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املــواطــنــني  الــتــجــارة  طــمــأنــْت وزارة 
بامتالكها خزينًا ستراتيجيًا جيدًا 
مــن جميع املــــواد الــغــذائــيــة الــداخــلــة 

بمفردات البطاقة التموينية.
لتجارة  العامة  الشركة  مدير  واكــد 

ـــــحـــــبـــــوب بــــــــــالــــــــــوزارة املــــهــــنــــدس  ال
حـــســـنـــني الــــزبــــيــــدي فــــي تــصــريــح 
شــركــتــه  أّن  ــــصــــبــــاح"  ـــــ"ال ل خــــــاص 
تــمــتــلــك خــزيــنــًا ســتــراتــيــجــيــًا جــيــدًا 
تكفيان  والحنطة  الـــرز  مــادتــي  مــن 
لـــســـد حــــاجــــة مــــــفــــــردات الـــبـــطـــاقـــة 
ـــى اســتــمــرار  الــتــمــويــنــيــة، مــشــيــرا ال
ـــبـــواخـــر املــحــمــلــة بـــالـــرز  وصــــــول ال

الشركة،  ملخازن  ونقلها  املستورد 
املنتج  مــن  تمتلكه  مــا  الـــى   اضــافــة 

محليا.
تــجــهــز وكــــالء  الـــشـــركـــة  أّن  وبـــــني 
بحصص  والطحني  الغذائية  املــواد 
العام  املواطنني لالشهر االولــى من 

الحالي. 
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يمضي العراق بشكل سريع نحو 
تحجيم انتشار فيروس "كورونا"، 
عبر اتخاذ سلسلة من االجراءات 

الوقائية التي تتماشى مع تعليمات 
منظمة الصحة العاملية، اذ لم تشهد 
الساعات املاضية اي اصابة جديدة 

باستثناء االصابات الخمس في 
النجف وكركوك.

وبعد تماثل االصابة االولى 
للطالب االيراني للشفاء في النجف 

وترحيله الى طهران، استقرت 
الحالة الصحية للمصابني االربعة 

في محافظة كركوك.
وعلى الرغم من محدودية 

االصابات في البالد، عززت 
السلطات  املحلية اجراءاتها 

للوقاية من املرض، حيث تجرى 
الفحوصات املركزة لـ 8 آالف 

عراقي قادم من ايران، بينما اطلقت 
وزارة الصحة برنامجا مع العتبات 

املقدسة لتوعية الزائرين باملرض.
وسط ذلك، اعلنت اغلب محافظات 
البالد تعطيل دوام املدارس، تنفيذا 

ملقررات خلية االزمة التي شكلت 
في كل محافظة، مع تقليل ساعات 

الدوام في عدد منها.  
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اضواء دجلة  / تصوير: نهاد العزاوي

البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي  ناقشْت لجنة مراقبة 
في مجلس النواب املحاور االساسية للمنهاج الوزاري الذي طرحه 
رئيس الحكومة املكلف محمد توفيق عالوي. وقال عضو اللجنة 
محمد شياع السوداني لـ"الصباح": إّن اللجنة املشكلة بأمر نيابي 
التي ترأسها النائب االول لرئيس البرملان حسن الكعبي وبعضوية 
نواب من لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي 
الــذي  الــــوزاري  للمنهاج  االســاســيــة  املــحــاور  ناقشت  املجلس  فــي 
وأوضــح  الجديدة.  للحكومة  الدستوري  االستحقاق  ضمن  يأتي 
الــوزراء  رئيس  لرؤية  عامة  املنهاج تضمن خطوطا  ان  السوداني 
املكلف للحكومة على ان يتم اعداد برنامج تفصيلي بعد مباشرة 
اهمية  أكــدت  اللجنة  أّن  السوداني  وتابع  الجديدة.  الحكومة  عمل 
التهيئة الجراء العملية االنتخابية وضرورة تضمن البند الخاص 
الى  اضافة  الفنية  واالجـــراءات  املطلوبة  املالية  التخصيصات  بها 
تحديد صــريــح وواضـــح ملــوعــد االنــتــخــابــات املــبــكــرة، الفــتــا الــى ان 
اللجنة أشرت تعارضًا مع الدستور والقانون في ما يخص تعيني 

مستشار تنفيذي ووكيل متخصص في الوزارات. 

