إخواننا في مصر 

ل (عربية) ما!، فصحيح أن في القضية جارًا ومجرورًا -عمليًا 
ّ
عــــــــن تعط

وليس لغويًا- لكنها أكبر من الحديث اآلن عن عربة، مع االحترام الشديد 

لألخوين الرحباني والســــــــيدة فيروز الذين أبدعوا في مســــــــرحية (ميس 

الريــــــــم) ورمزية أغنيــــــــة معبرة وملغزة سياســــــــيًا؛ "هالســــــــيارة مش عم 

تمشي"؛ للحديث عن الخراب األكبر، والبحث عن ورشة لإلصالح. 

وبصراحة عرب عرباء (صرحاء) في البال عناوين أكثر داللة وتوصيفًا، 

 فعل يوازي شــــــــناعة الفعل، لكن 
ّ
 مقام مقال، واملقام هنا ليس لرد

ّ
ولــــــــكل

دًا إثارة 
ّ
يحتمل اإلشــــــــارة الى فســــــــاد الرأي في قناة فضائية تحاول مجد

قضية لخلق أزمة، حتى ليبدو الشــــــــأن العراقي في تصور القائمني على 

قناة (العربيــــــــة) ملفًا جاهزًا للتثوير الدائــــــــم، والقصدية في اإلثارة تأتي 

-غالبــــــــًا- للعزف على وتر ناشــــــــز لنغمٍة معلومة وشنشــــــــنة نعرفها من 

أخزم!.. شنشــــــــنة تتخذ من بعــــــــض الوجوه واألقالم 

مطايــــــــا لغاياتهــــــــا؛ وهــــــــؤالء املســــــــوخ تــــــــكاد تعرفهم 

في لحــــــــن القول، ينتهــــــــزون الفرصــــــــة ليظهروا عمق 

أحقادهم الغادرة، الضاربة كجذور أشواك الصحراء 

كما يقول الشــــــــاعر: إن تغدروا فالغدُر منكم شيمة.. 

 في أصوِل السخبِر
ُ

والغدُر ينبت

قبل أيام نشرت قناة العربية تقريرًا عن وفاة الكابنت 

أحمد راضــــــــي، أدعــــــــو األوســــــــاط القانونيــــــــة املحلية 

 وافتراءات ومحاولة 
ّ

ملراجعتــــــــه، ملا يتضمنه مــــــــن دس

لخلط الســــــــّم بالعســــــــل، تبــــــــدأ من التشــــــــكيك بجميع 

الجهود اإلنسانية التي تبذلها املالكات الطبية املحلية، 

وتنتهي بكيل اتهامات شــــــــنيعة ألشــــــــخاص بعينهم، 

في ما يخص قضية البطل الرياضي الراحل. التقرير 

املنشور على موقع القناة معنون من مكتبها في دبي 

وليس من بغداد، وما يوجب املساءلة هو هول التزوير 

عت قناة العربية 
ّ
والتلفيق في التقرير لـ (معلومات) اد

 عن فضائية محلية. معلومات كال 
ً
أنها أخذتها نقال

القناتني وثقتها صوتًا وصورة للمراجعة. 

مشــــــــكلتنا مع بعض وسائل اإلعالم املمولة خليجيًا، 

مشــــــــكلة قديمة مّرت بمراحــــــــل كان فيها هذا اإلعالم 

ساحة مفتوحة األبواب ألعداء العراق، إذ فسح املجال 

ملن هّب ودّب الرتقاء منابر الرأي!، متجاوزًا األعراف 

والقوانني، وعابــــــــرًا حدود الرأي صوب بث الفتنــــــــة والتحريض اإلرهابي 

ت األصوات ونحن ننــــــــادي بضرورة ايجاد 
ّ
والطائفي بــــــــكل أنواعه، وبح

تشــــــــريع على غرار قرار مجلس الشيوخ األميركي املسّمى "العدالة ضد 

رعــــــــاة اإلرهاب" واملعروف بـ "جاســــــــتا"، والذي يســــــــمح ألســــــــر الضحايا 

واملتضّررين بمقاضاة دول ومؤسسات وطلب التعويضات. 

 بعنوان (قانون جاســــــــتا 
ً
منذ أربع ســــــــنوات ومــــــــن هذا املنبر كتبت مقاال

عراقي)، إلنصــــــــاف دماء الضحايا األمثل، ومنــــــــح العدالة طريقًا قانونيًا 

نها، 
ّ
يعاقــــــــب قوى التحريــــــــض الطائفي واإلرهاب ومن وقــــــــف معها، ومك

 ســــــــيوف البغي 
ّ
للحد من خطرها ومواجهته، وتعويض املتضررين، ورد

الى نحور أشراره. وكانت النصيحة بوضع لجان قانونية تدرس امللفات 

املتعلقــــــــة، وتحصي عبر مرصد إعالمي يوثق لحاالت التجاوز بشــــــــكل 

دائم. "فيا عجبًا! ..عجبًا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤالء 

القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم"، كما يضيف إمام البالغة؛ "حني 

رمى".
ُ
صرتم غرضًا ي
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الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

بعد قبول العرب الهدنة مع اسرائيل 

الـــعـــام 1948، تــســاءل  اثـــنـــاء حـــرب 

كثيرون قائلني؛ كيف لسبع دول أن 

تفشل في تحقيق هدفها امام دولة 

ل؟! 
ّ
التشك واحــدة مازالت في طور 

.. كانت الدول العربية التي شاركت 

في تلك الحرب هي العراق ومصر 

والـــســـعـــوديـــة  واالردن  وســـــوريـــــا 

ولبنان فضال عن فلسطني.. وكان 

الجواب الذي ينبغي أن يكون درسا 

ملــن يــقــرأ الـــــدروس؛ خــســروا ألنهم 

وهــذا  دول!  سبع  بوصفهم  قاتلوا 

رؤى وسبع  ســبــع  هــنــاك  أن  يعني 

قــــــراءات وأيـــضـــا هــنــاك مــرجــعــيــات 

خــــــارجــــــيــــــة، فــــضــــال عــــــن ضــعــف 

الــتــنــســيــق الــــــذي يـــتـــأثـــر بـــاملـــواقـــف 

الــســيــاســيــة لــكــل دولــــة، وبــذلــك فقد 

هذا الكم زخمه وتشظى في امليدان 

ومن ثم فشل في تحقيق هدفه.

لــيــس الـــعـــرب وحـــدهـــم مـــن عــاشــوا 

مــثــل هــــذه الـــتـــجـــربـــة، فـــاالوربـــيـــون 

ايضا ولو من زاوية مختلفة بعض 

الـــشـــيء، تــقــاتــلــوا لـــقـــرون وخــتــمــوا 

رحـــلـــتـــهـــم املــــــريــــــرة تـــلـــك بــحــربــني 

عــاملــيــتــني أحـــرقـــتـــا اوربــــــا ونــصــف 

الــعــالــم، ولـــم يـــدركـــوا فــي حــيــنــه، أن 

وليس  عواصمهم  فــي  كــان  الخطأ 

التي ذهبت  العسكرية  امليادين  في 

الـــيـــهـــا جـــيـــوشـــهـــم. لــكــنــهــم لــيــســوا 

ــــعــــرب، لـــقـــد قـــــــــرؤوا الــــــــدروس  كــــال

وتــعــلــمــوا مــنــهــا، واقـــامـــوا مايعرف 

بــالــســوق االوربــيــة املــشــتــركــة، التي 

كـــانـــت مـــقـــدمـــة لـــالتـــحـــاد االوربــــــي 

الحقا، وحولتهم من متكالبني فيما 

الى  اوربــا وخارجها،  داخــل  بينهم 

متعاونني لتفعيل ثرواتهم وثروات 

الـــــدول األخـــــرى. واليــخــتــلــف االمـــر 

ايضا،  تقاتلوا  الذين  الصينيني  مع 

تــحــت عـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة، ابـــرزهـــا 

واخرها، الحرب بني الحزب القومي 

(حــزب  والشيوعيني  (الــكــومــنــتــاج) 

الــشــعــب)، فــبــعــد رحــلــة طــويــلــة من 

الــتــزمــت الــعــقــائــدي وصــلــت الصني 

الى تصالح مع نفسها، وتيقنت من 

انــه مـــادام الــهــدف هــو بــنــاء الصني، 

ولــو من  ذلـــك،  الــى  السبل  فلتتعدد 

الواحد الذي ستكون  داخل الحزب 

مهمته ضبط ايقاع املعادلة الداخلية 

للخبراء  لــيــتــرك  وتــنــظــيــمــيــا،  امــنــيــا 

نهوض  كيفية  فــي  االمــــور  تــقــديــر 

أدركـــــوا  الــصــيــنــيــني  أن  أي  الـــبـــالد، 

أن االنـــتـــصـــار الــحــقــيــقــي اليــتــمــثــل 

نفيه  او  عسكريا  بعضهم  بــدحــر 

قليال  شــيــئــا  ظـــل  وان  واقـــصـــائـــه، 

من هــذا حتى الــيــوم، بل في كيفية 

االفـــــادة مــنــه او تــحــيــيــده فــي االقــل 

ــــو بــقــيــنــا نـــضـــرب االمـــثـــلـــة ملا  .. ول

انتهينا، فالشواهد كثيرة.

فـــي عــــراق مـــا بــعــد 2003 تــعــددت 

الـــــــرؤى واالجــــتــــهــــادات والـــعـــقـــائـــد، 

تــحــت شــعــار بــنــاء الـــدولـــة، او هكذا 

القوى  هــذه  كثرة  ومــع  كنا نسمع، 

الـــزمـــن مـــن السلطة  وتــمــكــنــهــا مـــع 

واملــــــــال، صــــــارت تـــتـــصـــارع بــاســم 

على  واالعــــراق  والــطــوائــف  العقائد 

الــســلــطــة واملــــــال! وتــمــتــرســت ضد 

بـــعـــضـــهـــا حــــتــــى خــــنــــقــــت الـــــدولـــــة 

وضــغــطــت عــلــى الــشــعــب وهــرســت 

وبـــازاء هذا  لحمه وطحنت عظامه، 

الــفــشــل املــتــواتــر صــــارت كـــل جهة 

تتهم األخرى بأنها وراء مايحصل 

من خراب، ويغذي هذا الصراع دعم 

خارجي، وما تمتلكه تلك القوى من 

اعــالم ونفوذ على االرض،  وسائل 

حــتــى صــرنــا نـــرى انــفــســنــا وســط 

اقطاعيات وليست قوى سياسية.. 

الشيء الذي يجب أن يعرفه ساسة 

اليوم، ان العراق اليمكن ان ينهض 

واحـــــدة،  ـــه حــكــومــة  ل كـــانـــت  اذا   
ّ

إال

تــعــكــس الــطــيــف الـــوطـــنـــي الــعــراقــي 

وتــــعــــبــــر عــــــن تـــطـــلـــعـــاتـــه ولـــيـــســـت 

حــكــومــات ظـــل مــتــعــددة، تــريــد كل 

واحدة منها ان تكون هي املتصدية 

الحكومية  الكابينة  مــن خــارج  ولــو 

الحكومات  أفقد  هذا  الرسمية، الن 

املتعاقبة قدرتها على تقديم شيء 

ـــخـــدمـــات  كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى ال

والبناء، وظلت الدولة تراوح مكانها 

اقـــتـــصـــاديـــا وامــــنــــيــــا، وعـــالقـــاتـــهـــا 

الـــخـــارجـــيـــة تــفــتــقــر لــســتــراتــيــجــيــة 

واضحة.

العراقيون اليوم بحاجة الى حكومة 

التشبه جيوش العرب السبعة التي 

الهدف،  فقدت بوصلتها واضاعت 

فــفــاقــمــت املــشــكــلــة وفـــقـــدت الــقــدرة 

معا..!  والسلم  بالحرب  على حلها 

فــتــفــاقــم املـــشـــاكـــل يــجــعــل الــجــمــيــع 

مستقبال أمام استحقاقات قاسية، 

 ويجعل الشعب والدولة أمام مصير 

مجهول.
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اللغة العربية،  لــه تــعــاريــف عــدة فــي  الــديــن  وألن 

ترتبط  وأغلبها  القرآنية  التفاسير  فــي  وكــذلــك 
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اآليات التي تثبت أن الدين جوهره طاعة لتنظيم 

الــحــيــاة وعــقــوبــة ملــن يخالف شـــروط الــبــقــاء في 

الحياة.. وألن الجوهر هو األساس في أية فكرة 

أو حركة أو منظومة او حتى منهج أيديولوجي، 

فــإن الجوهر ثابت فــي املعنى والــداللــة، وأنــه أي 

اإلنــســان،  لتقويم  الصحيح  الــطــريــق  هــو  الــديــن 

من خالل حركتني ثابتتني يراد له أن يطبقهما 

منه، سواء  املرجو  الجزاء  على   
ً

ليكون حاصال

فــــي اآلخـــــــرة كــجــنــة املـــيـــعـــاد أو الـــدنـــيـــا كــحــيــاة 

االولى:  يقال..  باٍل وضمير كما  براحة  يحياها 

إنـــــه ارتــــبــــاط مــــع الـــخـــالـــق لـــشـــكـــره عـــلـــى الــنــعــم 

والعبادة وتوسالتها والوجود وطرقه؛ ولذا فهو 

باختصار علم وعمل وتوحيد وأخالق وهي ما 

تحتاج الى صدق ترتبط بالحركة الثانية: عالقة 

العالقات  إيجاد هذه  االنسان بمحيطه وكيفية 

وتطبيقها من أجل الحصول على رضا الله في 

جزائه.

ولــكــن األسئلة الــتــي تــتــردد دائــمــا على وفــق ما 

ــيــه املــجــتــمــعــات مــمــا يــمــكــن تسميته  وصــلــت إل

تشظيا في األفكار والتعاريف لهذه الجهة او تلك 

في املذاهب املتعددة وحتى داخل املذهب الواحد 

سيكون: هل حقا نحن بحاجة الى قراءة جديدة 

للدين؟، وهــل الدين يحتاج الــى هــذه الــقــراءة؟ أم 

أننا بحاجة الى مراجعة الفقه، وما وصلنا منه 

الى  أننا بحاجة  أو  نتائجه؟،  من صــراعــات في 

الــديــن بحسب ما  إعـــادة ترتيب األولـــويـــات فــي 

الفقه املتعدد واملتشظي والذي امتد منذ  أنتجه 

أن تــحــول االمـــر مــن شـــورى بينكم الــى خالفة 

الى  وقـــوة  الــى سلطة  األمـــور  ل 
ّ

لتتحو وخليفة، 

يومنا هذا؟، ثم يمكن أن ينبثق سؤال آخر: هل 

القراءة تشمل األصول أم الفروع في الدين؟، وإذا 

العبادات  الدين هي  أن األصــول في  اعتبرنا  ما 

واألخالق واالهتمام بالعمل، فهل أن الفروع التي 

الــذي  بالفقه  تختص  أنها  على  إجمالها  يمكن 

رها وتناقض فيها لدى هذا 
ّ

عّرف الفروع وفس

الفقيه أو ذاك؟، وكذلك يمكن وضع السؤال اآلتي: 

هل الفقه كان خالصا للدين أم أنه جاء بتأثير 

اوضحنا  كما  سياسية،  ألغـــراض  أو  سياسي 

ل األمر من الشورى الى الخالفة؟.
ّ

منذ أن تحو

التي يمكن استخالصها من خالل  إن اإلجابة 

العالم  الــتــي يشهدها  الــعــديــدة  الــصــراعــات  تــلــك 

أو  الجهة  هــذه  مــن  ــف 
ّ
تــؤل الــتــي  الكثيرة  والكتب 

بالفقه  ما نسميه  والتي تضم بني طياتها  تلك 

الــعــالــم الديني  الـــذي يــأتــي بــه الفقيه  اإلســالمــي 

واملالك ملعرفة أسرار الدين، خاصة إذا ما اتفقنا 

عنى بفهم أحكام 
ُ
على الفقه يعني (العلم الذي ي

الــشــريــعــة اإلســالمــيــة واســتــنــبــاطــهــا مــن أدلتها 

النبوية  والسنة  الكريم  الــقــرآن  فــي  ة 
ّ
التفصيلي

في كل مناحي حياة املسلم بما عليه من أفعال 

ف بها، وهو العلم الذي يقّرر حكم 
ّ
وعبادات مكل

الشيء حالله وحرامه ووجوبه وندبه وكراهيته. 

دراســة علوم  نظريا يشتمل  اإلســالمــّي  والفقه 

الفقه، وأيضًا  أساسية فيه، أال وهي علم فــروع 

علم أصول الفقه، وعلم االستدالل، وغيره).

إن مقولة حــاجــة الــديــن الــى إعـــادة قـــراءة مقولة 

خاطئة بحسب اعتقادي ألن أية مراجعة للدين 

يعني وجود خطأ سابق يراد تصحيحه، وهو 

يعني وجود ميٍل ولو نسبيا، ونحتاج الى فهمه، 

لـــذا فـــإن األمـــر يعني وجـــود خــطــأ أو عـــدم فهم 

الدين. بمعنى  الى فهم جوهر  ل 
ّ

التوص أو عدم 

 لم يعد ثابتا رغم أن جوهره 
ٍ
أن الدين كمفهوم

 أو 
ً
 أرضــيــة

ً
هــو الثابت دومـــا، ألنــه لــم يكن فــكــرة

 إنسانية أو منهجية، بل هو جوهر 
ً
أيديولوجية

لــذا فــإن الصحيح أن نقول، إننا بحاجة  إلــهــي.. 

الــى قـــراءة جــديــدة للفقه أكــثــر مــن حاجتنا الى 

إعادة قراءة جديدة للدين، ألن الفقه ارتبط كثيًرا 

بالواقع السياسي الذي انبثق منه هذا الفقه.. وأن 

هــنــاك مــن يــقــول أن مــا يحصل اآلن فــي العالم 

أجــمــع وفـــي الــعــالــم االســـالمـــي بــصــورة خاصة 

 / السياسة  أنجبته  الــذي  الفقه  لذلك  نتيجة  هو 

السلطة / الحكم.

ولـــهـــذا يــمــكــن لــنــا أن نـــراجـــع تــأثــيــر الــفــقــه على 

الثوابت وتأثيره على الثالوث الذي يشكل الفهم 

العام للدين (العلم العمل األخالق).. رغم أن هناك 

ق لنا الــديــن، لذا 
ّ

مــن يعد الفقه أنــه هــو مــن ســـو

ره ليبقى هو 
ّ

ا بما يفس
ً
د

ّ
فإن املعنى يبقى متجد

ا 
ً
 أو مذهب

ً
 طائفة

ّ
الفاعل.. وأن هذا األمر ال يخص

ا لجهٍة، أو أنه يشمل 
ً
كي ال يكون األمــر مجانب

تأثيره  أصبح  الــذي  الفقه  يعني  بل هو  الجميع، 

التأثير  الفكري والعاطفي أكثر منه  الواقع  على 

الديني على اإلنسان العابد، وهو ما يعني أيضا 

 جديد في 
ّ

كــل بثوابته وجوهره يالئم  الدين  أن 

الحياة وهو ما يرتبط بالعقل والضمير معا.

 اذا أردنا تحوير 
ّ

إن املفهوم املقصود واضح إال

ر، 
ّ
الدين ثابت والفقه متغي مقاصده، بمعنى أن 

البشرية سببها  تعانيه  ومــا  نسبي  فالفقه  لــذا 

يبق  لــم  ده، حتى 
ّ
وتـــعـــد الفقه  فــي  النسبية  هــذه 

بــل هــي مستمرة حتى  دات تاريخية، 
ّ
تــعــد على 

م علينا قراءة جديدة ملا هو 
ّ
اآلن.. وهذا األمر يحت

ل 
ّ

ل. واملتحو
ّ

نسبي أكثر منه ملا ثابت وغير متحو

الى  األحيان  بالضرورة وفي كثير من  خاضع 

ة السلطة التي يعيش فيها هذا الفقيه أو ذاك، 
ّ

قو

إن صحت  الفقهيات  الكثير من  ما جعل  وهــو 

الــنــســبــيــات وإن ناقشت  ـــى  ال تــنــتــمــي  الــتــســمــيــة 

 لــزمــن املــقــوالت 
ً
 واعـــيـــة

ً
الـــثـــوابـــت، ألن مـــراجـــعـــة

ة 
ّ

الفقهية نجد أنها كانت في زمٍن سياسي وقو

سلطة وحكم متوارث يحتاج الى من يعينه على 

استنباط ما هو ممكن من الثوابت لكي يبقى في 

السلطة.. ولذا يمكننا القول إن الواقع السياسي 

ا بحيثيات وجوده، 
ً
ا مرتبط

ً
هو الذي أنتج لنا فقه

ل السلطة وحاجتها الى معني.. 
ّ
ل بتبد

ّ
وهو متبد

وهنا يمكن لنا أن نختصر هذه القراءات على ما 

هو خالف بني الفقهاء ومن استرجاع الثابت من 

فم املتغير واسترجاع الجوهر من فم النسبي.