 
خــاطــبــْت مــحــافــظــة بـــغـــداد األمـــانـــة الــعــامــة ملجلس 
الـــــــوزراء رســمــيــا لــتــجــديــد اســتــثــنــاء تــعــيــني حملة 
الشهادات العليا من ضوابط التعيني للعام املاضي 

قريبا  ستطلقها  التي  التعيينات  ضمن  إلدراجهم 
بغداد  محافظ  واوضـــح  الــســت.  التربية  بمديريات 
ــعــطــا بــتــصــريــح خــاص   املـــهـــنـــدس مــحــمــد جـــابـــر ال
لـ"الصباح" أّن املحافظة اعدت الخطط الالزمة لتعيني 
حملة الشهادات العليا لالفادة من خبرتهم بإعمار 
العاصمة ورفــع مستوى الــواقــع الــخــدمــي.  واشــار 

الــى ان املحافظة بصدد اطــالق عــدد مــن الــدرجــات 
الوظيفية الشاغرة من حركة املالك لعامي  2018 
و2019 بــحــســب مــــا حـــرصـــت عــلــيــه مــــن اطــــالق 
الدرجات،  من  عــدد  لديها  تتوفر  ان  ما  للتعيينات، 
مــن حملة  عــدد  اكــبــر  انــهــا تسعى الستيعاب  بيد 

الشهادات العليا.

يلقي تباين مواقف القوى السياسية ظالله على 
لحكومة  االستثنائية  الثقة  منح  جلسة  مشهد 
ـــــــوزراء املــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق عـــالوي  رئـــيـــس ال
الـــيـــوم الــخــمــيــس، فبينما يــصــر عـــالوي  املـــقـــررة 
املدعوم من تحالفي الفتح وسائرون على وزراء 
مــــن املــســتــقــلــني قــــــال: إنـــهـــا ســـتـــطـــوي "صــفــحــة 
املــحــاصــصــة"، يــؤكــد تــحــالــف الــقــوى عــزمــه على 

الــلــجــوء الــــى خـــيـــار املـــعـــارضـــة فـــي حــــال تــمــريــر 
الحكومة، ويلفت الحزب الديمقراطي الكردستاني 
التصويت لحكومة عالوي  أنــه سيقف ضد  إلــى 
"اذا لـــم يــتــم الــتــوصــل الـــى صــيــغــة مــعــيــنــة بــشــأن 

الكابينة الوزارية".
يأتي ذلك في وقت كشف النائب عن تحالف الفتح 
حــنــني الــقــدو عــن تــدخــل رئــيــس الــتــحــالــف هــادي 
العامري لـ"رأب الصدع" بني رئيس الوزراء املكلف 
والقوى السياسية السنية والكردية ألجل تمرير 
القانون عبود  دولــة  عــن  النائب  وقــال  الحكومة.  

جميع  على  نتمناه  ما  إّن  لـ"الصباح":  العيساوي 
الكتل ان تجعل مصلحة البلد فوق كل شيء وأال 
تنسى عشرات االالف من الشباب الذين ما زالوا 
صــامــديــن فــي ســاحــات الــتــظــاهــر وهـــم يطالبون 
املرحلة  وتجاوز  والخدمات  واالصــالح  بالتغيير 
وصـــوًال الــى بــر االمـــان، وكــل هــذا ال يأتي اال عن 

طريق تشكيل حكومة مستقلة.
واضاف العيساوي أن عالوي يصر على ان تكون 
املستقلة  الشخصيات  مــن  الحكومية  تشكيلته 
الــوالء لالحزاب، اال انه اصطدم برغبة  بعيدا عن 

البعض الذي يرغب بأن تكون له وجهة نظر في 
تقدير خطورة  إلــى  الكتل  داعيا  الـــوزراء،  اختيار 
املرحلة وتأثيرها في حياة البلد واملواطنني الذين 
يريدون الخالص وتغيير جميع االعراف السيئة 
الـــتـــي اتــبــعــت فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــات الــســابــقــة 

تقديرًا لدماء الشهداء.
وكـــــان مـــصـــدر ســيــاســي كـــشـــف، فـــي تــصــريــح 
صحفي، عن ان "مــشــاورات األحــزاب السياسية 
املكلف محمد توفيق  الــوزراء  مع حكومة رئيس 
عالوي ما زالت تشهد انقسامات رغم استمرار 

اللقاءات التي لم تتوقف طيلة الليلة املاضية. على 
الــجــانــب اآلخـــــر، أكـــد الــنــائــب عـــن تــحــالــف الــقــوى 
لـ"الصباح"، ان التحالف لن يصوت  ظافر العاني، 
عــلــى مــنــح الــثــقــة للحكومة ســـواء بــاالمــتــنــاع عن 
التصويت او االخالل بالنصاب.  وأضاف العاني، 
ــتــحــالــف بــرفــضــه حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء  ان ال
املناورة  يقصد  ال  عــالوي  توفيق  محمد  املكلف 
او الحصول على تنازالت، بل ألنه يرى أن املنهج 
الـــذي يعمل بــه عـــالوي ال يشكل حــال وانــمــا هو 

مفتاح الزمات جديدة.

أكدْت وزارة الداخلية أّن اآللية التي تصدر 
دون  تحول  الوطنية  البطاقة  خاللها  مــن 
كاشفة  نهائي،  بشكل  تزويرها  إمكانية 
عــن وجــــود ســمــات امــنــيــة وفــنــيــة وتقنية 
فــيــهــا. وقـــال مــديــر عـــام مــديــريــة األحـــوال 
الحقوقي  الــلــواء  واإلقــامــة  والسفر  املدنية 
نــشــأت إبــراهــيــم الــخــفــاجــي فـــي تصريح 
خاص لـ"الصباح": إّن "اآللية التي يتم فيها 
إصدار البطاقة الوطنية من لحظة التقديم 
الراغبني  املــواطــنــني  الــى  تسليمها  وحــتــى 
بــمــراحــل معقدة  تــمــر  عليها  بــالــحــصــول 
التالعب  او  تزويرها  امكانية  دون  تحول 

بمحتوياتها.
امنية  "البطاقة تحمل سمات  ان  واضــاف 
وفنية وتقنية ومزودة ببرامج معقدة، لذا 
من الصعوبة بمكان تزوير الرقم الوطني 

الـــتـــي تــحــتــويــهــا  الــســمــات  الــعــائــلــي او  او 
محاوالت  "جميع  ان  مبينا  البطاقة"،  تلك 
الوصول  مجرد  او  البطاقة  لتلك  التزوير 
الــــــى املـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تـــحـــتـــويـــهـــا بــــاءت 
الــداخــلــيــة، في  بــالــفــشــل". واعــلــنــت وزارة 
املــوحــدة  البطاقة  مــشــروع  انــطــالق   2015
بــعــد ان هــيــأت مـــالكـــات شــــؤون الــبــطــاقــة 

االستعدادات النهائية لذلك.
كما تشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة 
املــشــروع، ستزيد على 400  لــهــذا  املــالــيــة 
مليون دوالر، لكنه سيكفل تقليص أكثر 
من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها 
أجهزة  بــاســتــخــدام  رقمية  معلومات  الــى 

ومنظومات حديثة متطورة.
ومـــن مــواصــفــات الــبــطــاقــة أنــهــا ستكون 
صــالــحــة ملـــدة عــشــر ســـنـــوات، ويــمــكــن ان 
تــحــوي مــعــلــومــات عـــن املــلــكــيــة الــعــقــاريــة 
الجنائي وكذلك  والــقــيــد  املــدنــي  والــســجــل 

ملكية السيارة وغيرها من املعلومات.
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مائي" في  "خزين  الــعــراق من تحقيق  تمّكَن 
لخمس  كافة  والبحيرات  والخزانات  السدود 
ســـنـــوات مــقــبــلــة، فـــي ظـــل املــــواســــم املــمــطــرة 
العام  الــبــالد خــالل  الــتــي شهدتها  والــســيــول 
ارتفاع معدالت  الى  الحالي واملاضي، اضافة 