إن القراءة الصحيحة التي نحن بحاجٍة إليها هو 

وتعريفات  بالجوهر  املرتبط  الفقه  استخالص 

الـــديـــن وأهــمــيــتــه فـــي املــجــتــمــع واملــرتــبــطــة كلها 

الفقه  عــن  وعزلها  ومخلوقاته،  الخالق  بــوجــود 

أوصلنا  من  ألنها  وغاياتها،  بالسلطة  املرتبط 

الــى مــا وصلنا إليه مــن تــراشــق وتــضــارب، ألن 

نق 
ُ
ـــَي ع

َ
هــنــاك حــتــى فــي هـــذا الــزمــن مــن يــريــد ل

الــتــفــســيــر لــصــالــح هــــذه الــجــهــة الــســيــاســيــة أو 

السابقة  املقوالت   
ّ

لكل املراجعة  فإن  ولهذا  تلك، 

وتفكيك العالقة بني الفقه والسلطة من أجل ردم 

ل 
ّ

 منذ أن تحو
ً

ة الخراب الذي يأتينا متناسال
ّ

هو

 حياتي الى رؤية حكم سياسي.. 
ٍ
الدين من منهج

وهو أمر قد يرتبط بالجهد الفلسفي أو يتداخل 

مــعــه أو حــتــى ينفصل عــنــه، فــاألمــر حــقــا أمــام 

الفقه وغــايــاتــه،  بــجــوهــره، ونسبية  الــديــن  ثــبــات 

منه  أكثر  بفعٍل سياسي،  انوجد  الفقه  أي  ألنــه 

فعال دينيا، وهــو ما يعني أن األمــر يحتاج الى 

جدٍل فلسفي ومعرفي أيضا، وكل شيء يمكن 

 ألن ال شيء ثابتا، إذ ال فكرة بال 
ّ
مقابلته بالضد

 

ية.
ّ
ضد
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الــوبــاء وعجزة  الخفاء وانتشر  الــبــالء وبــرح فيه  فــي زمــن اشتد فيه 

وملحدنا  موحدنا  وكافرنا  مؤمننا  فلجأنا صاغرين  األرض  حلول 

ربنا  الخالص،  الله  الدعاء نسأل  أكــف  فرفعنا  السماء،  ننشد حلول 

بك،  إال  قــوة  لنا وال  فــال حــول  وقــوتــك  بــه بحولك  أبتليتنا  نجنا مما 

وكــمــا هــو شــأنــه رحــمــن رحــيــم سيكشف عــنــا الــبــالء ويــطــرد الــوبــاء 

ونعود أصحاء، فمنا من يتعظ مما جرى علينا ومنا من يعود لعبادة 

العجل، فالشيطان موجود وبدل السامري ألف سامري وزد عليهما 

النفس اإلمارة بالسوء. في هذه األسطر القليلة ذكرنا الحال وعكسنا 

صورة املاضي على املستقبل لنتحدث بعدها على ما بينهما كيف 

به وساعدوا  فاستهانوا  كانوا جهالء  أغلبنا  الوباء  مع  تعاملنا  كان 

على أنفسهم لينتشر بيننا انتشار النار في الهشيم، ومنا من كذب 

وجوده ومنا من تحامق فأبرز عضالته متحديا "(يتحدى فيروس ال 

رى بالعني املجردة) أي جهل هذا، وما تقدم شيء 
ُ
ي

ووسائل التواصل االجتماعي وباقي وسائل اإلعالم 

شيء آخر، فكلما طال أمد البالء ظهر لنا حتى من 

بني األميني من نصبوا أنفسهم أطباء، وكل يصف 

الوصفات ينصحك بشيء ويمنع عنك أشياء وبدل 

أربــك حياتك وجعلك  األزمــة  أن يعينك على تجاوز 

تخاف حتى من مرآتك تخشى أن تعديك صورتك 

باقي  ونــســيــنــا  األوراق  علينا  لتختلط  فــيــهــا  الــتــي 

األمراض، فإذا تشابهت بعض األعراض مع أعراض 

لم نمرض  الوباء على ما ســواه وكأنا  الوباء قدمنا 

من قبل فمأل الخوف قلوبنا. سئل إبن النفيس عن 

الوباء قال: الوهم نصف الداء والطمأنينة نصف الدواء 

والثقة في الله أول خطوة للشفاء وهناك قول جميل 

املـــرء أن يسعى بمقدار جــهــده وليس  مــفــاده (عــلــى 

عليه أن يــكــون مــوفــقــا) فــقــدم املــقــدمــات الصحيحة 

فــي الــوقــايــة مــن كــمــامــات وكــفــوف وعـــدم االخــتــالط 

واالبتعاد عن التجمعات وعدم الخروج إال للضرورة 

وتــرك مسافة بني متحدث وآخــر، ويعمل ذلــك على 

تعزيز املناعة وتــرك األمــر بعد ذلك لله هو املشافي 

املعافي فإن شاء أنجاك وإن شاء ابتالك. وجعل األمل والتفاؤل نصب 

الدنيا من  لنا"، فقد ضاقت  الله  لن يصيبنا إال ماكتب  عينيك و"قــل 

الذين من قبلنا وأصيبوا بالوباء وابتلوا بأنواع البالء نجا  قبل على 

منهم من نجا وهلك من هلك واستمرت الحياة، وكما يقال (ضاقت 

فلما أستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها التفرج)، لنجعل أملنا 

ورجاءنا بالله ليكشف ما ألم بنا من بالء، وينجينا من الوباء وال نربك 

االجتماعي  التواصل  وسائل  استغلوا  الذين  املتقولني  بقول  حياتنا 

الوسائل  هــذه  استغلوا  ذلــك  أكثر من  بل  الناس رعبا،  قلوب  ليملؤوا 

لنكن  الوباء،  البعض واملتاجرة على حساب املصابني بهذا  لتسقيط 

ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والنتبع كل ناعق (فما أضيق 

العيش لوال فسحة األمل).
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هواتف مشّفرة
هت "إنكروتشات" التي تبيع هواتف 

ّ
ونب

هتها 
ّ
رة خاصة، في رســــــــالة وج

ّ
مشــــــــف

للمستخدمني في حزيران إلى ضرورة 

ــــــــص مــــــــن األجهــــــــزة نظــــــــرا إلى أن 
ّ
التخل

خوادمها "صودرت خالفا للقانون من 

قبل كيانات حكومية".

وقــــــــال نائب املدير التنفيــــــــذي في جهاز 

الشــــــــرطة األوروبية "يوروبول" ويل فان 

غيمرت في مؤتمر صحافي في الهاي 

إن االختراق اإللكتروني سمح للشرطة 

بـ"االطالع عن كثــــــــب" على عالم الجريمة 

املنظمة ومجموعاته.

وجــــــــاء في بيــــــــان مشــــــــترك لـ"يوروبول" 

األوروبيــــــــة  الهيئــــــــة  و"يوروجاســــــــت، 

املسؤولة عن تنسيق املتابعات القضائية 

واألحكام، أن االختراق اإللكتروني أتاح 

"عرقلــــــــة األنشــــــــطة الجرمية بمــــــــا فيها 

ومحاوالت  والفساد،  العنفية،  الهجمات 

القتل وعمليات تهريــــــــب املخدرات على 

نطاق واسع".

وأشار البيان إلى "تناول بعض الرسائل 

مخططــــــــات الرتــــــــكاب جرائــــــــم عنفيــــــــة 

وشيكة ما أتاح القيام بتحّرك فوري".

وبــــــــدأت الســــــــلطات الفرنســــــــية التحقيق 

 العثور 
ّ

فــــــــي العــــــــام 2017 بعدما تبــــــــني

"بشكل منتظم" خالل عمليات مكافحة 

الجرميــــــــة علــــــــى هواتــــــــف  املجموعــــــــات 

"إنكروتشات" التي تستخدم خوادم في 

فرنسا.

تخطي تقنية التشفير
وتابع بيان "يوروبول" و"يوروجاســــــــت" 

املشــــــــترك أنه "فــــــــي ما بعــــــــد، أمكن زرع 

جهاز تقنــــــــي قادر على تخطــــــــي تقنية 

التشــــــــفير والوصــــــــول إلــــــــى مراســــــــالت 

املستخدمني".

وأفادت مصادر قضائية بأن ما بني 90 

إلى 100 باملئة من زبائن "إنكروتشات" 

مرتبطون بالجريمــــــــة املنظمة من خالل 

نحو 50 ألفا من الهواتف املتداولة.

إطفاء فوري
بعد ذلك دخلت الشــــــــرطة الهولندية على 

الخــــــــط بناء على معلومــــــــات أبلغتها بها 

الشرطة الفرنسية.

وأيضــــــــا جــــــــاء فــــــــي البيــــــــان أن التحقيق 

ن من اعتراض ماليني الرسائل التي 
ّ
"مك

تبادلهــــــــا مجرمون من أجــــــــل التخطيط 

لجرائم خطيرة، ومشاركتها وتحليلها".

لعت 
ّ
وتابع أن "سلطات إنفاذ القانون اط

على هذه الرســــــــائل في الوقــــــــت الفعلي 

لتبادلها، من دون علم مرسليها".

قســــــــم  رئيــــــــس  كــــــــراغ  آنــــــــدري  وقــــــــال 

التحقيقــــــــات املركزية في الشــــــــرطة في 

مؤتمــــــــر صحافي إن عمليــــــــة االختراق 

نت الشــــــــرطة الهولندية 
ّ
اإللكترونــــــــي مك

من دهــــــــم 19 مختبــــــــرا لتصنيــــــــع مادة 

وضبــــــــط  رة، 
ّ
املخــــــــد امليثامفيتامــــــــني 

أطنــــــــان مــــــــن كريســــــــتال امليثامفيتامني 

وتوقيــــــــف  والكوكايــــــــني، 

مئــــــــة  مــــــــن  أكثــــــــر 

شخص.

وأفــــــــادت وســــــــائل إعــــــــالم هولندية بأن 

التحقيق أتــــــــاح توقيف اثنــــــــني من أبرز 

مهّربي مادة امليثامفيتامني في البالد.

ودافعت السلطات الفرنسية والهولندية 

عن قرار االختراق اإللكتروني لشــــــــبكة 

رة، واعتبرتــــــــا أنها 
ّ
االتصــــــــاالت املشــــــــف

 أنها كانت 
ّ

مبّررة نظرا لألدلة التي تبني

تســــــــتخدم بشــــــــكل أساســــــــي لغايــــــــات 

جرمية.

وقال فــــــــان غيمــــــــرت إن "املنصــــــــة التي 

اســــــــتهدفت فــــــــي هــــــــذه العمليــــــــة كانت 

مصّممة خصيصــــــــا لتلبية احتياجات 

املجرمني".

تكنولوجيا التشفير
وتابع إن "إســــــــاءة استعمال تكنولوجيا 

التشفير هي عامل أساسي في تسهيل 

األنشطة الجرمية".

كانت  التــــــــي  "إنكروتشــــــــات"  هــــــــت 
ّ
ووج

تبيــــــــع هواتفها مقابل نحــــــــو ألف يورو 

للجهاز الواحد، رســــــــالة نصية "طارئة" 

ملســــــــتخدميها في 13 حزيران أبلغتهم 

فيها بأن تشفيرها قد اخترق.

وجــــــــاء فــــــــي الرســــــــالة النصيــــــــة "اليــــــــوم 

صــــــــادرت كيانــــــــات حكوميــــــــة نطاقنا" 

اإللكتروني، وقد أرفــــــــق البيان بصورة 

عن هــــــــذه الرســــــــالة كانت قــــــــد تداولتها 

وســــــــائل إعــــــــالم عــــــــدة فــــــــي األســــــــابيع 

األخيرة.

وتضّمنت رسالة "إنكروتشات" النصية 

بإطفــــــــاء  "ننصحكــــــــم  ملســــــــتخدميها 

ص منها فورا".
ّ
أجهزتكم والتخل

مئات التوقيفات
توقيف  األوروبية  الشرطة  وأعلنت 

أكثر مــــــــن 800 شــــــــخص في 

إثر إغالق شــــــــبكة  أوروبا 

هاتفيــــــــة  اتصــــــــاالت 

كانــــــــت  مشــــــــفرة 

تعتمدهــــــــا 

مجموعات الجريمــــــــة املنظمة في القارة 

العجوز فــــــــي التخطيط ملحاوالت اغتيال 

وصفقات مخدرات كبرى.

وأعلنــــــــت بريطانيــــــــا أنهــــــــا أوقفت 746 

شــــــــخصا علــــــــى خلفيــــــــة هــــــــذا الخــــــــرق 

اإللكترونــــــــي معتبرة العمليــــــــة "اختراقا 

هائال" على صعيــــــــد التصدي للجريمة 

مة، علما أن عمليات توقيف أخرى 
ّ
املنظ

جرت في النروج وإسبانيا والسويد.

وكانت "إنكروتشات" التي تبيع هواتف 

رة خاصة يبلغ سعر الواحد منها 
ّ
مشف

هت في حزيران 
ّ
نحــــــــو ألف يورو، قد وج

ر عددهم 
ّ
رســــــــالة ملســــــــتخدميها املقــــــــد

هتهم فيها إلى ضرورة 
ّ
بســــــــتني ألفا نب

ــــــــص مــــــــن األجهــــــــزة نظــــــــرا إلى أن 
ّ
التخل

خوادمها "صودرت خالفا للقانون من 

ق 
َ
قبل كيانــــــــات حكومية"، قبــــــــل أن تغل

الشركة.

وجــــــــاء في بيــــــــان مشــــــــترك لـ"يوروبول" 

األوروبيــــــــة  الهيئــــــــة  و"يوروجاســــــــت"، 

املسؤولة عن تنسيق املتابعات القضائية 

واألحكام، أن االختراق اإللكتروني أتاح 

"عرقلــــــــة األنشــــــــطة الجرمية بمــــــــا فيها 

والفساد، ومحاوالت  العنفية،  الهجمات 

القتل وعمليات تهريــــــــب املخدرات على 

نطاق واسع".

"أمر مقلق للغاية"
وقالــــــــت قائــــــــدة الوحــــــــدة املركزيــــــــة فــــــــي 

الشــــــــرطة الهولندية جانني فان دين برغ 

إن محتوى بعض الرســــــــائل املشــــــــفرة 

"كان مثيرا للقلق لدرجة تفوق الخيال".

وقالت فــــــــي مؤتمر صحافي "كان األمر 

وكأننا نجلس إلى طاولة مجرمني خالل 

دردشتهم".

التحقيق  الفرنســــــــية  الســــــــلطات  وبدأت 

 العثور 
ّ

فــــــــي العــــــــام 2017 بعدما تبــــــــني

"بشكل منتظم" خالل عمليات مكافحة 

املجموعــــــــات الجرميــــــــة علــــــــى هواتــــــــف 

"إنكروتشات" التي تستخدم خوادم في 

فرنسا.

وتابع بيان "يوروبول" و"يوروجاســــــــت" 

املشــــــــترك أنــــــــه "أمكن زرع جهــــــــاز تقني 

قــــــــادر علــــــــى تخطــــــــي تقنية التشــــــــفير 

والوصول إلى مراسالت املستخدمني".

وأفادت مصادر قضائية بأن ما بني 90 

إلى 100 باملئة من زبائن "إنكروتشات" 

مرتبطون بالجريمــــــــة املنظمة من خالل 

ما بــــــــني 50 ألفا و60 ألفا مــــــــن الهواتف 

املتداولة.

وجاء فــــــــي بيان ملديــــــــرة التحقيقات في 

الوكالــــــــة الوطنيــــــــة ملكافحــــــــة الجرائم في 

بريطانيا نيكي هوالند أن "هذه العملية 

هي األوســــــــع نطاقا واألكثر تعّمقا على 

اإلطــــــــالق في اململكــــــــة املتحدة في مجال 

الجرائم املنظمة الخطيرة".
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حــــــــذرت األمــــــــم املتحــــــــدة من أن 

النفايــــــــات اإللكترونية تجاوزت 

50 مليــــــــون طن في العام 2019 

بزيــــــــادة نســــــــبتها 20 % علــــــــى 

خمس سنوات.

وجاء في التقرير السنوي لألمم 

املتحــــــــدة حــــــــول هــــــــذا املوضوع 

أن 17 % فقــــــــط مــــــــن 53 مليون 

طن مــــــــن النفايــــــــات اإللكترونية 

من هواتف وحواســــــــيب وادوات 

منزلية وغيرها، أعيد تدويرها. 

ورمي ما تبقى وقيمته نحو 50 

مليار يورو.

هــــــــذه  أن  التقريــــــــر  وأوضــــــــح 

النفايــــــــات غير املعــــــــاد تدويرها 

تحوي الذهب والفضة والنحاس 

والبالتني وفلزات األتربة النادرة 

التي ينبغي اســــــــتغاللها النتاج 

أجهزة جديدة.

وتحــــــــوي أيضــــــــا مواد ســــــــامة 

وخطــــــــرة على صحة االنســــــــان 

على ما حذر التقرير.

وأشــــــــارت األمم املتحدة إلى أن 

إعادة  ونســــــــبة  املبرمج  التقادم 

التدويــــــــر املتدنيــــــــة تفاقــــــــم مــــــــن 

املشكلة.

وقــــــــد انتجت آســــــــيا أكبر كمية 

مــــــــن النفايــــــــات اإللكترونية مع 

القارة  24,9 مليون طــــــــن تليها 

فأوروبــــــــا   (13,1) األميركيــــــــة 

تســــــــجل  لكنهــــــــا  مليونــــــــا   12)

أكبر معــــــــدل للفــــــــرد) وإفريقيا 

وأوقيانيــــــــا مــــــــع 2,9 مليون طن 

و0,7 مليون طن.

املســــــــاعد  العام  األمــــــــني  وقــــــــال 

ديفيــــــــد مالون وعميــــــــد جامعة 

"يجــــــــب علــــــــى  املتحــــــــدة  األمــــــــم 

وجــــــــه الســــــــرعة زيــــــــادة الجهود 

أكثــــــــر  انتــــــــاج  إلــــــــى  للتوصــــــــل 

استدامة للتجهيزات الكهربائية 

واســــــــتهالكها  واإللكترونيــــــــة 

والتخلص منها".

وشدد انطونيس مافروبولوس 

رئيس الجمعية الدولية للنفايات 

الصلبة على ان "كمية النفايات 

مرات  ثالث  زادت  اإللكترونيــــــــة 

أسرع من سكان العالم و13 % 

أكثــــــــر من إجمالي الناتج العاملي 

في السنوات الخمس األخيرة".

تنــــــــوي "مايكرســــــــوفوت" تدريــــــــب 

25 مليون شــــــــخص بحلول نهاية 

الســــــــنة الحاليــــــــة علــــــــى املؤهــــــــالت 

الضرورية إليجــــــــاد عمل أو البقاء 

على إطالع في عالم شهد تسارعا 

التقنية  إلــــــــى  في عمليــــــــة االنتقال 

الرقمية بسبب جائحة كوفيد19-.

وقال رئيــــــــس شــــــــركة املعلوماتية 

بــــــــراد ســــــــميث "تتمثل  العمالقــــــــة 

إحدى الخطوات الضرورية لتعزيز 

حصول انتعاش اقتصادي سليم 

وناجح في توسيع الحصول على 

املؤهالت الرقمية الضرورية لتولي 

وظائف جديدة".

وقالت املجموعة إنها ستخصص 

منحــــــــا بقيمــــــــة 20 مليــــــــون دوالر 

ملنظمات غير ربحية في إطار هذه 

املبادرة.

وســــــــيوجه ربــــــــع هــــــــذه املنــــــــح إلى 

أشــــــــخاص  يديرهــــــــا  منظمــــــــات 

ملونــــــــون وتخدم هــــــــذه الفئات في 

الواليــــــــات املتحدة علــــــــى ما اوضح 

سميث.

وأشــــــــار إلــــــــى ان "جميــــــــع أقســــــــام 

شــــــــركتنا ستشــــــــارك فــــــــي هــــــــذه 

املبادرة. وهذه مبادرة تكنولوجية 

شــــــــاملة ترتكز علــــــــى تكنولوجيا 

البيانات والتكنولوجيا الرقمية".

وقالــــــــت األمم املتحــــــــدة الثالثاء إن 

أزمــــــــة كوفيــــــــد - 19 كان لهــــــــا أثر 

أكبر بكثيــــــــر علــــــــى الوظائف مما 

كان يعتقــــــــد ســــــــابقا محــــــــذرة من 

أن الوضــــــــع في القــــــــارة األميركية 

صعب على وجه الخصوص.

 (ESA) ووكالة الفضاء األوروبية (NASA) تتابع وكالة الفضاء األميركية

والوكالــــــــة اليابانية الستكشــــــــاف الفضاء الجــــــــوي (JAXA) كيفية تأثير 

فيــــــــروس كورونا على االقتصــــــــاد والبيئة، حيث جمعــــــــت وكاالت الفضاء 

ا ما رصدتــــــــه األقمار الصناعية من أجل بنــــــــاء لوحة معلومات 
ً
الثــــــــالث مع

جديدة.

وتتيح لوحــــــــة معلومات املراقبة األرضية لفيروس كورونا للمســــــــتخدمني 

استكشــــــــاف كيف أثــــــــر الوباء على حركــــــــة املرور في املطارات والشــــــــحن، 

وأضــــــــواء الليل في املــــــــدن، واإلنتاج الزراعــــــــي في مواقع حــــــــول العالم، كما 

تتضمن بيانات عن غازات االحتباس الحراري وجودة الهواء وجودة املياه.

وقال (توماس زوربوشــــــــن) Thomas Zurbuchen، املدير املساعد ملديرية 

مهمــــــــة العلوم التابعة لناســــــــا، في مقطع فيديو: الوبــــــــاء ترك حصيلة هائلة 

ا يمكننا توثيقه من الفضاء. 
ً
من املعاناة اإلنســــــــانية، كما ترك تأثيــــــــًرا عاملي

وأضــــــــاف "أدركــــــــت وكاالت الفضــــــــاء الثالث أنــــــــه إذا تمكنا مــــــــن الجمع بني 

القــــــــوى، فيمكننا توفير مجموعة أقوى مــــــــن األدوات التحليلية للتأثير في 

هذه األزمة السريعة الحركة". ويوضح القمر الصناعي (ALOS-2) التابع 

للوكالة اليابانية الستكشــــــــاف الفضاء الجوي (JAXA) والقمر الصناعي 

(Sentinel-1) التابــــــــع لوكالة الفضاء األوروبية (ESA) كثافة الســــــــيارات 

الجديدة املتوقفة في مصنع بالقرب من مطار بكني الدولي. وتظهر الرسوم 

البيانية ضمن لوحــــــــة املعلومات كيف تراجعت كثافة الســــــــيارات الجديدة 

املتوقفة هناك بني شهر كانون االول/ ديسمبر 2019 وشهر شباط 2020 

بعــــــــد ظهور فيروس كورونا الجديد في الصــــــــني، كما تظهر صور األقمار 

الصناعية إعادة ارتفاع عدد الســــــــيارات التي يتــــــــم إنتاجها مرة أخرى في 

شهر نيسان.

ونشرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء األوروبية في وقت سابق خرائط توثق 

التغير في ثاني أكســــــــيد النيتروجني الذي يلوث الهــــــــواء في الصني نتيجة 

الوباء.

وأصبحت الســــــــماء صافية مع إغالق املصانع وبقاء الطائرات على األرض 

وتوقف الناس عن التنقل أثناء الحجر الصحي في املنزل.

وتتضمــــــــن لوحــــــــة املعلومات اآلن تغييــــــــرات في ثاني أكســــــــيد النيتروجني 

– الــــــــذي يتــــــــم إطالقه عند حرق الوقود األحفــــــــوري – عبر الواليات املتحدة 

وأوروبا والهند والصني.

وتظهــــــــر بيانات وكاالت الفضاء أن كمية غــــــــازات االحتباس الحراري التي 

ا مع تباطؤ االقتصادات 
ً

يطلقها اإلنسان في الغالف الجوي انخفضت أيض

بسبب الوباء.

وقال مديــــــــر برنامج األبحاث في وكالة ناســــــــا: إن انبعاثات ثاني أكســــــــيد 

الكربون عادت إلى وضعها الطبيعي في بكني في شــــــــهر نيسان مع نهاية 

عمليات الحظر التي تسبب بها فيروس كورونا، كما انتشر التلوث بثاني 

أكسيد النيتروجني في الصني.
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أعلنــــــــت الصــــــــني أنها سترســــــــل نهاية تموز مســــــــبارا 

را باتجاه املريخ في أول مهمة 
ّ
وروبوتا صغيرا مســــــــي

لها نجو الكوكب األحمر.

ويســــــــتثمر هذا البلد مليارات الــــــــدوالرات في برنامجه 

الفضائــــــــي مع إطــــــــالق أقمــــــــار اصطناعيــــــــة وإمكانية 

إرســــــــال مهمة مأهولة إلى القمر فيمــــــــا اطلقت مركبة 

جديدة خالل أيار.

وقال مركــــــــز عمليات الفضاء في وينشــــــــانغ (جنوب 

الصني) "سيتم اختيار موعد مناسب (..) خالل الفترة 

بــــــــني 20 تمــــــــوز و25 منه الطالق املســــــــبار تيانوين1- 

باتجاه املريخ".

وشدد البيان املقتضب الذي نشر على شبكة التواصل 

االجتماعي "ويتشات"، "نتمنى مسبقا النجاح الكامل 

للمهمة!".

وتحتاج الرحلة بني األرض واملريخ إلى ســــــــبعة أشهر 

تقريبا ولن يصل املســــــــبار الصينــــــــي إلى وجهته قبل 

2021. وتتغير املســــــــافة باســــــــتمرار لكنها 55 مليون 

كيلومتر كحد ادنى.

وتحمل املهمة اســــــــم "تيانوين" (أســــــــئلة إلى الســــــــماء) 

ولهــــــــا ثالثة أهــــــــداف، وضع مســــــــبار في مــــــــدار املريخ 

وجعلــــــــه يحــــــــط على ســــــــطح الكوكب األحمــــــــر ومن ثم 

تسيير روبوت على السطح إلجراء تحاليل.

وســــــــبق للصني أن أنجزت عملية مماثلــــــــة على القمر 

حيث أنزلت مســــــــبارا صغيرا مســــــــيرا علــــــــى دواليب 

سمي "أرنب اليشــــــــم" ومن ثم مسبارا آخر في كانون 

الثانــــــــي 2019 علــــــــى الجانب املعتم للقمر في ســــــــابقة 

عاملية.

والصني ليست البلد الوحيد الذي ينوي إرسال مهمات 

إلى املريخ.

فالواليــــــــات املتحدة التي ســــــــبق لها ان أرســــــــلت أربعة 

مسبارات إلى املريخ ســــــــتطلق نهاية تموز، مسبارها 

الخامس "برسفيرينس".

وستطلق اإلمارات العربية املتحدة كذلك خالل الشهر 

الحالــــــــي أول مســــــــبار عربي باتجــــــــاه الكوكب األحمر 

انطالقا من اليابان.

فــــــــي املقابل، أرجئــــــــت مهمة "إيكزومارس" الروســــــــية-

األوروبيــــــــة إلى 2022 بســــــــبب مشــــــــاكل تقنية فاقمت 

مــــــــن حدتها جائحة كوفيــــــــد19- بعدما كان من املقرر 

إرسال روبوت إلى املريخ خالل الصيف الحالي.
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ييي م م ي ر إ

فرنسا.

ني ي ي ري

وتوقيــــــــف نينيـــني،  ـــ ــوالكوكايــــ

مئــــــــة مــــــــن  أكثــــــــر 

شخص.

ير

ننوتضّمنت رسالة "إنكروتشات" النص ّ

بإط "ننصحكــــــــم  ملســــــــتخدميها 

ص منها فورا".
ّ
صصأجهزتكم والتخل
ّ

مئات التوقيفات
تو األوروبية  الشرطة  وأعلنت 

أكثر مــــــــن 800 شــــــــخص

إثر إغالق شــ أوروبا 

هات اتصــــــــاالت 

كا مشــــــــفرة 

تعتمد
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هـــذا كــتــاب قــائــم بـــال قــصــٍد مــســبــق؛ بــمــعــنــى آخـــر أال 

ــات مــعــدة، وال مــن تــوجــٍه مقرر سلفًا. 
ّ
تخطيط، وال نــي

 مشتركة للكتابة 
ً
 مــا فــي األمـــر أن حــاجــة

ّ
كــل

والـــــتـــــدويـــــن، حــــاجــــة لـــلـــحـــوار 

والتأمل  واملراقبة  والتفكير 

املـــــشـــــتـــــرك هــــــي مــــــا أنـــتـــج 

الـــــكـــــتـــــاب، وكــــــانــــــت تــلــك 

زمن  في  لالنفتاح  حاجة 

اإلغالق.

إنــــــــه كـــــتـــــاب يـــــومـــــيـــــات فــي 

االنغالق من  املقاومة، مقاومة 

داخله. 

الكتابة، بوجه من وجوهها، محاولة 

ي االنغالق، ودائمًا في 
ّ
لتحد مستمرة 

الكتابة  بينما  لالنغالق،   
ٍ
دواع ثمة  الحياة 

مسعى إنساني لالنفتاح. 

لكنه  التفكير،  املحاورة وتبادل  هذا كتاب في 

بــجــانــب أســـاس مــنــه كــتــاب فــي الــيــومــيــات، ومــن 

النادر أن يلتقي كاتبان بهكذا مشروع، فاليوميات 

وهي  الكتاب،  هــذا  طبيعة  لكن  بحت.  عمل شخصي 

طبيعة شديدة التماس بالظرف التاريخي الطارئ الذي 

بمواجهة  والحياة  العالم  من  بعضًا  الكاتبان  فيه  كان 

غ هذا العمل املشترك بكتابة 
ّ

وباء كورونا، هي ما تسو

يوميات.

اليوميات، وقد جــاءت بصيغ رسائل حوارية  في هذه 

 
َّ

أن يطل يــحــاول   منا 
ٌّ

كــل كــان  واتــســاب،  متبادلة عبر 

من خاللها على هذا الظرف من زاويــة نظر قد تلتقي 

أحيانًا أو تختلف في أحيان أخرى مع الزاوية املقابلة. 

في هذا الظرف بات كثير من الناس شديدي االهتمام 

الوقت  وفــي  الشخصي،  والــعــيــش  والتفكير  بــالــوضــع 

ــًا عــلــى مــراقــبــة الــحــيــاة 
ّ
نــفــســه كــــان االهـــتـــمـــام مــنــصــب

وتـــطـــوراتـــهـــا فـــي اإلطــــــار املـــحـــلـــي، لــكــن هـــــؤالء الــنــاس 

العالم  اهتمامهم يراقبون  كانوا في جانب أساس من 

والحياة في الكوكب، ال أتوقع أن البشر العاديني، وليس 

السياسيني وأصحاب املصالح الكبرى، كانوا بمثل هذه 

واإلحساس  بالتضامن  واملتبادلة  املشتركة  املشاعر 

بوحدة املصير اإلنساني املشترك كما كانوا عليه في 

مثل هذه األيام.

االحتفاظ  يجري  العربية  الشعرية  الحداثة  تاريخ  في 

إنــهــا قصيدة  املــالئــكــة،  لــنــازك  بموقع خــاص لقصيدة 

شعري  بعمل  مقترنة  الشعرية  الــحــداثــة  بــدايــة  تجعل 

كــــــان عــــن وبــــــــاء، تـــلـــك هــــي قـــصـــيـــدة نـــــــازك املـــالئـــكـــة 

بداية  والنقاد  املــؤرخــني  بعض  ها 
ّ
يعد التي  (الكوليرا) 

وصنع الــعــربــي،  الشعر  تجديد  بــدايــة  التفعيلة،   شعر 

الحداثة. 

(الــكــولــيــرا) قصيدة تعبر عــن مــشــاركــة وجــدانــيــة من 

الشاعرة تجاه معاناة الشعب املصري مع الوباء العام 

القصيدة ومعها تستعاد  1947، تستعاد ذكرى هذه 

مــشــاعــر املـــشـــاركـــة اإلنــســانــيــة بــمــثــل هــــذه الـــكـــوارث. 

حداثتنا اقترنت بقصيدة مكرسة لتحدي وباء.

والعاملي  واملحلي  الشخصي  بني  ما  والتداخل  التنقل 

كانا يشكالن جوهرًا مشتركًا ما بني الكاتبني سواء في 

هذا الكتاب أو خالل يوميات وجدانهما، وهما يواصالن 

أيامهما، 

ومــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــبــــــادل  ثـــــــــم ت

يــــومــــيــــاتــــهــــمــــا، 

 مــــــــــن 
ً
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

مــــديــــنــــتــــه ومــــنــــزلــــه. 

نــة 
َّ

وأحــســب أن هــذا كــان مــن تصاريف اليوميات املــدو
 

هنا.

شخصيًا أنظر في أحيان كثيرة بخوف إزاء هذا الوضع 

د للحياة عبر القارات وللفرد حيثما كان، 
ِّ
ربك واملهد

ُ
امل

خصوصًا إذا ما طال بنا العيش املشترك على مضض 

مع الوباء من دون نتائج مختبرية تذكر. لكن ما يظل 

 أخـــرى أكثر 
ٌ
يــقــابــل هـــذه األحــيــان الــكــثــيــرة هــو أحــيــان

 منها أكون فيها مطمئنًا على الثقة بأن الحياة تنتصر 

أخيرًا.

أعتقد بوجوب هذا االقتران ما بني الخوف من املصير 

العلم بحلول  الثقة بالحياة واملستقبل. لن يظفر  وبني 

الحياة من دون مشاعر خوف حقيقي  ممكنة إلنقاذ 

ز على العمل املسؤول، ولن نظفر بفرصة للحفاظ 
ّ
تحف

على الحياة من دون تلك الثقة.

في  تتمثل  الــخــوف  لقيمة  واملــبــاشــرة  الــعــامــة  النتيجة 

تقدير الناس لهذا الخوف واالستجابة له وذلك بتنامي 

سيادة مبدأ التباعد وحفظ الذات من اآلخرين ثم حفظ 

اآلخرين من الذات بانتظار نجاح العلم بالوصول للقاح 

وعالج للوباء أو القضاء عليه نهائيًا.

ر 
ّ
نعب مــا  هــي  بالحياة  الثقة  لقيمة  املباشرة  والنتيجة 

ومن  فيها  والعمل  الحياة  إدامـــة  على  بالحرص  عنها 

أجــلــهــا بـــرغـــم الــخــطــر املــبــاشــر لــلــمــرض املـــحـــدق بــنــا. 

هــل أبــــدو مــتــشــائــمــًا حــني أقــــول إن عــيــش أي فـــرد مع 

الــــوبــــاء قـــريـــب الــشــبــه بــمــن يــخــتــار الـــحـــيـــاة عــلــى قمة 

 بـــركـــانـــيـــة وال يـــعـــرف فــــي أي حــــني ســيــتــفــجــر فــيــهــا 

بركان.

 الخوف منتجًا، وثق 
َ
خف حني يجب أن تخاف ويكون

وامــِض بقوة األمــل حني يكون األمــل وسيلتك األنجع 

إلدامة الحياة. 

هذا الكتاب هو بعض من ثمرات الثقة بالحياة والخوف 

عليها، الثقة في أن الحياة ستستمر، والخشية عليها 

أسهما في صنع الكتاب، من دونهما ما كان للكتاب 

أن يكون، وال كان له أن يطمح ليكون بعضًا مما 

املبتالة ألجيال ستأتي،  أجيالنا  ناس  تخلفه 

وســتــطــل مــن شــرفــة صــفــائــهــا وســالمــهــا 

عــلــى مـــا يــمــكــن أن يــريــهــا جــانــبــًا من 

حياتنا ويومياتنا تحت طائلة الوباء 

األشد غرابة في التاريخ.

ــرنــا، 
ّ
فـــي لــحــظــات مــعــيــنــة فــك

أنــــــا والــــصــــديــــق الـــعـــزيـــز 

الــدكــتــور لــؤي حمزة، 

أن  نـــــتـــــوقـــــف،   
ّ

أال

نــــتــــواصــــل بـــهـــذه 

وبتدوين  الرسائل، 

الــيــومــيــات مـــا دمــنــا 

ــــني تــحــت وطــأة 
َ
رازح

الـــــظـــــرف نـــفـــســـه، ظـــرف 

الــــوبــــاء، ولـــكـــن هـــل يــظــل الــظــرف 

مـــجـــرد ظـــــرف عـــابـــر أم ســيــمــســي حـــيـــاة؟ 

يكون  أن  أجــل  مــن  والعلماء  العلم  مــحــاوالت  تستمر 

مــا نــمــّر بــه مــجــرد ظـــرف طـــارئ وذلـــك بــحــلــول علمية 

شافية وواقــيــة، وإلــى جنب املــحــاوالت العلمية وجهود 

مؤسسات وعلماء ودول فإن ما ينبغي أن يتواصل هو 

ينبغي  األخــرى،  اإلنسانية بمختلف تجلياتها  املعرفة 

إلــى ما نحن فيه ومــا يمكن أن  تجاوز الصدمة لرؤيٍة 

 للفنون والكتابة في هذا السياق من 
ّ
نصير إليه. ال بد

والظرف حتى  االنغالق  ملغادرة  الروحية  طرقها  خلق 

وهي فيه.

كـــانـــت الـــفـــكـــرة أن يـــكـــون الـــكـــتـــاب بــــأجــــزاء مــتــالحــقــة، 

 هو 
ً
لكن مــا حــال اآلن وقــد يحول دون ذلــك مستقبال

انشغاالت كلينا في مجاالت كتابية أخرى والتزاماتنا 

ومـــعـــهـــا جــهــلــنــا بـــمـــا يــمــكــن أن تــمــضــي فـــيـــه الــحــيــاة 

 وتــــطــــورات املـــــرض مـــن جـــانـــب ومــقــاومــتــه مـــن جــانــب

آخر.

املعلومات التي يسّربها لنا العلم والعلماء عن الفيروس 

تــظــل مــعــلــومــات شحيحة وأحــيــانــًا مــتــضــاربــة، وحــني 

تجهل حقيقة حاٍل، كالفيروس، وأنت تفكر فيه فعليك 

التحكم بطريقة تفكيرك وتعديلها أو تغييرها، هذا كل 

ما تستطيع فعله على وفق الرواقيني. كثير من األشياء 

بتفكيرنا  التحكم  يمكننا  لكن  بها  التحكم  يمكننا   ال 

فيها.

فــي األيــــام األولــــى لــلــمــرض فــي الــعــراق كتبت قصيدة 

ونـــشـــرتـــهـــا مـــبـــاشـــرة فــــي (الــــصــــبــــاح)، كـــــان يــتــصــدر 

"إلــى أصدقائي وأعــدائــي دمتم  اإلهـــداء:  القصيدة هــذا 

بسالم".

اآلن أكرر هذه التحية والتمنيات.
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واإلبــداعــي  الثقافي  املشهد  حفل 

النكرات  مــن  بالكثير   2003 بعد 

عية 
ّ
التي غزت الوسط الثقافي، مد

فسح  وعــدم  واملظلومية  التهميش 

الــفــرصــة أمــامــهــا إلظــهــار الــقــدرات 

االبداعية.

وقــد يــكــون فــي هــذا الــكــالم جانب 

من الصواب لو أن ماظهر بعد هذا 

التاريخ مايسّر من إبداعات سردية 

متميزة، وذلك بعد أن صار النشر 

 أّي شخص 
ّ
متاحا وبال رقيب، وإن

يــــريــــد أن يـــطـــبـــع عـــمـــال مــــا يــدفــع 

للناشر ويصبح كاتبا لديه مؤلف 

يقوم بتوزيعه بنفسه على األدباء 

املتنبي وقيصرية   واألصدقاء في 

حنش.

فـــال تـــكـــاد تـــدخـــل شـــــارع املــتــنــبــي 

فـــي كـــل جــمــعــة حــتــى تـــخـــرج منه 

ـــل بـــكـــتـــب ألشـــخـــاص 
ّ
وأنـــــــت مـــثـــق

لهم  قـــرأت  التــعــرفــهــم،  أو  تعرفهم 

ـــم تـــقـــرأ لــهــم إطـــالقـــًا،  ســابــقــا أو ل

ويــبــقــى الــواجــب األخــالقــي هــو أن 

تـــرى مــا فــي داخـــل هـــذه الــكــتــب أو 

أن تعرف ولو شيئًا بسيطًا حتى 

مع  التواصل  من  نة 
ّ
بي على  تكون 

التواصل، السيما  أو عــدم   الــقــراءة 

تـــضـــيـــق  الــــــــوقــــــــت  مـــــســـــاحـــــة  أن 

 أمــــــــامــــــــك أمــــــــــــام غـــــــــــــــزارة املــــنــــتــــج 

الكتابي.

يـــفـــكـــر هــــؤالء  ـــــســـــؤال هــــنــــا، أال  ال

بـــجـــدوى كـــتـــاب ال يـــقـــرأ ؟ لــيــعــود 

مـــرة ثــانــيــة ويــطــبــع كــتــابــًاآخــر في 

الـــســـنـــة ذاتــــهــــا وبـــنـــســـخ مـــحـــدودة 

أدبية  لنفسه سيرة  جــدا، ويصنع 

كثر،  هــؤالء  املطبوعات،  من  بعدد 

بت املهمة أمام الناقد 
ّ
وكثرتهم صع

 من السمني "كما 
ّ
املتابع لفرز الغث

املثال  على سبيل  يفكر  يــقــال"،أال 

ذلــك الــكــاتــب الـــذي يطبع أكــثــر من 

أربــــع روايــــــات وفـــي روايـــــة واحـــدة 

ـــف  أل صـــفـــحـــة،   "100" حـــجـــمـــهـــا 

خــطــأ لــغــوي واجــتــمــاعــي وفــكــري 

ــم الــكــتــابــة 
ّ
وســـيـــاقـــي، ومــتــى يــتــعــل

 الــــســــرديــــة وهــــــو عـــلـــى مـــشـــارف

املوت؟

 
ّ

ومـــــــاذا يـــريـــد أن يــثــبــت بـــعـــد كـــل

تــلــك الــتــجــارب الــفــاشــلــة، هــل يريد 

ــاب 
ّ
ــت

ُ
أن يـــكـــّررتـــجـــارب فــاشــلــة لــك

التغيير  ماقبل  زمــن  من  تناسلوا 

دوا 
ّ
ليؤك التغيير  بعد  إلى زمن ما 

 
ّ

وبــإصــرار فشلهم في كتابة نص

ســــــــردي فـــــي املـــــراحـــــل املــخــتــلــفــة 

عـــــون الـــــريـــــادة أو الــــقــــدم فــي 
ّ
ويـــــد

ــــة ريـــــادة في 
ّ
الــحــضــور األدبــــــي، أي

تحقيق  بعدم  أقدمية  ــه 
ّ
وأي الفشل 

إنجاز إبداعي!

ـــحـــة  ـــكـــال أمــــــــــام هــــــــذه الـــــــصـــــــورة ال

واملــــظــــلــــمــــة لـــلـــمـــشـــهـــد االبــــــداعــــــي، 

إبداعية  تجارب  املقابل  في  هناك 

تها ألســمــاء جــديــدة على 
ّ
قل عــلــى 

الـــوســـط الــثــقــافــي، اســتــطــاعــت أن 

تــلــفــت الــنــظــر إلــيــهــا ملــا قــدمــتــه من 

مـــنـــجـــز أدبـــــــي يـــســـتـــحـــق الـــــقـــــراءة 

واإلشادة به، بعيدا عن املجامالت 

 الــكــاذبــة والــعــالقــات اإلخــوانــيــة أو

الغرضية.

هذه األعمال وإن كانت قليلة أمام 

كـــثـــرة مـــا يــنــتــج مـــن قــبــل نــكــرات 

ة 
ّ
أنه تبقى نماذج مشع إال  السرد 

ــــزهــــا بــــوضــــوح 
ّ
تـــشـــيـــر إلـــــــى تــــمــــي

ــي للبحث 
ّ
املــتــلــق ــز 

ّ
خـــــاص، وتــحــف

الحديث  أو  بها  واالحــتــفــاظ  عنها 

ـــذي  عــنــهــا، إذ الــعــمــل الــــســــردي ال

يـــمـــتـــلـــك مــــواصــــفــــاتــــه اإلبــــداعــــيــــة، 

ــي في 
ّ
يــثــيــر الــحــمــاســة لـــدى املــتــلــق

الـــحـــديـــث عــنــه والـــتـــرويـــج لـــه بكل 

من  ص 
ّ
يتخل أن  يريد  ألنــه  محبة، 

ه صــورة 
ّ

ركـــام الــنــكــرات الـــذي شـــو

املشهد اإلبداعي، ودفع الكثير إلى 

الـــعـــزوف عــن الـــقـــراءة، وهـــو األمــر 

ـــز الــكــثــيــر مـــن املــبــدعــني 
ّ
الـــــذي حـــف

ـــذيـــن يـــعـــرفـــون قيمة  الــعــراقــيــني ال

للطبع خــارج  اإلبـــداعـــي  مــنــجــزهــم 

الــــعــــراق وتـــأكـــيـــد حـــضـــورهـــم في 

ــعــربــي بــعــيــدا  املــشــهــد اإلبــــداعــــي ال

السردية،  النكرات  نتاج  تراكم  عن 

ـــــقـــــوا تــــقــــدمــــا واضـــــحـــــا فــي 
ّ
وحـــــق

مشاركتهم في الجوائز األدبية في 

ليكونوا  العربية  الــبــلــدان  مختلف 

الـــوجـــه املـــشـــرق لـــإلبـــداع الــعــراقــي 

ـــزه وأصـــالـــتـــه
ّ
ـــــــذي عــــــرف بـــتـــمـــي ال

 

ورصانته.