االطالقات املائية من تركيا.
وقـــال رئــيــس لجنة الــزراعــة واملــيــاه واالهـــوار 

النيابية، سالم الشمري، في تصريح خاص 
يسير  العراق  في  املياه  "ملف  إّن  لـ"الصباح": 
بصورة صحيحة وان هناك تفاهما كبيرا مع 
تركيا تمثل بتشكيل غرفة عمليات مشتركة 
الــوقــت نفسه عن  خاصة بــذلــك"، كاشفا فــي 
لخمس سنوات  يكفي  مائي  "تحقيق خزين 
ــــأي ازمـــة  الـــبـــالد ب مــقــبــلــة مـــن دون أن تــمــر 

بحسب احصائيات وزارة املوارد املائية". 
رجب  التركي  الرئيس  "مبعوث  ان  واضـــاف 
طيب اردوغان سبق له ان زار العراق والتقى 

الزراعة  ولجنة  والـــوزراء  الجمهورية  رئيَسي 
الية  لــوضــع  املــائــيــة  املــــوارد  ووزارة  البرملانية 
املــيــاه"،  اســتــهــالك  لترشيد  حديثة  وتقنيات 
العادلي عمل  املـــوارد جمال  "وزيـــر  ان  مبينًا 
حديثة  تقنيات  نشر  على  الخطة  هــذه  وفــق 
ــــعــــراق تــحــســنــًا  ـــلـــري بــالــتــنــقــيــط لــيــشــهــد ال ل
مــلــحــوظــًا فـــي هــــذا الــقــطــاع خــــالل الــســنــوات 
املاضي  "الــعــامــني  ان  الشمري  وتــابــع  املقبلة. 
والــحــالــي شــهــدا وفـــرة فــي االطـــالقـــات املائية 
الــى استزراع  وااليـــرادات من تركيا مما ادى 

اكـــثـــر مـــن 10 مـــاليـــني دونـــــم لــيــصــل الـــعـــراق 
الـــى مــرحــلــة االكــتــفــاء الــذاتــي مــن املحاصيل 

الستراتيجية واهمها الحنطة والشعير".
مــن جــانــبــه قـــال السفير الــتــركــي فــي الــعــراق 
فاتح يلدز: ان "مسألة املياه بني بغداد وانقرة 

يسودها التفاهم ال الخالف.
واضــــاف يــلــدز لـــ"الــصــبــاح" ان "مــســألــة وفــرة 
وانما  اي مشكلة،  تسبب  ال  او شحها  املياه 
املشكلة فقط في كيفية ادارتها والتي تعد من 
اهم العناصر التي تجعل البلدين يستفيدان 

من املياه. ولفت الى ان "الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان شكل فريق عمل مكونًا من 51 
شخصية متخصصة في مسألة املياه، حيث 
ــهــا للجهات  دأبــــوا عــلــى وضـــع خــطــة وارســال
املعنية لتنفيذها"، مؤكدا "وجود رغبة في ان 
العراق على اســاس كيفية  التفاهم مع  يكون 

ادارة املياه وليس تقاسمها او تشاركها.
واوضح يلدز "اذا استطعنا حل مسألة ادارة 
مــن مشكلة  بــشــكــل جــيــد سنتخلص  املــيــاه 

التقاسم على الدوام".

}
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بــغــداد  املــركــزيــة فــي رئــاســة اســتــئــنــاف  الجنائية  اصــــدرت املحكمة 
الرصافة االتحادية، حكما بالسجن ست سنوات بحق امراة تسترت 

على احد االرهابيني.
وقـــال مجلس الــقــضــاء االعــلــى فــي بــيــان تلقته ”الــصــبــاح“، انـــه تم 
الحكم على مدانة ست سنوات اعترفت باستقبال انتحاري ارهابي 
يدعى (ابــو مها) والصعود معه في السيارة املفخخة نوع هونداي 
ستاريكس بالقرب من سيطرة الشعب بغية ابعاد الشك عنه بعد ان 

كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية تحقيقا لغايات ارهابية.
واشـــار، املجلس الــى ان املــدانــة منتمية مــع زوجــهــا الــى صــفــوف ما 
ــــة الـــعـــراق االســـالمـــيـــة)، مــنــوهــا بـــان املــحــكــمــة اصـــدرت  يــســمــى (دول
حكمها بحق املدانة وفقا الحكام املادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005.