أدعو في هذا إلى أن يراجع هؤالء 

أنـــفـــســـهـــم قـــبـــل أن يـــقـــدمـــوا عــلــى 

الكتاب،  وإصــــدار  الطباعة  خــطــوة 

وأن يــســألــوا أنــفــســهــم مـــا جـــدوى 

، ومـــا الــذي 
ّ

ــنــص مــن طــبــاعــة هـــذا ال

مــه مــن إضــافــة إلــى 
ّ
يمكن أن يــقــد

ماهو موجود من النصوص، ولو 

أن هذا الطلب صعب ألنه يريد أن 

 
ّ

يــكــون مــعــروفــا ومــشــهــورا بغض

الــنــظــر عــن املــســتــوى الــفــنــي، وهــذا 

معالجات  ذلــك  بعد  ب 
ّ
يتطل األمـــر 

ووقـــفـــة جـــــادة مـــن اتـــحـــاد األدبـــــاء 

 بـــوصـــفـــه الـــجـــهـــة املـــعـــنـــويـــة الــتــي

تــــســــعــــى إلــــــــى تـــــرصـــــني املـــشـــهـــد 

ـــــــيـــــــتـــــــه مــــن
ّ
الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي وتـــــــنـــــــق

 

الشوائب. 

بــرحــيــل الــقــاص والـــروائـــي حميد الــربــيــعــي يــكــون قــد اكتمل 

الــروائــي  الــعــراقــي، فمنذ رحيل  الــســرد  الكبير ملربع  الــفــقــدان 

ســعــد محمد رحــيــم ثــم أســعــد الــالمــي وبــعــده محمد عــلــوان 

الذين  أريــد أن أذكــر جميع  الربيعي، وال  جبر وأخــيــرًا حميد 

ـــعـــراق بــســبــب كـــورونـــا أو غــيــرهــا، فهم  رحـــلـــوا مـــن ادبـــــاء ال

كلهم مهمون وأعـــزاء وقــد تــركــوا أمــاكــن شــاغــرة فــي القلوب 

اليــمــكــن مــلــؤهــا أبــــدا، لكنني هــنــا أريـــد الــتــركــيــز عــلــى هــؤالء 

أن  قــل  الــعــراقــي  للسرد  الــذيــن شكلوا مربعا ذهبيا  األربــعــة 

يــحــدث فــي أمــكــنــة وأزمــنــة أخــــرى، عــلــى الــرغــم مــن أن أسعد 

بـــرزوا بشكل  الربيعي  عــلــوان جبر وحميد  الــالمــي ومحمد 

 جلي بعد سقوط النظام السابق إال سعد محمد رحيم فقد 

كان مخضرما ألنه عاش العهدين الدكتاتوري والديمقراطي 

لكنه  والتنظيري،  الــســردي  إنتاجه  وغـــزارة  الفاعل  بــوجــوده 

شــكــل مــع زمــالئــه الــثــالثــة مــربــعــا ســرديــا مــائــزا اســتــطــاع ان 

ينتقل بالسرد العراقي إلى مراحل متقدمة سواء في الرواية 

علوان  محمد  ماكتبه  وخصوصا  القصيرة،  القصة  فــي  او 

لهذا  أعـــادا  إذ  الــقــصــيــرة،  القصة  فــي  الربيعي  وحميد  جبر 

كان  همهما  أن  لي  ويبدو  من جديد،  االعتبار  الصعب  الفن 

قصصيا أكثر منه روائيا على الرغم من 

الــروايــة والــبــراعــة فيها،  إجــادتــهــمــا كتابة 

القصيرة،  القصة  أكثر في  أبدعا  لكنهما 

وناال الجوائز على ذلك خصوصا الربيعي 

فــــي مــجــمــوعــتــه األخــــيــــرة "غـــيـــمـــة عــطــر" 

اإلبــداع مؤخرا  التي حصلت على جائزة 

محمد  بينما  العراقية،  الثقافة  وزارة  من 

ــيــه األنـــظـــار وكــتــب عـــن مجاميعه  لــفــت إل

الــقــصــصــيــة بـــغـــزارة، تــلــك املــجــامــيــع التي 

اوصلت القص العراقي إلى محطات الفتة 

ومبهرة، فالعكاز األخير والرحلة العجيبة 

وتـــفـــاحـــة نــيــوتــن والــــشــــرق الــبــعــيــد كلها 

 قصص زاخرة بالفن والحرفة العالية، إذ 

اســـتـــوقـــفـــت نــــقــــادا كـــثـــيـــريـــن ومــعــجــبــني 

ومتابعني اكثر.

أغلبها وكــنــت خبيرا  أنــا عــن  وقــد كتبت 

اما سعد محمد  نيوتن،  تفاحة  ملجموعة 

رحــيــم فهو اســم راســـخ فــي عــالــم الــروايــة 

والــــدراســــات الــفــكــريــة والــنــقــديــة، وقـــد وصــلــت روايـــتـــه مقتل 

البوكر وأخرى إلى  القائمة القصيرة لجائزة   بائع الكتب إلى 

كتارا.

امــا اســعــد الــالمــي فهو روائـــي محترف هــو اآلخـــر لكنه من 

األسماء التي ظلمت بسبب قلة ماتناوله النقاد لفنه الروائي، 

فهو واحد من األصوات السردية التي وعت مهمتها بحرفية 

عــالــيــة وصـــــار يـــوظـــف حــتــى مـــرضـــه الــعــضــال فـــي روايـــاتـــه 

ويؤرخ ألمله ومعاناته وهو يصارع املرض الخبيث وينتصر 

الذي  الربيعي  زميله حميد  وكذلك  واالبــداع  والجمال  للحياة 

ظــل يــحــارب مــرضــه كــمــا لــو كـــان مــحــاربــا أســطــوريــا يدخل 

مــعــتــرك اآلالم الــعــظــيــمــة يــقــاســيــهــا ويــعــيــشــهــا ثــم يــعــود إلــى 

كــتــابــتــه الــســرديــة املــبــهــرة، وكــذلــك فــعــل ســعــد محمد رحيم 

بكل هــدوء، ألنه كان هادئا وصامتا لكنه في اآلن ذاتــه كان 

ضاجا بالحياة والكتابة والتحوالت املستمرة في فنه الكبير، 

ـــذي خـــاض الــطــريــقــني الــروائــي  ويــبــقــى محمد عــلــوان جــبــر ال

والــقــصــصــي وحــقــق قــفــزات نــوعــيــة لفتت الــيــه االنــظــار لكن 

رحيله املفاجئ وهو في قمة عطائه صعقنا جميعا كما لو 

من  وأخرستنا  أصابتنا  عالية  بفولتية  كهربائيا  تــيــارا  ان 

هول الفاجعة، سيبقى هذا املربع السردي الذهبي ماثال في 

 األذهان والقلوب، وسيظل مرجعا وتاريخا لصعود فن السرد

العراقي إلى ذروته، رحمهم الله جميعا وأدخلهم في فراديسه 

العالية.
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س
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وق

ب

 ا

أ ي

ك

وا

اة ال ة اق ل ًا ن ا
ّ

نة املد ا ال ف ا ت ن كان هذا أن نأ
َّ

األخ ا ات ل ت ختلف ة ان اإلن فة امل

 قــصــٍد مــســبــق؛ بــمــعــنــى آخـــر أال 

 مقرر سلفًا. 

ى

ٍعــدة، وال مــن تــوجــٍه

 مشتركة للكتابة 
ً
وو

 حــاجــة

 لـــلـــحـــوار 

التأ ل مل 

نـــتـــج 

تــلـك ـك 

ن من  ز

ت فــي 

الالغالق من 

وهها، محاولة 

الالغالق، ودائمًا في 

الكتابة  بينما  الالغالق، 

تاح. 

لكنه  التفكير،  رة وتبادل 

كــتــاب فــي الــيــومــيــات، ومــن 

ن بهكذا مشروع، فاليوميات 

يي

وهي  الكتاب،  هــذا  طبيعة  لكن   .

س بالظرف التاريخي الطارئ الذي 

بمواجهة  والحياة  العالم  من  ضًا 

ي يي

غغتسوغ هذا العمل املشترك بكتابة 
ّ

ييقد جــاءت بصيغ رسائل حوارية 

أن يطل يــحــاول  منا 

بب

كــل كــان  ب، 

الظرف من زاويــة نظر قد تلتقي 

 أحيان أخرى مع الزاوية املقابلة. 

ي

كثير من الناس شديدي االهتمام 

الوقت  وفــي  الشخصي،  الــعــيــش 

ا ال ة ا ل ًا

ي ي

أيامهما، 

ومــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــبــــــادل  ثـــــــــم ت

يــــومــــيــــاتــــهــــمــــا، 

 مــــــــــن 
ً
ــــــــــــــــــــــال ــكــــــــــــــــــــ

مــــديــــنــــتــــه ومــــنــــزلــــه. 

ة
َّ

ا ا ال ا كا ا أ أ
َّ

الــــوبــــاء قـــريـــب الــشــبــه بــمــن يــخــتــار الـــحـــيـــاة

ســيــتــف ـــنينيـني ــبـــركـــانـــيـــة وال يـــعـــرف فــــي أي حــ

بركان.

الخوف م خف حني يجب أن تخاف ويكون
َ

وامــِض بقوة األمــل حني يكون األمــل وسيل

إلدامة الحياة. 
ِِ

هذا الكتاب هو بعض من ثمرات الثقة بالحيا

عليها، الثقة في أن الحياة ستستمر، والخش

أسهما في صنع الكتاب، من دونهما ما ك

يي

أن يكون، وال كان له أن يطمح ليكون ب

ع يي

املبتالة ألجيا أجيالنا  ناس  الالتخلفه 

ووســتــطــل مــن شــرفــة صــفــائــهــا

عــلــى مـــا يــمــكــن أن يــريــهــا ج

حياتنا ويومياتنا تحت ط

األشد غرابة في التاري

فـــي لــحــظــات مــعــيــ

أنــــــا والــــصــــديـــ

ي

الــدكــتــور لــؤ

نـــــتــــ  
ّ

أال

نــــتــــواص

الرسائل

الــيــومــيــات

ـــنينيـني ت ــــ ــرازح
َ

الـــــظـــــرف نـــفـــس

الــــوبــــاء، ولـــكـــن هـــل يــظ

مـــجـــرد ظـــــرف عـــابـــر أم ســيــمــس

أجــل مــن  والعلماء  العلم  مــحــاوالت  تستمر 

بــه مــجــرد ظـــرف طـــارئ وذلـــك بــحــل ّمــا نــمــر

شافية وواقــيــة، وإلــى جنب املــحــاوالت العلم

مؤسسات وعلماء ودول فإن ما ينبغي أن يت

األ ا ا ل ل ة ا اإل ة ا

ي
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ـــفـــنـــيـــة فــي  لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات الـــثـــقـــافـــيـــة وال

لــبــنــان نــكــهــة خــاصــة يــعــرفــهــا مـــن شهد 

ــتــي تنفتح  فــعــالــيــات تــلــك املــهــرجــانــات ال

عـــلـــى فـــــضـــــاءات الـــثـــقـــافـــة الـــعـــاملـــيـــة عــبــر 

من  الفاعلة  الــوجــوه  من  العديد  مشاركة 

الثقافية  بعلبك  ومهرجانات  العالم،  دول 

والــدولــيــة فــي لبنان هــي تــظــاهــرة ثقافية 

 مهمة دأب على إقامتها لبنان منذ أواسط 

الخمسينات.. 

العام الوضع يختلف بالتأكيد جراء  هذا 

تفشي جائحة كورونا وما تسببت به من 

تعطيل للعديد من املهرجانات والفعاليات 

امتداد  على  والرياضية  والفنية  الثقافية 

الكرة األرضية.. غير أن للبنان كما يبدو 

كلمة أخرى، وهذا ما صرحت به رئيسة 

مهرجانات بعلبك الثقافية الدولية نايلة دو 

 فريج بقولها: «ال يمكن أن نبقى مكتوفي 

األيدي.

يــجــب أن تــعــود الــثــقــافــة لــتــأخــذ حــقــهــا»، 

وهـــــذا مـــا ســنــشــهــده عــلــى أرض الــبــقــاع 

الــلــبــنــانــيــة حــيــث مــديــنــة الــشــمــس بعلبك 

هـــذا الــصــيــف وتــحــديــدا مــســاء الــيــوم 5 / 

7 / 2020.. إذ تنطلق فعالية مهرجانات 

بعلبك مــن خـــالل حــفــل مــوســيــقــي يقام 

مـــن دون جــمــهــور عــلــى أن تــنــقــل وقــائــع 

الـــحـــفـــل املــــهــــم عـــبـــر مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة 

والسبب  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 

مفاعيل  تفرضه  مما  تحسبًا  طبعًا  هــو 

 الــوضــع االقــتــصــادي املــتــدهــور وجائحة 

كوفيد- 19.. 

أكدت  بعلبك  ملهرجانات  املنظمة   اللجنة 

عنوان  الحفل سيحمل  أن  لها  بــيــان  فــي 

بمناسبة  وســيــقــام  الـــصـــمـــود»  «صـــــوت 

لبنان  إلعــالن  املئوية  بالذكرى  االحتفال 

الــكــبــيــر، ومـــــرور 250 عــامــا عــلــى والدة 

املوسيقار العاملي بيتهوفن. 

الـــحـــفـــل املـــوســـيـــقـــي املـــرتـــقـــب ســتــحــيــيــه 

االوركــــســــتــــرا الــفــيــلــهــارمــونــيــة الــوطــنــيــة 

ــلــبــنــانــيــة بـــقـــيـــادة املـــايـــســـتـــرو هـــــاروت  ال

ـــيـــان عــلــى مـــســـرح مــعــبــد بــاخــوس  فـــازل

فــي القلعة الــرومــانــيــة الــواقــعــة فــي شرق 

لــبــنــان، بــمــشــاركــة جــوقــة جــامــعــة سيدة 

 اللويزة وجوقة املعهد االنطوني والصوت 

العتيق. 

وأشارت اللجنة املنظمة في بيانها: "كان 

من املقرر أن تقتصر مهرجانات بعلبك 

نثبت من  وأجنبية  على حفلتني، محلية 

خــاللــهــمــا اســتــمــراريــتــنــا، ولــكــن بسبب 

األزمة الصحية واالقتصادية بات يتعذر 

علينا استقدام فنانني من الخارج وأخذنا 

حفل  إقــامــة  فازليان  املايسترو  باقتراح 

موسيقي وغنائي من دون جمهور".

وســـيـــشـــارك بــالــحــفــل املــــذكــــور بـــحـــدود 

لــيــقــدمــوا في  والــســبــعــني موسيقيًا  املــئــة 

بـــاحـــة مــعــبــد بـــاخـــوس فـــي قــلــعــة بعلبك 

املنتظرة  وفعاليتهم  مــوســيــقــاهــم  أنــغــام 

ليجمع  االجــتــمــاعــي،  التباعد  مــراعــاة  مــع 

متنوعة،  موسيقية  انــمــاطــا  بــرنــامــجــهــم 

الــذي هو من  «يرضي جمهور املهرجان 

كل لبنان»، كما عبرت رئيسة املهرجانات 

موسيقى  البرنامج  ويتضمن  فريج.  دو 

األخوين  أعمال  من  ولبنانية  كالسيكية 

رحباني فضال عن الروك. 

لــوي  جـــان  الحفلة  سينوغرافيا  ووضـــع 

أحـــمـــد، وتتخللها  عــلــي  مــانــغــي ورفـــيـــق 

لوحة راقصة لفرقة شارل  ماكريس. 

وســيــخــتــم املـــوســـيـــقـــار فـــازلـــيـــان الــحــفــل 

لبيتهوفن «نشيد  التاسعة  بالسيمفونية 

الفرح»، ألنها كما أفاد «تعبر عن الوحدة 

والتكاتف والتضامن».

جميع  أن  فــريــج  دو  كشفته  مــا  الجميل 

الحفل، من منشدين  هــذا  املشاركني في 

أي  يتقاضوا  (لــن  وتقنيني،  وموسيقيني 

بل سيقدمون عملهم مجانا)  مالي  بدل 

حرصًا على ديمومة الحراك الثقافي في 

هذا الظرف العصيب صحيًا وأقتصاديًا.

الــدولــيــة هي  بعلبك  مهرجانات  أن  يــذكــر 

حدث ثقافي بارز في  لبنان. 

فنانون  ويقصد   ،1955 الــعــام  منذ  يقام 

ومـــثـــقـــفـــون مـــــن جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 

اللبناني  الــبــقــاع  سهل  فــي  بعلبك  مدينة 

تقام  حيث  السنوي  املــهــرجــان  لحضور 

الكالسيكية  املــوســيــقــى  مـــن  الــفــعــالــيــات 

والرقص واملسرح واألوبرا والجاز وكذلك 

املــوســيــقــى الــعــاملــيــة الــحــديــثــة ومــعــارض 

الــكــتــب واألمــســيــات األدبـــيـــة فــي شهري 

 يوليو وأغسطس في األكروبول الروماني 

القديم.


�a8/�
'���x�7�
<;���
����e���w��,���$U�)2��
+

|�U��H����1�+



����112 A L S A B A H  N E W S P A P E R
Sun. 5 Jul. 2020 Issue No. 4865�������2020��	
��5�����S 5 J l 202

�M������/�$����)���*+

�J����"�&�)�2�N��

�>
V,��"�&�)�.���

�|�".0���'�c��)����*+

[�����	" ��",�)>J�H�
وضــــــــع مدربون محليــــــــون عدة خيــــــــارات امام 

املدرب الســــــــلوفيني كاتانيتش في حال غياب 

املباريــــــــات التجريبية ملنتخب اســــــــود الرافدين 

استعدادا ملرحلة الحســــــــم املؤهلة الى نهائيات 

اســــــــيا واملونديال العاملي املؤمل له ان يقام  في 

العاصمة القطرية الدوحة عام ٢٠٢٢ .

وقال مدرب كرة كربالء حيدر يحيى ان اجراء 

املباريات التجريبية ضــــــــرورة ملحة للمنتخب 

الوطني في ظل أزمة الكرة العاملية التي تسببت 

فيهــــــــا جائحــــــــة كورونــــــــا وأوقفت اســــــــتعدادات 

املنتخبات الوطنية لالســــــــتحقاقات الدولية وما 

كان امــــــــام املدرب األجنبي كاتانيتش اال البحث 

عن وســــــــيلة لغرض الوقوف على مســــــــتويات 

الالعبــــــــني بعــــــــد حرمانه من مباريــــــــات الدوري 

العراقــــــــي الذي توقــــــــف بقرار اصدرتــــــــه اللجنة 

التطبيعية.

 واقتــــــــرح يحيــــــــى ان تبــــــــادر اللجنــــــــة نفســــــــها 

وبالتعــــــــاون مــــــــع لجنــــــــة املدربني الى تشــــــــكيل 

منتخب رديــــــــف من العبني بارزين من الدوري 

لم تســــــــنح لهم فرصة تمثيــــــــل املنتخب الوطني 

وذلك من اجل اجراء عدة مباريات تجريبية مع 

اسود الرافدين .

من جهتــــــــه اعترف مدرب كرة امليناء الســــــــابق 

عادل ناصــــــــر بصعوبة مهمــــــــة كاتانيتش في 

اعداد املنتخب الوطنــــــــي للمباريات املتبقية من 

مرحلــــــــة التأهيــــــــل، مؤكــــــــدا ان غيــــــــاب املباريات 

التجريبيــــــــة مــــــــن شــــــــانه ان يلقــــــــي بظالله على 

مستويات الالعبني وقوتهم البدنية، السيما 

ان مرحلة الحسم تتطلب جهدا إضافيا ال 

بد من توفيــــــــره عن طريق االعداد او عن طريق 

املباريات التجريبية.

واوضــــــــح ناصــــــــر انــــــــه ال ضير مــــــــن ان يجري 

املنتخــــــــب الوطني لقــــــــاءات تجريبية مــــــــع اندية 

املقدمــــــــة بالــــــــدوري مثــــــــل الــــــــزوراء او الجوية او 

الشــــــــرطة كما ان البصــــــــرة يمكــــــــن ان تهيئ له 

منتخبــــــــا متميزا من أنديتهــــــــا لغرض مواجهة 

اســــــــود الرافدين في مباريات تجريبية يمكنها 

ان توفر جزءا من متطلبات املالك التدريبي.

 وناشــــــــد املــــــــدرب صــــــــادق ســــــــعدون اللجنــــــــة 

التطبيعيــــــــة بالوقوف مــــــــع متطلبــــــــات املنتخب 

الوطني ألنه يقف على اعتاب مرحلة مهمة من 

مراحل التصفيات.

 وقــــــــال علينا ان نقترح ونضــــــــع املعالجات قبل 

الدخــــــــول في معتــــــــرك املباريات الرســــــــمية التي 

ستنطلق بمواجهة هونغ كونغ واذا كانت هناك 

صعوبات في توفير املباريات التجريبية علينا 

ان نوفر البدائل التي تسمح لالعبني باستعادة 

نشــــــــاطهم البدني وهناك عــــــــدة مقترحات منها 

تشــــــــكيل منتخب اقليم كردســــــــتان او منتخب 

الفرات االوسط او منتخب الجنوب، حيث توجد 

في املناطق الثالث اندية تلعب بالدوري املمتاز 

يمكنهــــــــا ان توفر العبني علــــــــى قدر عال  من 

املستوى الفني.

وأشــــــــار الــــــــى ان الكــــــــرة العراقية ســــــــبق لها 

مــــــــرت بظــــــــروف صعبة  ان 

وكلنــــــــا نتذكــــــــر كيف كانت 

منتخباتنــــــــا تتبــــــــارى فــــــــي مــــــــا بينهــــــــا قبــــــــل 

االســــــــتحقاقات الدولية حتى ان بعض املدربني 

اضطروا الى التباري وديا مع االندية الجماهيرية 

اعتقد ان املهم هو دعم املالك التدريبي والالعبني 

مرحلة  مــــــــن  للخروج 

التصفيات بنتائج 

تليــــــــق بكرتنــــــــا 

واحالم

جماهيرهــــــــا   

العريضة .

      

في الوقــــــــت الذي شــــــــلت حركــــــــة االلعاب 

الرياضية بســــــــبب جائحــــــــة كورونا قال" 

بــــــــكل تأكيــــــــد ان الوباء ضــــــــرب مفاصل 

الحياة العامة، ومنها الرياضة التي تأثرت 

كثيــــــــرا، ألن الالعــــــــب بحاجة الــــــــى تمرين 

متواصل واحتــــــــكاك، وتم اغالق القاعات 

الرياضيــــــــة املخصصــــــــة للتمارين خوفا 

علــــــــى الرياضيني وتماشــــــــيا مع اجراءات 

خلية االزمة ووزارة الصحة، لكننا وزعنا 

بعض االقراص والشــــــــفتات على العبي 

املنتخب ملمارســــــــة التدريبات في املنزل، 

ونشــــــــترك جميعا بتطبيق مباشــــــــر عبر 

الكاميرا للمتابعة.

وتابــــــــع قــــــــد يصعــــــــب علينــــــــا االن اعادة 

االنشــــــــطة واملنافســــــــات، الن وضع البلد 

حــــــــرج واالصابات فــــــــي تزايــــــــد لكن في 

حال تراجعت حدة وباء كورونا سنعود 

للتدريبات واملنافســــــــات بشرط املحافظة 

علــــــــى الجميع، نتمنــــــــى اال يطــــــــول الوباء 

وتعود الحياة الى طبيعتها.

وعن االســــــــتحقاقات الخارجية قال" هي 

كذلك متأثرة ومتوقفة، وفي حال عودتها 

بحســــــــب االجنــــــــدة املحددة لها مســــــــبقا 

فإننا نشــــــــارك فــــــــي أي فعاليــــــــة خارجية 

وبإمكاننــــــــا التحضير لهــــــــا، على امل ان 

يحصد العراق األوســــــــمة الثالثة والكاس 

فرقيــــــــا، فضال عــــــــن تحطيم ارقــــــــام في 

بطوالت العالم وآسيا".

رفع اسم العراق
ســــــــألناه ايــــــــن وجــــــــدت نفســــــــك اكثر في 

التدريــــــــب ام اللعــــــــب؟ اجاب" لــــــــكل زمان 

ووقت ظروفــــــــه، ومعاييــــــــره، عندما كنت 

العبا اجتهدت كثيرا في صنع اسم مهم 

لي، وحققت اوســــــــمة ونتائج افتخر بها، 

اما كمدرب فاملســــــــؤولية تضاعفت ألنك 

 العبني ومطالب برفع اســــــــم العراق 
ُّ
تعــــــــد

وحصــــــــد األلقاب، ارى اننــــــــي نجحت في 

املجالــــــــني وبشــــــــهادة املعنيــــــــني والقائمني 

على اللعبة، وان شــــــــاء اللــــــــه القادم اجمل 

واحســــــــن فالخبرات التي حصلنا عليها 

تتيح لنا ان نحقق ما نطمح اليه".

دورات تطويرية
وعن الدورات التي دخلها قال" شــــــــاركت 

في عــــــــدد جيد مــــــــن الــــــــدورات التطويرية 

علــــــــى املســــــــتوى املحلــــــــي بإشــــــــراف اهل 

االختصاص وأســــــــاتذة جامعيني، وكلي 

امــــــــل ان ازج فــــــــي دورات اكثر تكون على 

مســــــــتوى قــــــــاري و، فمهمــــــــا وصلنا الى 

مكانة معينة لدينــــــــا الرغبة في االجتهاد 

والتعلم اكثر فاكثر".

انجازات مهمة
وتحدث مهدي عن انجازاته قائال" حققت 

الكثير من االنجازات كالعب منتخب وطني 

وحطمت ارقاما قياسية بني االعوام 2005 

الى  2010 ، وشــــــــاركت في بطوالت عربية 

وكانت في 2007 في لبنان وحصلت على 

املركــــــــز األول، كذلك شــــــــاركت فــــــــي بطولة 

العرب في ســــــــوريا 2009 وحطمت أرقاما 

قياســــــــية وعربية وحصدت اوسمة ذهبية 

ومن بعدها ترشــــــــحت الــــــــى البطولة العالم 

التــــــــي اقيمــــــــت في جنــــــــوب أفريقيــــــــا ولكن 

لألسف الشديد تعرضت الى حادث سير 

وعلى إثرها تحطم "عظم الفخذ" وانحرمت 

مــــــــن املشــــــــاركة ولوال حادث الســــــــير لكنت 

حصدت األوســــــــمة الذهبية وشــــــــاركت في 

بطولــــــــة العراق وحصــــــــدت املركز األول في 

سنة 2011 وتم ترشيحي كمدرب منتخب 

وطني
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مــــــــا اكثر املشــــــــاريع التي تقدم في منافســــــــات انتخابية تســــــــطر على 

ورق اصحابهــــــــا العديد من االفكار وتحمل في طياتها خططا وبرامج 

تضــــــــع املطلع امام ابواب فســــــــيحة تدفع للتفــــــــاؤل لكنها تختفي حال 

فوز املرشــــــــح الرياضي بموقع ســــــــعى له بكل صــــــــورة وتصبح اآلمال 

املعقــــــــودة عليه مجرد اوهام باتت في عداد املاضي وال تجد لها مكانا 

فــــــــي التداول ويعاد الحديث عنها مع دورة انتخابية جديدة والكرة في 

ملعب الهيئات العامة، التي ال تتردد في اعادة الثقة وتتغافل ما حصل 

من اتفاقات مسبقة .

اين مشــــــــاريع ومشاريع اعتدنا على ســــــــماعها من افواه شخصيات 

رياضية كان مصيرها الحفظ في غياهب املجهول ولم يعد يتذكرها 

احــــــــد ولم تطبق علــــــــى ارض الواقع ؟ كانت أشــــــــبه بأطروحات التخرج 

في الكليات العلمية واالنســــــــانية التي يقدمهــــــــا الطلبة في اخر مطاف 

دراســــــــتهم وتعد تحصيل حاصل ال يركن لها املعنيون اال في حاالت 

استثنائية .

قبل ايام اعلن الكابنت شــــــــرار حيدر رئيس الهيئة االدارية لنادي الكرخ 

الرياضي تبنيه مشــــــــروع الراحل احمد راضي إلنقــــــــاذ الكرة العراقية 

واعادة مجدها دوليا وتخطيها الحدود التي عاشت 

فيها طوال العقود املنصرمة ورســــــــم معالم متقدمة 

تضعها في املكان املناســــــــب اســــــــوة بدول ارتقت الى 

مواقع الصدارة بفضل التخطيط السليم .

اذًا لم يمت مشــــــــروع ابي فيصل وســــــــيتحمل زميله 

وزر تنفيــــــــذه بإصــــــــراره املعهود وعلميتــــــــه وخبرته 

امليدانيــــــــة العبــــــــا في صفــــــــوف منتخباتنــــــــا الوطنية 

وحنكته في عرض مظلوميــــــــة رياضتنا ابان العهد 

السابق، حينما كشف للرأي العام العربي واالجنبي 

ما كان يواجهه الالعبون واملدربون واالداريون واهل 

االعالم من عقوبات قاســــــــية ال تمت للرياضة بصلة 

وال يغفــــــــل املعنيون والجمهور واالعالم ملســــــــاته في 

ارساء خطوات العمل الرياضي بعد نيسان من العام 

2003 وكان مرشــــــــحا ســــــــاخنا لتولي منصب رئاسة اللجنة االوملبية 

الوطنية، لوال انسحابه من الساحة بسبب اصراره على تواجد العديد 

من االسماء املغتربة في املكتب التنفيذي حسب ما اشار لي اكثر من 

شخصية تولت منصبا رفيعا في اول تشكيل .

تجربــــــــة نادي الكرخ غنية بالدروس الواضحة عن قدرته في احتضان 

العديــــــــد مــــــــن االلعاب والتنافــــــــس مع فــــــــرق املقدمة بإمكانيــــــــات مادية 

متواضعة وضخه املواهب الوطنية الكروية التي ارتدت اغلى القمصان 

فــــــــي املحافل الدولية واملحليــــــــة امثال مهند عبد الرحيــــــــم وعبد القادر 

طارق وميثم جبار وعدي شهاب والحارس محمد صالح وسعد عبد 

االميــــــــر وعلي فائز وعلــــــــي بهجت ومحمد علي عبود واحمد باســــــــل 

الحارس وســــــــالم شــــــــاكر وغيرهم الكثير وهذا يحسب للكابنت شرار 

الــــــــذي انتخب مرات نائبــــــــا لرئيس اتحاد الكرة لكنــــــــه لم يواصل عمله 

بسبب غياب التوافق .

اليد الواحدة ال تصفق حتما ومشروع كبير كهذا يرنو للعاملية يتطلب 

جهدا مشــــــــتركا من فريق عمل بمختلــــــــف االختصاصات نتمنى ان 

يــــــــرى النور من زمــــــــالء الراحل ممن رفعوا عناوين الوفاء ومن ســــــــار 

على الدرب وصل .
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واضــــــــاف عبــــــــد الواحد ان نســــــــبة 

االنجاز الفعلي املوكلة الى الشركة 

وصلت الى 60 باملئــــــــة من القيمة 

الكليــــــــة التي تشــــــــمل اعمــــــــال دفن 

املناطق املنخفضــــــــة داخل املدينة 

بمــــــــادة الســــــــبيس بحجــــــــم  425 

الــــــــف متــــــــر مربع وبنســــــــبة انجاز 

100باملئــــــــة مــــــــع صبــــــــغ الســــــــياج 

من الداخــــــــل والخارج باألســــــــاس 

مــــــــع طبقة بولي يورثــــــــان النهائية 

التشــــــــققات  معالجــــــــة  واكمــــــــال 

املتضــــــــررة بالكونكريت الجاهز ، 

وفي ما يتعلق بـ الطرق، اوضح ان 

منطقة الفنادق تم تبليطها بمادة 

اولية مع تبليط الشارع الخارجي 

باملدينة  املحيط 

ضيــــــــة  يا لر ا

بنســــــــبة 

90باملئة من 

 148 حجــــــــم 

الف متر مربع . 

وتابع بالقــــــــول ان االعمال الجارية 

حاليــــــــا في اكثــــــــر من جانــــــــب، اذ 

استمر تســــــــليك بايب بولي اثلني 

الخاصة بشبكة  االقطار  مختلف 

ســــــــقي املناطق املزروعة مع اكمال 

الخاصــــــــة  الكونكريــــــــت  اعمــــــــال 

بالشاشــــــــة الكبيرة داخــــــــل املدينة 

وازالة االنقاض املتبقية وتنشيف 

الزونــــــــات داخل وخارج املشــــــــروع 

واســــــــتمرار صب املمشــــــــى للزون 

رقــــــــم 8 خــــــــارج املدينــــــــة واكمــــــــال 

دفن زون رقم 10 تحت الجســــــــر 

الخاص باملدينة بمادة السبيس  . 

واختتم حديثه بالقول ان االعمال 

املتواصلة تبشر بخير من ناحية 

الجــــــــودة وســــــــرعة التنفيــــــــذ  نحو 

االكتمــــــــال التام لجميــــــــع امللحقات 

البصــــــــرة  بمدينــــــــة  الخاصــــــــة 

الرياضية .

أعلنــــــــت اللجنــــــــة الباراملبيــــــــة الدوليــــــــة عن 

تأهــــــــل الالعبة العراقية بتنس الطاولة نجلة 

عماد رسميا الى نهائيات الدورة الباراملبية 

املقبلــــــــة، التــــــــي مــــــــن املؤمــــــــل ان تقــــــــام في 

العاصمــــــــة اليابانية طوكيــــــــو العام املقبل 

2021  وقــــــــال رئيس اللجنــــــــة الباراملبية 

الوطنية الدكتــــــــور عقيل حميــــــــد: ان الباراملبية 

الدولية أبلغتنا باعتمــــــــاد تأهل نجلة عماد الى 

الدورة الباراملبية املقبلة فــــــــي اليابان. وأضاف 

حميد إن الالعبة نجلة عماد تعد أصغر العبة 

عراقية تتأهــــــــل الى نهائيات الدورات الباراملبية 

في تأريخ العراق والعالم الباراملبي السيما انها 

تبلغ الخامسة عشرة من عمرها. يشار الى ان 

نجلة عماد كانت قد شــــــــاركت في منافســــــــات 

التصفيــــــــات املؤهلــــــــة الى الباراملبيــــــــاد وحققت 

نتائج مميــــــــزة آخرها مطلع العــــــــام الحالي في 

اســــــــبانيا ولم تعلــــــــن النتائج النهائية أســــــــماء 

الالعبني املتأهلني في حينها بســــــــبب فيروس 

كورونــــــــا الذي هدد العالــــــــم أجمع وعلى أثره تم 

تأجيــــــــل الدورة الباراملبية التــــــــي كان من املقرر 

لها ان تقام في شــــــــهر آب املقبل 2020 اإل أنها 

تأجلت الى العالم القادم 2021

 املجلس الدولي لفنون الدفــــــــاع عن النفس مدرب 
َ
اختــــــــار

املنتخــــــــب الوطنــــــــي بالتايكونجســــــــتوا ومــــــــدرب نــــــــادي 

املستقبل املشرق الرياضي في محافظة نينوى الكابنت 

شــــــــيمال محمــــــــد الزيباري عضــــــــوا في لجنــــــــة املدربني 

الرياضيني الدولية.

وقال الزيباري انه تمت تسميته عضوا في لجنة املدربني 

باملجلس فــــــــي  ضوء ما قدمه العبــــــــو منتخبنا الوطني 

من مستوى متميز في البطوالت واملسابقات الرياضية 

األخيــــــــرة، والتــــــــي حقــــــــق فيها العــــــــراق مراكــــــــز متقدمة 

واســــــــتطاع حصد العديد من االوسمة وامليداليات امللونة 

في منافسات تلك البطوالت واللقاءات الرياضية في لعبة 

التايكونجستوا.

ومن جهة أخرى اشاد االتحاد املركزي للتايكونجستوا 

لنــــــــادي  اإلداريــــــــة  والهيئــــــــة 

املشـــــــــرق  املســــــــتقبــــــــــــــــــل 

الرياضـــــــــــــــي باختيــــــــار 

ممثــــــــال  الزيبــــــــــــــــاري 

عن العــــــــراق في هذا 

الدولــــــــــــــــي  التجمــــــــع 

الكبير.

املدرب  ويعــــــــد  هذا 

املوصلي شــــــــيمال 

ابرز  مــــــــن  محمــــــــد 

الرياضيني  املدربني 

ملتخـــــــصصـــــــــــــــــــــــــني  ا

محافظة  في  العاملني 

نينــــــــوى بصورة خاصة 

والعراق عموما.
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رافدين 

هائيات 

ام  في 

 اجراء 

منتخب 

سببت 

عدادات 

ية وما 

 البحث 

ـتويات 

لدوري 

 اللجنة 

ســــــــها 
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لدوري 

لوطني 

بية مع 
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قية من 
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له على 

يما 

الالالال الال الالالالالالالالالالالالالالالال ال 

ي ع جريبي ي و ب

املقدمــــــــة بالــــــــدوري مثــــــــل الــــــــزوراء او الجوية او 

الشــــــــرطة كما ان البصــــــــرة يمكــــــــن ان تهيئ له 

منتخبــــــــا متميزا من أنديتهــــــــا لغرض مواجهة 

اســــــــود الرافدين في مباريات تجريبية يمكنها 

ان توفر جزءا من متطلبات املالك التدريبي.

 وناشــــــــد املــــــــدرب صــــــــادق ســــــــعدون اللجنــــــــة 

التطبيعيــــــــة بالوقوف مــــــــع متطلبــــــــات املنتخب 

الوطني ألنه يقف على اعتاب مرحلة مهمة من 

مراحل التصفيات.

 وقــــــــال علينا ان نقترح ونضــــــــع املعالجات قبل 

الدخــــــــول في معتــــــــرك املباريات الرســــــــمية التي 

ستنطلق بمواجهة هونغ كونغ واذا كانت هناك 

صعوبات في توفير املباريات التجريبية علينا 

نينيان نوفر البدائل التي تسمح لالعبني باستعادة 

نشــــــــاطهم البدني وهناك عــــــــدة مقترحات منها 

تشــــــــكيل منتخب اقليم كردســــــــتان او منتخب 

الفرات االوسط او منتخب الجنوب، حيث توجد 

في املناطق الثالث اندية تلعب بالدوري املمتاز 

نينييمكنهــــــــا ان توفر العبني علــــــــى قدر عال  من 

املستوى الفني.

وأشــــــــار الــــــــى ان الكــــــــرة العراقية ســــــــبق لها 

يي

مــــــــرت بظــــــــروف صعبة  ان 

وكلنــــــــا نتذكــــــــر كيف كانت 

بني و ريبي م و هم نين

مرحلة مــــــــن  للخروج 

التصفيات بنتائج

تليــــــــق بكرتنــــــــا

واحالم

جماهيرهــــــــا  

العريضة .
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اولية مع تبليط الشارع الخارجي 

باملدينة  املحيط 

ضيــــــــة  يا لر ا

بنســــــــبة 

90باملئة من 

148 حجــــــــم 

واختتم حديثه بالقول ان االعمال 

املتواصلة تبشر بخير من ناحية 

الجــــــــودة وســــــــرعة التنفيــــــــذ  نحو 

االكتمــــــــال التام لجميــــــــع امللحقات 

البصــــــــرة  بمدينــــــــة  الخاصــــــــة 

الرياضية .

أعلنــــــــت اللجنــــــــة الباراملبيــــــــة الدوليــــــــة عن 

تأهــــــــل الالعبة العراقية بتنس الطاولة نجلة 

عماد رسميا الى نهائيات الدورة الباراملبية 

املقبلــــــــة، التــــــــي مــــــــن املؤمــــــــل ان تقــــــــام في 

العاصمــــــــة اليابانية طوكيــــــــو العام املقبل 

2021 وقــــــــال رئيس اللجنــــــــة الباراملبية 

الو

الد

الد

حم

عر

في

تبل
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وأقــيــمــت تــســع مــبــاريــات مــن دوري الــقــدم 

إخضاع  وبعد  دون جمهور،  السبت  امــس 

الالعبني واألجهزة الفنية لألندية لفحوص 

مسبقة لكشف "كوفيد 19-". 

وانــطــلــق املــوســم فــي شــبــاط املــاضــي، لكنه 

تـــوقـــف بــعــد املــرحــلــة األولــــــى فــقــط بسبب 

تفشي كورونا.

تموز،   10 مــن  اعتبارا  السلطات  وستتيح 

حــضــور عـــدد مــن املشجعني فــي املــالعــب، 

باملئة  أو 50  بحدود خمسة آالف شخص 

من الطاقة االستيعابية.

وسيطلب من هؤالء وضع الكمامات الطبية، 

وغسل أيديهم باستمرار.

وعلى الجانب اآلخر، وبعد نحو أربعة أشهر 

من تعليقها، استؤنفت نشاطات كرة القدم 

وديــة  دورة  بمباراتني ضمن  املكسيك  فــي 

تــشــارك فــيــهــا ثــمــانــيــة أنـــديـــة، مــوزعــة على 

مدينتني.

وأقيمت املباراتان في ظل إجراءات صحية 

املشجعني  ومــنــع  التعقيم  شملت  صــارمــة 

من الحضور واعتماد مسافات فاصلة بني 

الالعبني والصحافيني.

أعـــلـــن الــتــشــيــكــي مـــيـــالن بـــــــاروش، مــهــاجــم 

لــيــفــربــول االنــكــلــيــزي الــســابــق، اعــتــزالــه كــرة 

القدم الجمعة في نهاية املوسم عن 38 عاما.

كــتــب عــلــى مـــوقـــع نـــاديـــه بــانــيــك اوســـتـــرافـــا 

التشيكي "عقلي يريد املتابعة، لكن جسمي 

طلب التوقف".

تابع "لدي مشكالت صحية منذ فترة طويلة، 

السابقة  بالطريقة  العمل  يرفض  وجسمي 

وكما ارغب"، مشيرا الى اصابات بوتر اخيل.

وحمل باروش باالضافة الى ليفربول، الوان 

اندية استون فيال وبورتسموث االنكليزيني، 

وقد  التركي،  ســراي  وغلطة  الفرنسي  ليون 

بـــرز فــي كـــأس أوروبــــا 2004 عــنــدمــا أحــرز 

لقب هداف الدورة.

أحرز لقب دوري ابطال اوروبا في كرة القدم 

مع ليفربول عام 2005 بعد الفوز في النهائي 

على ميالن االيطالي، وانهى مسيرته الدولية 

مع منتخب تشيكيا بعد كأس أوروبا 2012 

وبرصيده 41 هدفا في 93 مباراة.

لنادي  التنفيذي  الرئيس  هاينس-رومينيغه،  كــارل  رجــح 

بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني لكرة القدم، رحيل العب 

وسطه اإلسباني تياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا 

الصيف، نافيا في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع 

ليفربول بطل إنكلترا.

وبــات العــب خــط الــوســط البالغ مــن العمر 29 عــامــا، مــدار 

تقارير صحفية عدة في اآلونة األخيرة بشأن مفاوضات 

تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر 

موسم 2021-2020.

وبــعــدمــا أشـــارت تــقــاريــر أملــانــيــة فــي أيـــار ، الــى ان الالعب 

اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبني في األسابيع 

املاضية ان الطرفني لم يتوصال الى اتفاق، وسط حديث عن 

"مماطلة" من الالعب لرغبته في االنتقال الى ناٍد آخر، قد 

يكون ليفربول املتوج هذا املوسم بلقب الدوري اإلنكليزي 

للمرة األولى منذ ثالثني عاما.

وفي ما يبدو حسما للجدل بشأن مستقبله مع النادي، 

كــشــف رومــيــنــيــغــه فـــي تــصــريــحــات نــشــرتــهــا صحيفة 

"بــيــلــد" األملــانــيــة لــيــل "لــقــد تــفــاوضــنــا مــعــه بشكل جــدي 

بأمر جديد  القيام  يريد  انــه  يبدو  لكن  رغباته.  وحققنا 

املرحلة األخيرة من مسيرته". وبعدما أشــاد به  في 

على أرض امللعب وخارجه، تطرق الرئيس التنفيذي 

في  وإسبانية  إنكليزية  صحفية  تــقــاريــر  الــى  لــلــنــادي 

الدولي  أفــادت عن اتفاق الالعب  األيــام املاضية، 

الـــشـــروط الشخصية  لــيــفــربــول بــشــأن  مـــع 

ألكانتارا  لعقد محتمل معه. وينتهي عقد 

(29 عــامــا) مــع الــنــادي الــبــافــاري املوسم 

املقبل وهو توج معه بلقب البوندسليغا 

سبع مرات وخاض أكثر من 200 مباراة 

الى  انتقاله  منذ  املسابقات  في مختلف 

بــرشــلــونــة  مــــن  عـــــام 2013  صـــفـــوفـــه 

اإلسباني، عندما قام النادي البافاري 

بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 

25 مليون يورو. ولن يرغب بايرن 

مفتاح  التخلي عن  في  ميونيخ 

اللعب في  يعد أحــد صانعي 

الـــهـــجـــوم وغـــالـــبـــًا مــا 

املكان  فــي  يظهر 

املــــــنــــــاســــــب فـــي 

الدفاع.

كــشــف العـــب انــديــانــا بــايــســرز فيكتور 

أوالديبو انه لن يعود الى صفوف فريقه 

لــــدى اســتــئــنــاف مــنــافــســات دوري كــرة 

السلة األميركي للمحترفني أواخر تموز 

الــى املوسم املقبل لعدم  ، وسيؤجل ذلــك 

التي  اليمنى  فــي وضــع ركبته  املــخــاطــرة 

أجــــرى لــهــا عــمــلــيــة جــراحــيــة مــطــلــع عــام 

.2019

وتعرض الالعب البالغ من العمر 28 عاما، 

الركبة قبل  إلصابة بالغة في أحد أوتــار 

نحو 17 شهرا، وخضع لعملية جراحية 

وابتعد   .2019 الثاني  كانون  في  معقدة 

أوالديـــبـــو عــن صــفــوف الــفــريــق ألشــهــر، 

قبل ان يعود اليه في كانون الثاني 2020، 

املنافسات  تعليق  قبل  ألسابيع  ويلعب 

في آذار بسبب فيروس كورونا املستجد.

الـــ22  الفرق  انديانا من ضمن  وسيكون 

 2020-2019 موسم  الستئناف  املدعوة 

اعتبارا من 30 تموز خلف أبواب موصدة 

ـــــــد فــــي مــديــنــة  فــــي مــجــمــع ديــــزنــــي وورل

أورالنــــدو بــواليــة فــلــوريــدا، لكن أوالديــبــو 

لن يدافع عن ألوانه، اذ فّضل االنصراف 

ملواصلة عملية استعادة لياقته البدنية.

االلكتروني  أثلتيك"  "ذا  ملوقع  وقــال 

"أريـــــد فــعــال أن ألـــعـــب، وكــمــنــافــس 

بعيدا)  (البقاء  األمــر  هــذا  وزميل 

بلغت  انني  أشعر  كثيرا،  يؤملني 

مــــرحــــلــــة جــــيــــدة مـــــن الـــتـــعـــافـــي 

لياقتي  اســـتـــعـــادة  مـــن  وأقـــتـــرب 

بنسبة 100 باملئة"، بيد انه رأى 

التي  الدقيق لإلصابة  ان الوضع 

عـــانـــى مـــنـــهـــا، وعــــــدم وضــــوح 

بــــعــــض الـــــجـــــوانـــــب املــتــعــلــقــة 

السلة  كــرة  منافسات  بعودة 

األمـــــيـــــركـــــيـــــة، يــــجــــعــــالن مــن 

أكـــون  "أن  بــمــكــان  الــصــعــوبــة 

مرتاحا للعب".

وأكد متحدث باسم بايسرز ، ان 

اإلدارة تحترم خيار الالعب.

ــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك، يـــعـــتـــزم  عــــلــــى ال

أورالنــدو  الــى  الالعب مرافقة فريقه 

للمشاركة في التمارين مع زمالئه.

وغاب أوالديبو عن صفوف بايسرز 

فــي بــدايــة املــوســم الــحــالــي، لكنه عاد 

الى املالعب اعتبارا من أواخر كانون 

الــثــانــي، وخــــاض 13 مـــبـــاراة الــى 

حني تعليق املوسم.

وبــلــغ معدله هــذا املــوســم في 

املباراة الواحدة 13,8 نقطة 

مع 3,2 متابعات وثالث 

تمريرات حاسمة..

أملح الدولي الهولندي السابق ويسلي شنايدر الى 

احتمال عودته الى مزاولة كرة القدم للمرة األولى 

املاضي، بحسب  العام  اللعب رسميا  اعتزاله  منذ 

وسائل إعالم هولندية امس السبت.

وبــحــســب قـــنـــاة "آر تـــي فـــي أوتــــرخــــت" املــحــلــيــة، 

لدى  بشنايدر  ترحيبا  شخصا   75 نحو  تجمع 

وصوله الى مقر نادي بداياته في مدينة أوندييب 

الهولندية، حاملني قميصا لنادي أوترخت (املدينة 

حيث ولد)، كتب عليه اسم الالعب البالغ من العمر 

36 عاما.

بـ"التوقيع"  شــنــايــدر  مطالبني  املشجعون  وهــتــف 

ــــا بـــعـــودتـــه الـــــى املــســتــطــيــل  ــــذان عـــلـــى الــقــمــيــص اي

"بــالــتــأكــيــد" سيفكر  بــأنــه  لــيــرد عليهم  األخــضــر، 

باملوضوع.

ونقلت وسائل االعالم عن شنايدر قوله إنه تحدث 

الرياضي ألوتــرخــت خــوردي  املدير  الــى  "بالفعل" 

زويدام.

وأكــــد األخـــيـــر فـــي تــصــريــحــات لــلــقــنــاة الــهــولــنــديــة 

مــع شنايدر،  تــواصــل  أس" حصول  أو  "أن  العامة 

وان الــطــرفــني تــطــرقــا "الـــى مــوضــوع عــودة 

محتملة".

"الــكــرة اآلن فــي ملعبه، أمــام  وأضـــاف 

ويــســلــي اآلن الـــوقـــت لــكــي يـــقـــرر" ما 

اذا كــــان يـــرغـــب فـــي الــــعــــودة، مــشــيــرا 

ــــــــى انــــــــه "فــــــــي وضــــــــع بـــــدنـــــي الئــــق  ال

ومــتــحــمــس، وبــالــتــأكــيــد ســيــكــون ذلــك 

نــادي  الــى  بالنسبة  لالهتمام  مثيرا 

أوترخت".

في  طويلة  وخــاض شنايدر مسيرة 

عالم اللعبة، بدأت من الفئات العمرية 

الى  أمستردام وصوال  أياكس  لنادي 

الفريق األول، قبل ان يتنقل بني أندية 

كبرى في أوروبا أبرزها ريال مدريد 

اإلســبــانــي وإنـــتـــر مــيــالن اإليــطــالــي، 

مرورا بنيس الفرنسي وغلطة سراي 

التركي، وانتهاء بالغرافة القطري.

وخـــــاض شـــنـــايـــدر مـــبـــاراتـــه األخــــيــــرة مع 

 ،2018 األول/ديسمبر  كانون  في  الغرافة 

قــبــل ان يــتــعــرض إلصـــابـــة أبـــعـــدتـــه عن 

املالعب، وصوال الى االعتزال رسميا.

ــعــالــم ســـت مــــرات الــبــريــطــانــي  بــــدأ بــطــل ال

لويس هاميلتون سعيه نحو معادلة الرقم 

القياسي العاملي املسجل باسم األسطورة 

مــرات)،  االملاني ميكايل شوماخر (سبع 

من خالل تصدر التجارب الحرة لسباق 

جائزة النمسا الكبرى املرحلة االفتتاحية 

مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــســـبـــاقـــات فـــورمـــوال 

واحدة.

وتــعــود الــحــيــاة الـــى حــلــبــات الــفــورمــوال 1 

اليوم األحد بعد أكثر من ثالثة أشهر من 

تأجيل موعد انطالق بطولة العالم بسبب 

فيروس كورونا املستجد.

العالم  أن تنطلق بطولة  املــقــرر  وكــان مــن 

أستراليا  بجائزة  األولـــى  الفئة  لسباقات 

الكبرى منتصف آذار املاضي بيد ان وباء 

"كوفيد - 19" أدى الى إلغائها، إضافة الى 

األخــرى هي موناكو  السباقات  عــدد من 

واليابان  وســنــغــافــورة  وهــولــنــدا  وفرنسا 

وأذربـــيـــجـــان. وقــــال هــامــيــلــتــون "إنــــه أمــر 

رائــع أن نــعــود. لقد مــر وقــت طــويــل، لذلك 

لــدي شــعــور رائـــع مــع اســتــخــدام السيارة 

الجديدة للمرة األولى منذ شباط ".

وتـــابـــع "هـــنـــاك فــــرق كــبــيــر جــــدا مـــع تلك 

سيلفرستون  حلبة  في  اختبرناها  التي 

، ألكون  أتذكر كيف كنت في شباط  وال 

صادقا. كان ذلك منذ فترة طويلة".

وتــــصــــدر هــامــيــلــتــون فـــتـــرتـــي الـــتـــجـــارب  

على  متقدما  دقــيــقــة،   1:04:304 محققا 

زمــيــلــه فـــي الـــفـــريـــق الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 

بـــوتـــاس الــــذي حـــل ثــانــيــا بـــفـــارق 0,197 

ثانية، وجاء واملكسيكي سيرخيو بيريز 

ســائــق فــريــق راســيــنــغ بوينت فــي املركز 

الثالث بفارق 0,657 ثانية.
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أفضل العبي  وأحــد  الصيني  األوملــبــي  البطل  دان،  لــني  أعلن 

الريشة الطائرة ("بادمنتون")، اعتزاله الرياضة عن عمر 36 

عاما.

ولن يتمكن املتوج بالذهب في أوملبيادي بكني 2008 ولندن 

2012، من السعي الى ذهبية أوملبية ثالثة في دورة طوكيو 

تأجيل  تــم  بعدما  املــقــبــل،  الصيف  فــي  إقامتها  املــقــررة 

مــوعــدهــا األســاســي مــن صــيــف 2020 بسبب فــيــروس 

كورونا املستجد.

ويأتي اعتزال لني بعد نحو عام من خطوة مماثلة اتخذها 

ــيــزي لــي تــشــونــغ وي. وهــيــمــن الــالعــبــان على  مــنــافــســه املــال

املــالــيــزي سبب  أعـــوام.وكـــان  مــن 10  اللعبة ألكثر  منافسات 

إبعاد لني دان عن ذهبية أوملبياد ريو دي جانيرو 2016، اذ 

تغلب عليه في الدور نصف النهائي.

الفردي.  املنافسات وفي رصيده 666 فوزا في  ويعتزل لني 

ذهبية  أحــرز  الذهبيتني،  األوملبيتني  ميداليتيه  الــى  وإضــافــة 

مدة  العاملي  التصنيف  وتــصــدر  مـــرات،  العالم خمس  بطولة 

لتويتر في  املـــوازي  "ويــبــو"  الالعب عبر موقع  طويلة. وكتب 

الصني "رافقتني عائلتي، املدربني، زمالئي واملشجعني، خالل 

العديد من محطات القمة والصعوبات".

وأضاف "كل قفزة كانت رغبة في الفوز، لقد خصصت كل 

شيء لهذه الرياضة التي أحب".

ونــفــى لــني فــي حـــزيـــران املـــاضـــي، تــقــاريــر عــن قـــرب اعــتــزالــه 

الـــدورات  الـــدور األول لعدد مــن  املنافسات، بعد خــروجــه مــن 

التي شارك فيها.

وأقر امس السبت بأن حاله البدنية أيضا تصعب عليه املهمة. 

العاملي كما في  التصنيف  وأوضــح "عوضا عن مــطــاردة 

أعـــوام الــشــبــاب كنت أرغـــب فــي تــحــدي الــقــيــود البدنية 

لــريــاضــي "عــجــوز"، واعــتــمــاد روحــيــة ريــاضــيــة بعدم 

لــم يعودا  ـــم  البدنية واألل قــدراتــي  االســتــســالم. لكن 

يسمحان لي بالقتال الى جانب زمالئي".

وشكلت خطوة االعتزال فرصة إلشــادات بلني 

بشعبية  تحظى  التي  البادمنتون  فــي  ودوره 

واسعة في القارة اآلسيوية.
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به  أشــاد  ة من مسيرته". وبعدما 

وخارجه، تطرق الرئيس التنفيذي 

في وإسبانية  إنكليزية  صحفية  يــر 

الدولي دت عن اتفاق الالعب 

الـــشـــروط الشخصية  أن 

ألكانتارا   وينتهي عقد 

ـادي الــبــافــاري املوسم

يي

عه بلقب البوندسليغا

200 مباراة  0 أكثر من

الى  انتقاله  منذ  بقات 

بــرشــلــونــة  مــــن  20

قام النادي البافاري 

ئي في عقده والبالغ 

لن يرغب بايرن

مفتاح  ي عن 

اللعب في

يي

مــا 

��	
االلكتروني  أثلتيك"  "ذا  ملوقع  قــال 

 أن ألـــعـــب، وكــمــنــافــس

ي

ــريـــــد فــعــال

بعيدا) (البقاء  األمــر  هــذا  زميل 

بلغت انني  أشعر  كثيرا،  ؤملني 

ـرحــــلــــة جــــيــــدة مـــــن الـــتـــعـــافـــي

لياقتي اســـتـــعـــادة  مـــن  قـــتـــرب 

ي

باملئة"، بيد انه رأى

ي

نسبة 100

التي الدقيق لإلصابة  ن الوضع 

ــانـــى مـــنـــهـــا، وعــــــدم وضــــوح 

عــــض الـــــجـــــوانـــــب املــتــعــلــقــة

السلة كــرة  منافسات  عودة 

ـــالالـالن مــن ــألمـــــيـــــركـــــيـــــة، يــــجــــعــ

أكـــون  "أن  بــمــكــان  صــعــوبــة 

رتاحا للعب".

كد متحدث باسم بايسرز ، ان 

إلدارة تحترم خيار الالعب.

ــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك، يـــعـــتـــزم  ـــلــــى ال

أورالنــدو  الــى  العب مرافقة فريقه 

مشاركة في التمارين مع زمالئه.

غاب أوالديبو عن صفوف بايسرز

ي

ي بــدايــة املــوســم الــحــالــي، لكنه عاد

ى املالعب اعتبارا من أواخر كانون 

ي يي

مـــبـــاراة الــى  ثــانــي، وخــــاض 13

حني تعليق املوسم.

بــلــغ معدله هــذا املــوســم في 

8املباراة الواحدة 13,8 نقطة 

متابعات وثالث  مع 3,2

تمريرات حاسمة..

لــني ـنيـنيأعلن 

الريشة

عاما.

ولن يتم

2012

املــق

مــو

كور

ويأتي

مــنــافــس

منافسا

إبعاد لني

تغلب ع

ويعتزل

وإضــاف

ا بطولة 

لة ط


B>
ع عــودة

ــام

ما 

ــرا 

ــق 

ــك

ي

ي

ية

ي

ى 

ة 

 

،

ي 

رة مع 

 ،2018

ه عن 

يا.

الالع  وكتب 

 "رافقتني عا

من محطات

وأضاف "كل قفزة

شيء لهذه الرياضة

فــي حـــز ــونــفــى لــني

املنافسات، بعد خــر

ي

التي شارك فيها.

وأقر امس السبت ب

يي

وأوضــح "عوضا

أعـــوام الــشــبــا

لــريــاضــي "ع

ـالـالاالســتــســال

يسمحا

وشك

ودور

واس

طويلة.

الصني

العديد م

وأضاف
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مفصل حيوي
 
ً
الــثــقــافــيــة) مــفــصــال الـــشـــؤون  وشــكــلــت (دار 

الـــوزارة, عبر عديد أنشطتها  حيويًا في هــذه 

وإصداراتها املتمثلة بسالسل الكتب املتنوعة 

أو مجالتها  االتــجــاهــات,  واملــتــعــددة  املضامني 

ـــدوريـــة املــخــتــلــفــة, وكـــانـــت عــالمــة فــاعــلــة في  ال

 
ً
فضال العراقية,  الثقافة  وجــه  مالمح  تشكيل 

حققت  التي  الدراسية  وحلقاتها  ندواتها  عن 

 ثقافيًا مغايرًا لكل مخرجات 
ً
من خاللها فعال

منطق ثقافة نسق االستبداد الذي كان سائدًا 

ولـــم ينتج طـــوال عــقــود ســـوى خــطــاب أحـــادي 

لعقوٍد طويلة على  تعبوي مؤدلج, ظل جاثمًا 

ة.
َّ
رئة الثقافة العراقي

 املــثــقــف الــعــراقــي كـــان عــلــى طـــول تلك 
َّ
ومـــع أن

ة, إال 
َّ
العقود, ينوء بأعباء وهموم الحياة اليومي

ه كان يعيش قلق التجربة املؤجلة وهواجس 
َّ
أن

اإلبــــــداع املــكــبــوتــة وفـــرحـــة اإلنـــجـــاز املــنــتــظــرة, 

وعندما جاءت اللحظة التي انقدحت فيها أول 

شرارة لالنطالق في ميدان اإلبداع الحر, حتى 

أبوابها  العامة)  الثقافية  الشؤون  (دار  فتحت 

لتتنفس  والــضــوء,  للهواء  مشرعة  ونــوافــذهــا 

ة هواًء جديدًا في 
َّ
من خاللها رئة الثقافة العراقي

فضاء مضيء جديد, يطل املثقف من خالله 

عــلــى الـــوجـــود املـــوعـــود بـــآفـــاق الــحــلــم واألمــــل, 

وانتظار  والترقب  والهواجس  بالقلق  املحكوم 

القادم..

ة ة ثقافيَّ ستراتيجيَّ
واحــدة  العامة)  الثقافية  الــشــؤون  (دار  فكانت 

الدولة  عليها  راهنت  التي  الخيارات  عديد  من 

التغيير في بناء ورسم  في فلسفتها ما بعد 

ــة ثــقــافــيــة قــائــمــة عــلــى إعــــادة بناء 
َّ
ســتــراتــيــجــي

للثقافة,  الواسعة  املنظومة  بناء  عبر  اإلنسان 

مــثــلــمــا راهـــــن املــثــقــف الـــعـــراقـــي عــلــى الــهــدف 

ـــرهـــان مــــزدوجــــًا, وكــــان رهــانــًا   ذاتـــــه, فــكــان ال

أن تسجل  الــــــدار  هــــذه  اســتــطــاعــت  إذ  فـــائـــزًا، 

حــضــورًا الفــتــًا فــي املــشــهــد الــثــقــافــي الــعــراقــي 

الجديد، وتتوالى السنوات وهي تحقق ما جاءت 

 يكون املثقف 
ْ
له, في أن من أجله وما رسمت 

ـــدار فــي رســم وتبني  الــعــراقــي شريكًا لــهــذه ال

وتنفيذ خطط ومشاريع هذه الدار التي انفتحت 

على كامل املشهد البانورامي لإلبداع العراقي 

ــة 
َّ
الــجــديــد, وعــلــى مــجــمــل االتـــجـــاهـــات الــفــكــري

املثقفني  ـــة, وتــســتــقــبــل جــمــيــع 
َّ
واآليـــديـــولـــوجـــي

الدار  قاعات وغــرف ومكاتب  بحفاوة, فكانت 

ملتقى لكل املثقفني واألدباء واألكاديميني من 

كل الجامعات العراقية, ومن مختلف األجيال، 

ومـــن جــمــيــع املــحــافــظــات, ومـــن شــتــى أقــانــيــم 

يلتقون في  اإلبـــداع,  كــل حقول  املعرفة, ومــن 

للمعرفة  لألفكار وجدل  للرؤى وتالقح  حوار 

ــلــمــواقــف, والـــكـــل يــفــكــر بــصــوت عـــاٍل  وبــــوح ل

والــدار ترصد وتتابع وتحقق  وجــرأة وحرية، 

في كل هذا وتدخله في مختبرها الذي تنصهر 

فيه املواقف وتتفاعل معه الرؤى, لتنتج خطابًا 

انــتــمــائــه، وهــي  جــمــالــيــًا يحمل عمقه وصـــدق 

تقف عند كل ما أنجزه املثقف العراقي، مصرة 

الفضاء  هـــذا  فــي  الجميع  تستقطَب   
ْ
أن عــلــى 

املفتوح لإلبداع الحر، بال عقد وال استثناء وال 

مثقف  فكل  تهميش,  وال  وال وصاية  إقصاء 

ومبدع عراقي وجد لنفسه مساحة ومكانًا في 

فضاء (دار الشؤون الثقافية) التي تحولت الى 

منتدى للحوار الفكري والثقافي الذي تجاوز 

حــدود أهــداف وفلسفة الــدار نحو بناء أسس 

وترسيخ مفاهيم جديدة على وسطنا الثقافي 

الــــعــــراقــــي, لــيــمــتــد 

ـــى حــــوار عميق  ال

يــنــفــتــح عـــلـــى كــل 

ــــــــــداع  حـــــقـــــول اإلب

وفضاءات املعرفة 

الفكر   ومساحات 

الــرؤى,  وتجليات 

مثقف  كــل  ليعبر 

ومبدع, من خالل 

ـــــفـــــضـــــاء,  هــــــــــذا ال

عـــن ذاتـــــه, ويــبــوح 

بأفكاره, ويصدح 

بــصــوتــه, ويــطــلــق 

ـــة 
َّ
الـــجـــمـــالـــي رؤاه 

ة..
َّ
واإلبداعي

(حفل توقيع)
إزاء هذه املعطيات 

نــتــوقــف بــاحــتــرام 

وثقة مع ما سعت هذه الدار لترسيخه وتبنيه 

ــتــأكــيــد عــلــيــه وهــــي تــرســم مــالمــح صـــورة  وال

املــثــقــف الــعــراقــي بــخــطــوط بـــــارزة وواضـــحـــة, 

وتأكيد دوره الفاعل في حركية املشهد الثقافي 

 الجديد، عبر مجمل ما قدمته وتقدمه للمثقف

العراقي..

وهنا نتوقف أمــام تقليد من بني أهم التقاليد 

التي سعت هذه الدار دار لتدشينها وترسيخها 

هي  العراقي,  الثقافي  املشهد  في  وتكريسها 

لــلــكــاتــب ونــتــاجــه عــبــر (حفل  الــتــرويــج  عملية 

الـــدار للجمهور مــن خالل  تــوقــيــع), إذ قــدمــت 

املؤثرة  أملع األسماء  التقليد مجموعة من  هذا 

إلى جانب  العراقية,  الثقافة  في رسم خارطة 

عـــدٍد كــبــيــٍر مــن الــكــتــاب الــشــبــاب, وهـــي تفتح 

ــة لــلــكــاتــب وكــتــابــه عــبــر هــذا 
َّ
فــرصــة تــرويــجــي

كبيٌر من   
ٌ
عـــدد يــدعــى لحضوره  الـــذي  الحفل 

 عن 
ً
املثقفني واألكــاديــمــيــني واملــبــدعــني, فضال

وقائع  ينقل  الــذي  املتميز  اإلعالمي  الحضور 

حــفــل الــتــوقــيــع والــشــهــادات الــتــي تــقــدم خــالل 

االحتفاء بهذا املبدع أو ذاك, ليس في البرامج 

األخــبــار  نــشــرات  فــي  وإنــمــا  الثقافية فحسب 

الرئيسة أيضا..

الـــعـــراقـــي ذلــك  املــثــقــف   يــنــســى 
ْ
وال يــمــكــن أن

الــدار, وهو األبرز  الحدث الثقافي الذي أقامته 

العراق,  الثقافية في  األحــداث  واألكبر بني كل 

الذي كان  الدولي للكتاب,  وهو معرض بغداد 

عاصمة  بــغــداد  بمكانة  تليق  ثقافية  ملحمة 

الثقافة العربية, حيث ترافق انعقاده خالل تلك 

املناسبة..

هــــذا مـــا تــوقــفــت عـــنـــده (الــــــــدار) وهــــي تسير 

فـــي دروب غــيــر مــمــهــدة وتـــلـــج مــســالــك غير 

معهودة, لتستوعب كل قلق التجارب املؤجلة 

وهـــواجـــس اإلبـــــداع املــكــبــوتــة, بــكــل مــا تحمله 

مـــن آالم وآمــــــال وهـــمـــوم ومــــســــرات وأوجـــــاع 

 هذا الطريق 
َّ
وتطلعات وأحالم وأمنيات, مع أن

 تسير فــيــه، لــم يكن 
ْ
ــــدار) أن الـــذي اخــتــارت (ال

بــالــورود, لكنها كانت تراهن بثقة  أبــدًا معبدًا 

عــالــيــة عــلــى اآلتــــي, ولـــم تــضــع فــي حساباتها 

وعوامل  أسباب  كل  له  فهيأت  النجاح,   ســوى 

تحقيقه.. 

وهــــذا مـــا يــنــبــغــي أن تــتــواصــل (دار الــشــؤون 

 
ْ
وإن وتحقيقه,  وتبنيه  إنــجــازه  فــي  الثقافية) 

تحقيق  نسبة  مــا  بــدرجــة  اختلفت  أو  تباينت 

هذه األهداف بحسب مقدرة وإمكانات وثقافة 

كل مسؤول تولى إدارة هذه الدار على تحقيق 

هـــذه األهـــــداف وتــلــك الــفــلــســفــة, وذلــــك مرتبط 

بــمــســتــوى حــــضــــوره وتـــفـــاعـــلـــه فــــي الـــوســـط 

 على 
ً
الثقافي، ويبقى التاريخ شاهدًا وفيصال

كــل مــا تحقق فــي هــذه الـــدار التي تمثل القلب 

على  ألنها  العراقية,  الثقافية  للحياة  النابض 

العراقي  املثقف  مــع  مباشر  واحــتــكــاك  تــمــاس 

ومشروعه اإلبــداعــي, وهــي األقـــدر على تمثل 

رغباته,  وتحقيق  غــايــاتــه  وتلبية  واســتــيــعــاب 

 بــعــد بــلــورتــهــا فــي إطــــار ســتــراتــيــجــيــة ثقافية 

تقتضيها طبيعة تطور ثقافة العصر وأولويات 

املرحلة.

فضاء واسع للبوح
العراقي,  الــدار واملثقف  لقد كانت املسافة بني 

مألى بالخطوات الخضر ورفيف األحالم, بعد 

أن راح كل مثقف عراقي يجد لنفسه في (دار 

الشؤون الثقافية) فضاءًا واسعًا للبوح, ونافذة 

إنتاجها  إعـــادة  وأنــمــاط  الحياة  على  مفتوحة 

 
ً
شــعــرًا وقــصــة وروايــــــة ومــســرحــًا وتــشــكــيــال

املتحقق يكشف عن  فــالــواقــع  نــقــديــة،  وقــــراءة 

 هذه الدار صارت الذاكرة األخصب 
َّ
حقيقة أن

واملختبر األهم الذي احتضن املشروع الثقافي 

الـــــذي تــفــاعــل فــيــه ومـــعـــه كـــل مــثــقــف عـــراقـــي, 

الحجم من اإلنجاز  ومثل هــذا املستوى وهــذا 

بحاجة الى دعم سخي من قبل الدولة, يوازي 

حجم األثر واإلنجاز املتحقق في بناء منظومة 

ثقافية يتفاعل فيها ومعها املثقف ضمن بيئة 

بناء  فلسفة  مــع  يتفق  تخطيطًا  لــهــا   مخطط 

الدولة.

هذا ما ينبغي أن تسعى (الــدار) للتأكيد عليه 

وتعمل على ترسيخه والبوح به بصوٍت عاٍل, 

ورؤيــة  منهجًا  الجميع  على  االنفتاح  وتتبنى 

في  رسالتها  بذلك  لتتواصل  عمل,  وبرنامج 

الوفاء لكل األجيال واألسماء والتجارب والرؤى, 

بــعــيــدًا عـــن عــقــد الــتــصــنــيــفــات والــتــقــســيــمــات 

 فتحت أبوابها 
ْ
والتبويبات بكل أنواعها، بعد أن

لتستقبل الجميع والجميع يتوجه إليها، وهي 

تحتضن الجميع ضمن مشروعاتها الثقافية 

الوطنية املتعددة، وهي تنأى بقصدية وإصرار 

عن كل ما هو تقليدي ونمطي وسائد ومكرور، 

وال تضع في حساباتها إال الشرط الذي يتفق 

الجميع في السعي إليه والعمل على تحقيقه, 

 وأخـــيـــرًا, فــقــد جــاءت 
ً
وهـــو شـــرط اإلبــــداع أوال

رغبتها  عــن  لتعلن  الــثــقــافــيــة)  الـــشـــؤون  (دار 

نؤثث  التي  املستقبل,  ثقافة  نــداءات  تلبية  في 

ثقافة حرة  فــضــاءات  مخرجاتها,  خــالل   مــن 

فاعلة..

فــي ظــل الــتــحــذيــرات مــن مــوجــة ثانية 

لــــلــــفــــيــــروس قـــــد تــــكــــون أكــــثــــر شــــدة 

 العودة للحياة لن تكون 
ّ
وشراسة، فإن

توخي  عليه  يحتم  الـــذي  األمـــر  هينة، 

على  الحفاظ  مــن  تمكنه  الــتــي  السبل 

بــه، وضمان  املحيطني  وحــيــاة  حياته 

بأقل  األرض  الــوجــود على  اســتــمــرار 

خسائر ممكنة.

الـــوبـــاء ومـــا ســتــكــون عليه   وضـــع 
َّ
إن

الحال في املستقبل مرتبط باإلنسان، 

االجتماعي،  التباعد  الــتــزام  حيث  من 

واالســـتـــمـــرار فـــي إجـــــــراءات الــوقــايــة، 

ومراجعة املراكز الصحية عند ظهور 

أيــة عــوارض، وهــذه األمــور ذات أهمية 

كـــبـــيـــرة فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــر الــــوبــــاء 

.
ً
مستقبال

 بــقــدرة 
ٌ
 األمــــر مـــرهـــون

ّ
 عــن أن

ً
فــضــال

ــــــــــدول عــــلــــى إجــــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات  ال

رصد  أجــهــزة  واســتــخــدام  ملواطنيها، 

فيها  املشتبه  الــحــاالت  لــرصــد  وتتبع 

بــاإلصــابــة، والــتــي اســتــخــدمــتــهــا عــدة 

أعــــداد  تــقــلــيــص  فـــي  دول، وأســـهـــمـــت 

اإلصابات.

 الــحــديــث عــن هــذه األمـــور في 
ّ
غير أن

بـــالدنـــا يـــبـــدو صــعــب الــتــحــقــق، نــظــرًا 

ــتــي  لـــلـــمـــعـــانـــاة املــــتــــعــــددة الــــجــــوانــــب ال

الوعي  على  التركيز  فــكــان  تعيشها، 

بالتعليمات  بالتقيد  لألفراد،  الجمعي 

ــة للحد مــن انــتــشــار الــوبــاء، 
َّ
الــضــروري

وتأمني عودة آمنة للحياة.

ـــشـــركـــات وأصـــحـــاب  لـــجـــأت بـــعـــض ال

األعــــمــــال أثــــنــــاء الـــحـــظـــر الــــــذي فـــرض 

اتــبــاع ستراتيجية  إلــى  الــوبــاء،  بسبب 

تقديم  العمل تركزت على  جديدة في 

الخدمة للزبون عن بعد، ال سيما تلك 

التي ال تحتاج في األصل للتنقل، ومن 

 األمور ستسير على املنوال 
َّ
الواضح أن

ــة لــلــحــيــاة، 
َّ
ذاتــــه مـــع الـــعـــودة الــتــدريــجــي

والـــعـــمـــل االلــــكــــتــــرونــــي ســـيـــكـــون هــو 

في  ة 
َّ
االقتصادي السوق  على  املتسيد 

املقبل من األيام، وحتى تقنية التعليم 

 من 
ّ
عن بعد ستلقى حضورها وال بد

إيالئها أهمية أكبر بعد انحسار الوباء 

ة، كل تلك 
َّ
تجنبًا ألية طوارئ مستقبلي

اإلجــــراءات ستسهُم فــي عــالج العجز 

املؤسسات  تكبدتها  التي  والخسائر 

املختلفة في الفترات السابقة.

مـــع بــــدء الــــعــــودة لــلــحــيــاة بــعــد أشــهــر 

مـــن الـــبـــقـــاء فـــي املــــنــــازل يـــبـــدو جــيــدًا 

إعـــالن بــدايــة جــديــدة نصطحب فيها 

املـــمـــارســـات الــتــي اعــتــدنــا عــلــيــهــا في 

هـــا مــرحــلــة 
َّ
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، ولـــنـــعـــد

ة، مثل ارتداء الكمامات، واتباع 
َّ
انتقالي

وســائــل جــديــدة فــي الــتــنــقــل، كاملشي 

تجنبًا الستعمال وسائل النقل العامة، 

والــوقــوف فــي األمــاكــن الــتــي حددتها 

ـــة فـــي الــــدوائــــر الــتــي  ـــدول مــؤســســات ال

للحفاظ على مسافة  ازدحامًا  تشهد 

 عن تعقيم 
ً
أمان بني املراجعني، فضال

األيـــــدي واألســـطـــح وتــجــنــب مــالمــســة 

الوجه، ريثما تنجلي هذه األزمة ويتم 

إيجاد عالج أو لقاح ضد الفيروس.

لم يكن وباء كورونا وحيدًا في تاريخ 

غيره  الكثير  عليها  مــّر  بــل  البشرية، 

وتاريخها مليء باألحداث التي أودت 

بحياة املاليني من أمراض وأوبئة إلى 

لكنها  ة، 
َّ
الطبيعي والـــكـــوارث  الــحــروب 

مهما  حياتها  أجــل  مــن  تقاتل  بقيت 

كل الثمن كبيرًا، ونحن اليوم مطالبون 

أســــــوة بــغــيــرنــا بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذه 

نتسبب  التي  الــشــرور  واتــقــاء  الحياة، 

بها.
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 وشاحي املزهُر
ُ

أعلق

....
َ
على باِبك

 كطفلٍة مدللٍة
ُ
وأهرع

. 
ِ
 الحلوى آخَر الشارع

ِ
إلى بائع

 بمناقيَر 
َ
 الطيبني

َ
ال ترمي املارة

ِ
الكالم

وال تهذي على جانِب الطريِق

املؤديِة إلى املكاِن املهجوِر

.
َ
كقلِبك

في ذلك املساِء..

 املــــــــــالِك تـــــوضـــــأ بـــــــــرذاِذ 
ُّ

ظـــــــل

شهيِقِه

ِ
ك للريح

َ
 وجه

َ
وأنت أوليت

ال تقل..

 خطاي
َ
ك

ْ
لم تباغت

ا األول
َ
في لقاِئن

 التضاريِس
ِ
 في وهج

ُ
ولم ألج

ِني
ْ
التي خذلت

ملـــــاذا يــتــخــاصــم الـــحـــور على 

حافة الطريق؟
َ
 إليك

ُ
ذراعي املمدودة

ُ
ه
َ
 ضفاف

َّ
ل

َ
نهٌر ض

ا أمس
َ
 من زاَره

ُّ
والبواخُر كل

ِ
 بامللح

ْ
تعطرت

ِ
والدمع

ٌ
 أخيرة

ٌ
وهذا امليناُء تلويحة

ملسافِر البحِر

 ســـــوداٌء 
ٌ
 قــمــصــان

ُ
والـــــنـــــوارس

وبيضاٌء

على حبِل الغسيِل
َ
 والتبرج

َ
 التأرجح

ُ
تمارس

وال تهرْم..

هــو ذا لــيــلــي املــلــثــُم بــوشــاحــي 

املعطِر

 في جفِني
ُ

وال يغفو الوقت

 ألــثــُم 
ُ

وحـــني يــداهــمــنــي الـــشـــوق

وسادتي.
ُ
هذي دموعي النازفة

َ
 فيك

ِ
 من بسملِة الروح

ٌ
فيض

العينِني   
َ

مغمض  
َ
قلبك  

َ
ليت يا 
َ
ك

ُ
يتبع

في مواسَم األمطاَر..

 املوصِد
َ
ني على بابك

ُ
ويغتال

صدى املنفى..
ُ

علقٌم شهٌي هذا الفراق

 من 
ُ
 الريح

ُ
ه
ْ
ا خطفت

ً
أراني غصن

شجِر الصفصاف..

ِني
ُ
 تؤرق

ُ
هذِه الوحشة

كـــم مــهــيــٌب مـــوكـــُب قــصــائــِدنــا 

ها
ُ

التي أحرس
ُ

 غيمٍة أينما ذهبت
َ

تحت
َ

 كما أنت
َ

وأنت

 الفودكا
ُ

تعشق

 نيقوسيا
ُ

وأنا أعشق

عيناك في عيني

 وجِهي
ُ

تبلل

.
َ
وتغمُرِني كل حٍني بعطِرك

في املرآِة

 املنثوَر في ظِلي
َ

 العبق
ُ
تتبع

.
َ
ا خطاك

ً
 بعيد

َ
 في كِفك

َ
لتحمل

 في الغياِب
ُ
أنا التي أتقن

َ
شذاك

َ
 لوحِدك

ُ
وال تزال

 لي صدى
َ

كما كنت

 فــــي الـــعـــنـــاِق 
َ
وكـــمـــا ســـتـــكـــون

األخيِر

املدى.

ٍ
مَّ إليَّ يا ابن دم

ُ
ل

َ
ه

أطـــراِف  فــي  املتخثِر   
َ
ذاك غــيــَر 

.
ِ
الكالم

 أصابِعي
َ

 دعوت
َ
أذكُر أنك

إلى وليمٍة لعصافيِر الدوري

 صـــوِتـــك 
َ
 صــــهــــوة

َ
وامـــتـــطـــيـــت

ِ
املبحوح

 الظهيرِة اآلسنِة،
َ
في تلك

 ِسْرِب أيائل
َ

 خلف
َ

ومضيت

 إلى الوراِء
ْ

أذكُر، لم تلتفت

 
ُ
 األثــــــــُر الـــوحـــيـــد

ُ
كـــــان الـــجـــبـــل

َ
لعويِلك

 الذي تلى في 
ُ
 الوحيد

ُ
والشاهد

بعِدك

 املطِر
َ
أناشيد

 مثلي
ْ
 لم يلوح

ُ
ه
َّ
لكن

 
ْ

ـــــتـــــي اقـــتـــلـــعـــت لــــلــــعــــاصــــفــــِة ال

أسماَءك املستعارِة

املكتظِة  األزقـــِة  شبابيِك  على 
َ
بأشباهك

ِ
 القديم

ِ
حتى صفصافِة الحي

ِني
ُ
 ال تشبه

َ
 بأنك

ْ
أيقنت

 وشـــــُم الــكــحــِل الـــبـــريء 
ْ
ولـــكـــن

َ
على معصَمك

يأسُرِني في حلكِة العتمِة

 إلـــى بــيــاِض 
ً
 مــهــووســة

ُ
وأتـــــوق

الفجِر.

 حريتي
َ
 قالدة

ُ
كيف أنزع

ِ
على سجوِن الشرِق الكسيح

َ
 قدمي الرهوان

ُ
وأخطف

 حلِمي
ُّ

إلى أقرِب قمِة تطل

ً
 عالية

ُ
ثم أرفرف

 عني غباَر املدينِة
َ

ألنفض

وترهاِت القبيلِة..

 لي
ُ

وأسِميني كما يروق

على املِأل من األنِس والنخيِل

وطيِر األبابيِل
ْ
... فليكن

ْ
وليكن

 املاِء
َ
قسًما يا واهبي أنوثة

 تحت أقداِمي
ً
وجنة

 
ُ
 الـــضـــالـــة

َ
 غـــيـــوُمـــك

َ
لــــن تـــهـــطـــل

أرِضي
َ
 أذكاِرك

َ
 كهف

َ
ولن اعتِكف

..
َ
وأفكاِرك

كالنا من تبٍر وتراٍب

 سيان
ُ
ا الله

َ
ن

َ
وخلق

ضــلــعــي   
َ
ـــــد

ّ
قـــــي مـــــن  أدري  ال 

َ
بضلِعك

 رمــــــــاِل 
َ
ـــــــِنـــــــي قـــــــرابـــــــني

َ
وأبـــــــاح

!!
َ
عرِشك

 
َ
 بعد

َ
 في األمــِس كما أنــت

ُ
كنت

اآلِن
َ
 للذي وهبني لك

ُ
 أتضرع

َ
واآلن

ا لذريتي
ً

 فارس
َ
ك

َ
وتوج

كي تناَم قريَر العني

والقلِب..

 الناِر
َ

لوال طقوس

 في 
َ

 أحـــتـــرق
ً
 فـــراشـــة

ُ
مـــا كــنــت
َ
محراِبك

َ
وال بعض مداِدك

لــفــنــجــاِن  إال   
ْ
تـــأبـــه إمـــــِض وال 

َ
قهوِتك

في الشرفِة الخاويِة

ــا على 
ً
 ســيــف

َ
 يــســمــيــك

َ
ال أحــــد

خاصرتي
َ
ك

َ
 وحدت

ُ
 يؤنس

َ
وال أحد

كالنا اآلن وحيدان ِ

 القلَب لم يبحْر في عباِب 
َّ
وكأن

الدرِب

 بالحناِء
ُ
 املزدانة

ُ
وال األصابع

 فـــي تــفــاصــيــِل 
ً
ــنــيــهــة

ُ
 ه

ُ
ـــُمـــلـــت

َ
ث

الليِل

ِ
 املوج

ِ
 تلهو بترانيم

ْ
وراحت

 فــي 
ُ
 الـــــزرقـــــة

ُ
ـــه

ُ
حــيــنــمــا تـــلـــفـــظ

الهواِء.
ُّ
ن

ُ
ح

َ
 الشهيُّ ي

ُ
هو هذا البوح

لذكرياِت األمِس البعيِد

 خطاي
ْ

مذ تسكعت
َ
على عتباِت ظِلك

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

 مــــــــع تلــــــــك التحوطات، 
ً
تواصــــــــال

قال عضو مجلس أمناء شــــــــبكة 

االعــــــــالم العراقي الفنان د. حكيم 

جاســــــــم: "لحظــــــــت حرصي على 

ترك مسافة وقائية بيني وبينك 

حســــــــب توجيهات خلية االزمة" 

مؤكدا: "الشــــــــبكة رغم املسؤولية 

الهائلة على عاتقهــــــــا، لكن نبذل 

جهدا كبيرا في الوقاية".

تلفزيــــــــون  "مــــــــالكات  وأضــــــــاف: 

العراقيــــــــة مــــــــن شــــــــبكة االعــــــــالم 

العراقي، تعمل بكل تخصصاتها 

في ســــــــبيل تقديــــــــم برامج توعية 

تترجم تعليمات خلية االزمة الى 

مــــــــادة اعالمية مشــــــــوقة يتلقاها 

وجديــــــــة  بتشــــــــويق  املشــــــــاهد 

الفهــــــــم والتمثل؛  فــــــــي  وســــــــهولة 

بغية ضمان حســــــــن االستجابة 

ملواجهة وباء "كورونا" الى درجة 

ان بعــــــــض املنتســــــــبني يعملــــــــون 

علــــــــى مــــــــدى االربع والعشــــــــرين 

ساعة يوميا، مجازفني بالتواجد 

فــــــــي مستشــــــــفيات العــــــــزل وكل 

االماكــــــــن التــــــــي يتطلبهــــــــا إعالم 

التوعية" متابعــــــــا: "داخليا نلتزم 

في ما بيننا بالتباعد االجتماعي 

وتأمني وسائل الوقاية من كفوف 

املصافحة وال  وعــــــــدم  وكمامات 

سواها".

أعددنــــــــا  "إعالميــــــــا  واوضــــــــح: 

فواصل للتوعيــــــــة والتوجيه، في 

كيفيــــــــة التصــــــــدي للجائحة وفق 

تعليمــــــــات خلية االزمة" مشــــــــيرا 

الى: "إجراء لقاءات على مستوى 

الطــــــــب والفــــــــن والرياضة خاصة 

تلفزيــــــــون العراقيــــــــة االخباريــــــــة، 

ما زالــــــــوا يبذلون جهــــــــدا منقطع 

للناس  النظير؛ اليصال رســــــــالة 

مفادهــــــــا الحفــــــــاظ علــــــــى الــــــــذات 

واالســــــــرة واملجتمــــــــع، بالتباعــــــــد 

وارتداء وسائل الوقاية".

و بــــــــني مديــــــــر اذاعة بغــــــــداد من 

جمهوريــــــــة العــــــــراق في شــــــــبكة 

االعالم العراقي رائد اســــــــماعيل 

حداد: "منذ صدور قرارات خلية 

االزمة بشأن التباعد االجتماعي 

والكفــــــــوف  الكمامــــــــات  وارتــــــــداء 

وتعقيــــــــم االمكنة، ونحــــــــن نلتزم 

تلك السياقات" 

وواصــــــــل: "التصــــــــدي للجائحــــــــة 

الوقائيــــــــة  االجــــــــراءات  بإتخــــــــاذ 

املنصوص عليهــــــــا في تعليمات 

خلية االزمة، نستوفيه مواصلني 

أداء واجبنــــــــا، وذلك منــــــــذ علمنا 

دول  الــــــــى  الفيــــــــروس  بوصــــــــول 

الجوار".
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تعــــــــود صلتي الفكريــــــــة بكتابات املفكر األميركي نعوم تشومســــــــكي 

(معاصر، ولد: 1928م) إلى نظريته عن اللغة املشهورة، بعنوان: «نظرية 

 بالنظريات 
ً
النحــــــــو التحويلي». فقد كنــــــــت برهة من الزمان مشــــــــغوال

مه تشومسكي للغة على أنها 
ّ
اللسانية، وقد أعجبني التفسير الذي قد

لة في ذات اإلنســــــــان وتكوينه وجبلته؛ يولد وفيه 
ّ

نيــــــــة وجودية متأص
ُ
ب

ر على أساســــــــها 
ّ

قابليات لغوية غير مكتســــــــبة، هي الذخيرة التي يطو

مهاراته اللغوية.

 من اللســــــــانيات إلى 
ُ

لت
ّ

ًا واتســــــــاعًا، وتحو
ّ

رت هذه الصلة نمو
ّ

ثّم تطــــــــو

سم نقده 
ّ
كتاباته السياسية بوصفه أبرز ناقد للسياسة األميركية، يت

الالذع غالبًا بالشــــــــمول والجذرية، حتى ذاع صيته أميركيًا وعامليًا في 

نقد السياســــــــات األميركية داخليًا وخارجيًا، منذ لحظة فيتنام حتى 

اآلن.

 عليه لتشومســــــــكي 
ُ

 أذكر ورطتي مع أول كتاب نقدي حصلت
ُ

ما زلت

رجــــــــم للغة العربية 
ُ
عــــــــن أميركا والديمقراطيــــــــة، إذ لم يكن الكتاب قد ت

 عنه، بني أن أترجم عنوانه إلى 
ً
بعد، فامتلكتني الحيرة وأنا أكتب مقاال

«ردع الديمقراطيــــــــة» أو «الديمقراطية الرادعة» فما كان مني إال أن أثبت 

العنوانني، تخلصًا من املشكلة!

حصــــــــل هذا قبل عقدين أو ثالثــــــــة عقود من اآلن، أمــــــــا اليوم فقد بات 

 
ّ
 إلى حد

ً
التعامل مع أفكار تشومســــــــكي ورؤاه الجذرية الناقدة، سهال

كبير ال يحتاج إال صبرًا على أسلوبه املركب وجمله الطويلة، ومثابرة 

رجم له أكثر من 
ُ
على متابعة أفكاره الغزيــــــــرة املتداخلة؛ وذلك بعد أن ت

عشــــــــرين كتابًا، منها «إعاقة الديمقراطية»، «الســــــــيطرة على اإلعالم»، 

«العالم إلى أين»، «العقل ضد السلطة»، «النظام العاملي القديم والجديد»، 

«ثقافة اإلرهاب»، «الهيمنة أم البقاء»، «طموحات إمبريالية» وغيرها.

رؤيتي السابقة لكتابات تشومسكي 

وآرائه التفصيلية الناقدة لسياســــــــات 

ل حالة ترفية 
ّ
بلده، أنه «متعــــــــاٍف» يمث

فــــــــي حياة باذخة، تمامــــــــًا كمن يدخل 

عمــــــــارة رائعة متكاملة في الهندســــــــة 

ل 
ّ
ة والتشييد، فيسج

ّ
والتصميم واملاد

الشــــــــكلية.  املالحظات  بعــــــــض  عليها 

فأميركا تمثل قمة الليبرالية في العالم 

م، وناتج إجمالي يزيد 
ّ
باقتصاد متقد

على «20» ألف مليار دوالر ســــــــنويًا، 

ة عســــــــكرية وثقافية كاســــــــحة، 
ّ

وقــــــــو

فمــــــــاذا يريــــــــد تشومســــــــكي املواطــــــــن 

وحتى املفكر أكثر من ذلك؟

د بفعل متابعة 
ّ
ر تبد

ّ
لكن هذا التصــــــــو

الواقع األميركــــــــي عبر قنوات تواصل 

دة، مــــــــا كانــــــــت االحتجاجــــــــات 
ّ
متعــــــــد

رت شــــــــرارتها بعد 
ّ
األخيرة التي تفج

مقتــــــــل جــــــــورج فلويــــــــد إال حلقة من 

حلقاتها. والحصيلة البديلة أن ألميركا أزماتها العميقة والســــــــطحية، 

العارضة والدائمة، التأسيســــــــية واملكتسبة، في السياسة واالقتصاد، 

واألهّم من ذلك في اإلنسان واملجتمع والثقافة، حالها حال أي بلد آخر 

ث عنه تشومسكي وال يزال.
ّ
في العالم. وهذا بالضبط ما كان يتحد

 أن تشومسكي هو حلقة في سلسلة، 
ّ
من مكتشــــــــفاتي على هذا الخط

وفــــــــرد في تيار نقدي عريــــــــض، وإن كان ال يزال صوته األرفع وركائز 

ث بلغة صريحة ويقترب من مناطق 
ّ
مشروعه النقدي هي األقوى، يتحد

ن بحصانة 
ّ

ال يجــــــــرؤ على الكالم فيها كثيــــــــرون، خاصة انــــــــه محص

مزدوجة، تجتمع فيها املهنية األكاديمية إلى االنتماء اليهودي.

مــــــــن البارزين في تيار النقد الجذري الكلي اريك هوبســــــــباوم صاحب 

ق العاملي»، وكذلك 
ّ

كتاب: «علــــــــى اإلمبراطورية: أميركا، الحرب والتفــــــــو

ديفيد هروي صاحب كتاب: «لغز رأس املال: أزمة الرأسمالية»، وكذلك 

نعوم كلني صاحب كتاب: «مبدأ الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث»، 

وعمانوئيــــــــل والرســــــــتني صاحــــــــب كتــــــــاب: «حــــــــرب الضــــــــرورة، حرب 

صــــــــدم ونحن نقرأ في 
ُ
االختيــــــــار: مذكرات حربني فــــــــي العراق»، وقد ن

عــــــــداد تيار النقد الجذري الذي تنتشــــــــر كتاباته في أميركا على نطاق 

واسع اســــــــم املفكر العربي الراحل سمير أمني، خاصة كتابه: «التنمية: 

تشريح الفشل العاملي» كذلك: «امبراطورية الفوضى".

أعتقــــــــد أن هــــــــذا التيار يقــــــــع ثالثًا بني تيــــــــاري الدولة العميقــــــــة، واليمني 

املتطّرف، تمثل متابعة رمــــــــوزه وأفكاره ضرورة ال مناص منها لفهم 

أميركا من الداخل!
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مون للترجمة والنشر 
ٔ
صدر عن دار املا

العدد الســــــــادس من جريــــــــدة "املترجم 

العراقي" وتضمــــــــن مجموعة متنوعة 

خبــــــــار والتقاريــــــــر واملواضيع 
ٔ
مــــــــن اال

الثقافية والفنية.

ولــــــــى 
ٔ
اال صفحتهــــــــا  فــــــــي  جــــــــاءت  إذ 

مجموعة من العناوين التي يتصدرها 

الــــــــوزراء مصطفى  خبر لقــــــــاء رئيس 

والســــــــياحة  الثقافة  الكاظمي ووزيــــــــر 

ثار الدكتور حسن ناظم بنخبة من 
ٓ
واال

دباء العراقيني ،وفي عنوان 
ٔ
الفنانني واال

خر نقرأ للسيد عقيل املندالوي مدير 
ٓ
ا

مــــــــون للترجمة والنشــــــــر 
ٔ
عــــــــام دار املا

دعــــــــوة لتفعيــــــــل قطــــــــاع الترجمة عبر 

 املشاركة الثقافية واالنفتاح على 
ٔ
مبدا

اللغات الشرقية واملحلية.

شار املقال االفتتاحي للجريدة 
ٔ
بينما ا

الــــــــذي جــــــــاء بقلــــــــم رئيــــــــس التحريــــــــر 

اشــــــــراق عبــــــــد العادل الى دور النشــــــــر 

وســــــــباق روايــــــــات االوبئة في اشــــــــارة 

إلى عودة االهتمــــــــام بالروايات العاملية 

وبئة 
ٔ
التي تتناول موضوع تفشــــــــي اال

زمة العامليــــــــة املتمثلة 
ٔ
تماشــــــــيًا مــــــــع اال

بفيروس كورونا.

وفــــــــي زاويــــــــة " قــــــــراءة في كتــــــــاب" في 

 عرضًا 
ٔ
الثانية نقرا الصفحة 

لكتــــــــاب (فلوبيــــــــر والقارئ 

العربــــــــي) الصــــــــادر عن دار 

مون، كتبته ســــــــهام حســــــــن 
ٔ
املا

إبراهيم.

وفــــــــي صفحــــــــة ســــــــينما ومســــــــرح- 

مجموعــــــــة مــــــــن االخبار التــــــــي تغطي 

االنشطة واملهرجانات العاملية في ظل 

جائحة كورونــــــــا ومنها خبر بعنوان" 

برشــــــــلونة تفتتــــــــح مهرجــــــــان غريــــــــك 

طباء".
ٔ
املسرحي بعرض حي لال

ــــــــاب) 
ّ
وتناولــــــــت صفحــــــــة (كتــــــــب وكت

منهــــــــا  اخــــــــرى  وتقاريــــــــر  مواضيــــــــع 

تقريــــــــر ترجمه عن الروســــــــية د. علي 

محمــــــــد بعنــــــــوان: "انطــــــــالق فعاليــــــــات 

مهرجان الكتاب في الســــــــاحة الحمراء 

في روســــــــيا". وغيرها مــــــــن املواضيع 

االخرى.

انتهــــــــى املوســــــــيقار أزهــــــــر فائق 

كبــــــــة من إعــــــــادة صياغــــــــة لحني 

"بهيدة"  الشــــــــهيرتني  االغنيتــــــــني 

غناء سيتا هاكوبيان و"عد وآنه 

أعــــــــد" غناء انــــــــوار عبــــــــد الوهاب 

وكالهمــــــــا مــــــــن ألحــــــــان الفنــــــــان 

الراحل محمد جواد أموري.

وقــــــــال كبــــــــة لـ"الصبــــــــاح" خــــــــالل 

"نســــــــقت  هاتفــــــــي:  اتصــــــــال 

التســــــــجيل القديم، الذي يعود الى 

الفنانتني،  بــــــــأداء  الســــــــبعينيات، 

مــــــــع العزف والتصويــــــــر الحديث، 

بنســــــــق جمالي مبتكر موسيقيًا 

وتلفزيونيًا".

العــــــــزف  أثنــــــــاء  مؤكــــــــدًا "يظهــــــــر 

للفنانتــــــــني  قديــــــــم  تســــــــجيل 

الوهاب، وهما  هاكوبيان وعبــــــــد 

تؤديان االغنيتني بالتتابع".

 املوســــــــيقار أزهر فائق 
َّ
يذكــــــــر أن

كبــــــــة مقيــــــــم فــــــــي االمــــــــارات منذ 

سنوات.

أظهــــــــر اســــــــتطالع، أجــــــــري، مؤخــــــــرًا في 

بريطانيا أن هناك الكثير من األشخاص 

يرغبــــــــون باالســــــــتمرار بالعمــــــــل في ظل 

ظروف مرضية أكثر ومالئمة لألســــــــرة، 

اذ يرون بأنه مهما كان الوضع اعتياديا 

ملــــــــا ســــــــيكون عليــــــــه مابعــــــــد الجائحة، ال 

يرغبــــــــون بأن يكون كما كان قبلها، على 

األقل، عندما يتعلق األمر بكسب الرزق.

كشــــــــف االســــــــتطالع الذي شــــــــمل 1500 

شــــــــخص، من اآلبــــــــاء، ان اإلغــــــــالق التام 

منــــــــح الفرصــــــــة للكثيريــــــــن لتجربة طرق 

جديدة لتحقيق التوازن بني عملهم 

وحياتهم االسرية وان الوقت قد 

ر 13 
ّ
حان لحــــــــدوث تغييــــــــر. عب

باملئة فقط من املســــــــتطلعة آراؤهم 

عن رغبتهم بالعــــــــودة الى أنظمة العمل 

السائدة ماقبل تفشي الوباء، بينما 

أعــــــــرب اغلبهم عــــــــن تفضيلهم 

الــــــــدوام لثالثــــــــة أيام  لفكرة 

فــــــــي املكتب كحد  فقط 

أقصى.

من  العديد  يــــــــرى 

اآلبــــــــاء العاملني 

املشاركني في 

االســــــــتطالع 

الكثيــــــــر  ان 

األعمال  من 

أن  يمكــــــــن 

عــــــــن  تنجــــــــز 

بعــــــــد، اذ يرى مــــــــا يقارب ثلثــــــــي العدد ان 

اصحاب العمل سيكونون منفتحني من 

هذه الناحية بعد اتساع استخدام تطبيق 

"زووم" وغيــــــــره مــــــــن وســــــــائل التواصل 

عبر االنترنت، لتمشــــــــية عمل العديد من 

الشركات بالرغم من إغالقها ألبوابها.

يشــــــــير 48 باملئة من املشــــــــاركني، اي ما 

يقــــــــارب النصف، ممــــــــن كانــــــــوا يعملون 

في مكتب قبيــــــــل الجائحة، الى تفكيرهم 

بتقديم طلب لالستمرار بالعمل عن بعد، 

اذ يــــــــرى واحد من كل أربعة أشــــــــخاص، 

أن حيــــــــاة العمل األكثر مرونة ســــــــتكون 

ذات تأثيــــــــر إيجابي عليهم وبالتالي، على 

أصحــــــــاب العمل. في مــــــــا يخص تقليص 

ســــــــاعات العمــــــــل، ذهــــــــب 21 باملئــــــــة من 

املشــــــــاركني مــــــــع ذلك، اذ يرى ما نســــــــبته 

53 باملئــــــــة منهم، اي أكثر مــــــــن النصف، 

بأن املرونة في العمل ستسهم في زيادة 

االنتاجيــــــــة، بينمــــــــا اتفق ما نســــــــبته 58 

باملئة منهم على أنها ستسهم في زيادة 

الوالء. في الوقت ذاته، يشير ما يقرب من 

أربعة أخماس الذين شــــــــملهم االستطالع 

بــــــــأن أربــــــــاب عملهم أبــــــــدوا تعاطفهم في 

ما يخص حاجتهــــــــم للتوفيق بني العمل 

ورعاية األطفال، بالرغم من أن العديد من 

اآلباء بــــــــدؤوا يشــــــــعرون بالضغوط التي 

يتعرضون لها بسبب التعليم في املنزل 

والعمل من املنزل.

* صحيفة األوبزرفر البريطانية

اكتفى مهرجان للموســــــــيقى اإللكترونية في 

بلجيكا، يســــــــتقطب عادة نحو عشــــــــرة آالف 

شخص يوميًا، باختيار مئات من املحظوظني 

بالقرعــــــــة لحضور حفالتــــــــه ، ولكن ليس من 

املدرجات بل من قوارب، احترامًا ملبدأ التباعد 

في زمن فيروس كورونا املستجد.

وســــــــتتاح فرصــــــــة حضــــــــور كل حفلــــــــة من 

لنحــــــــو 400  "بارادايــــــــز ســــــــيتي"  مهرجــــــــان 

الحــــــــد األقصى املســــــــموح به  شــــــــخص،وهو 

للتجمعات فــــــــي الهواء الطلق. وســــــــيتوزعون 

على قوارب يتسع كل منها لثمانية أشخاص.

ويجمــــــــع املهرجان في األوقــــــــات العادية نحو 

عشرة آالف شخص يوميًا في حديقة قصر 

ريبوكــــــــور، على بعد نحــــــــو 20 كيلومترًا من 

بروكسل.

وقــــــــال أنطــــــــوان دو برادانديــــــــرد، أحد منظمي 

املهرجان "فكرنا في طريقة إلقامة املهرجان 

هذه الســــــــنة رغم القيود املفروضة". وأضاف 

"ارتأينا بأن القــــــــوارب يمكن أن تكون مثالية" 

نظرًا إلى أنها تتيح الحفاظ على التباعد.

وتابع "مهرجاننا هو األول بحضور جمهور 

في بلجيكا منذ رفع الحجر املنزلي، وبالتالي 

أظهر الناس حماسة كبيرة لحضور حفالته 

ومشاهدة الفنانني يعزفون".

وصممــــــــت القوارب خــــــــالل شــــــــهر واحد، ثم 

نفــــــــذت في أيام، وهي مصنوعة من الخشــــــــب 

ومزودة بمجاذيف، ويمكن للموجودين على 

متنها أن يرقصوا ولكن بهدوء.

بالقرعــــــــة،  املحظوظــــــــني  اختيــــــــار  ويتــــــــم 

وســــــــيتمكنون من حضور الحفالت مجانًا. 

وللفائز أن يوجه دعوات إلى سبعة أشخاص 

آخرين من الدائرة القريبة منه.

أذن القضاء البريطاني للممثل األميركي جوني 

ديب بمقاضاة صحيفة "ذي صن" البريطانية 

ف، 
ِّ
بتهمة التشهير بعدما وصفته بأنه زوج معن

فاتحة املجال أمام انطالق املحاكمة الثالثاء املقبل.

ويأخذ بطل سلسلة أفالم "بايريتس أوف ذي 

كارابيني" (57 عامًا) على الصحيفة أنها أوردت 

في مقال نشرته في نيسان 2018 أنه ضرب 

زوجته السابقة املمثلة األميركية امبير هيرد، 

على أنه أمر مثبت.
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 روايــــــــات االوبئة في اشــــــــارة 

 االهتمــــــــام بالروايات العاملية 

وبئة 
ٔ
ول موضوع تفشــــــــي اال

زمة العامليــــــــة املتمثلة 
ٔ
 مــــــــع اال
ٔ

 كورونا.

ويــــــــة " قــــــــراءة في كتــــــــاب" في 

 عرضًا 

ي

الثانية نقرا

فلوبيــــــــر والقارئ 

 الصــــــــادر عن دار 

كتبته ســــــــهام حســــــــن 

صفحــــــــة ســــــــينما ومســــــــرح- 

ة مــــــــن االخبار التــــــــي تغطي 

واملهرجانات العاملية في ظل 

نننن ان"  ورونــــــــا ومنها خبر بعنو

يرغبــــــــون باالســــــــتمرار بالاالخرى.

الالظروف مرضية أكثر ومال

اذ يرون بأنه مهما كان الو

ملــــــــا ســــــــيكون عليــــــــه مابعـــ

يرغبــــــــون بأن يكون كما ك

األقل، عندما يتعلق األمر ب

ععالع الذي الالكشــــــــف االســــــــتط

شــــــــخص، من اآلبــــــــاء، ان 

منــــــــح الفرصــــــــة للكثيريــــــــن

ججديدة لتحقيق التوا

وحياتهم االسرية

حان لحــــــــدوث تغي

باملئة فقط من املســـــ

عن رغبتهم بالعــــــــودة الى

السائدة ماقبل تفشي

أعــــــــرب اغلبهم ع

ي

الــــــــدوا لفكرة 

فــــــــي فقط 

أقصى

ي

يــــــــر

اآل

 

 

ل.

 