يحتوي  بــرادًا  البصرة،  للجمارك في محافظة  العامة  الهيئة  ضبطت 
على مواد غذائية تالفة بجمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته ”الصباح“: ان السلطة الجمركية تمكنت 
(برتقال مصري)  تالفة  مــواد غذائية  بــراد يحتوي على  من ضبط  
اتخاذ  تم  انــه  مضيفا  النافذة،  والتعليمات  للضوابط  مخالفة  املنشأ 
اإلجراءات القانونية بحق الجهات املخالفة حسب قانون الجمارك رقم 

23 لسنة 1984 النافذ.
يذكر، ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر ضبط واعادة 
تمنع من  الجمركية  يتم كشفها في مراكزها  مــواد مختلفة  اصــدار 
االستيراد وخاصة  لشروط وضوابط  املخالفة  املــواد  خاللها دخــول 

تلك التي تمس حياة املواطنني.

أفــصــَح وزيـــر الــخــارجــّيــة محمد 
عــلــي الــحــكــيــم عـــن إطـــــالق عــدد 
الوطنّية  املبادرات واملشاريع  من 
مـــن جــمــلــتــهــا املـــشـــروع الــوطــنــّي 
يهدف  الــــذي  الــشــبــاب،  لتشغيل 
الى وضع سياسات بعيدة املدى.

وقــــال الــحــكــيــم فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
في الجزء رفيع اُملستوى/ الدورة 
43 ملجلس حــقــوق اإلنــســان: إّن 
”الحكومة تعاطت مع التظاهرات 
الــتــي شــهــدهــا الـــعـــراق عــلــى أّنــهــا 
ذات مطالب حقة، فاتخذت حزمة 
الــســريــعــة لتلبية  مــن اإلجــــــراءات 
تـــلـــك املــــطــــالــــب، وشـــكـــلـــت لــجــانــًا 
فــرعــّيــة فــي املــحــافــظــات للوقوف 
عــلــى احـــتـــيـــاجـــات املــتــظــاهــريــن، 
وفــتــحــت قــنــوات حــــوار مــبــاشــرة 

معهم“.
واضاف ”إدراكًا من ُمؤّسساتنا 
الـــوطـــنـــّيـــة ُخـــــُطـــــورة هـــــذه األزمـــــة 
باشرت إطالق عدد من املبادرات 
جملتها  من  الوطنّية  واملشاريع 
املــــــشــــــروع الـــــوطـــــنـــــّي لــتــشــغــيــل 
الــشــبــاب، الــذي يهدف الــى وضع 

ســيــاســات بــعــيــدة املـــدى لتفعيل 
القطاع الخاّص لتنشيط مختلف 

القطاعات االقتصادّية“.
وفــي مــا يخّص الــُخــُروقــات التي 
حــدثــت فـــي الــتــظــاهــرات، اوضـــح 
الوزير أّن الحكومة شرعت فورًا 
عليا  وطــنــّيــة  لــجــنــة  فــي تشكيل 

للتحقيق في كّل ذلك“.
وفــــي مـــا يـــخـــّص حـــقـــوق املـــــرأة، 
وتــمــكــيــنــهــا، ومـــســـاواتـــهـــا، أّكــــد 
الــــوزيــــر أّن الــــعــــراق ُمــــؤِمــــن بـــأّن 
املــســاواة  وتحقيق  املـــرأة،  تمكني 
بـــني الــجــنــســني ُيـــشـــّكـــل أســاســًا 
ُمــهــّمــًا إلحـــالل الــســالم والــرخــاء 
واألمــــــــــن املـــجـــتـــمـــعـــي؛ ومـــــــن ثــم 

التنمية املستدامة“.
واستعرض الوزير مواقف العراق 
إزاء عــدد من األحــداث اإلقليمّية 
والــــدولــــّيــــة، مــنــهــا تــأكــيــده سعي 
الالجئني  عــودة  لتسهيل  الــعــراق 
ـــى بــلــدهــم، ُمــِشــيــرًا  الـــســـورّيـــني إل
إلى قلقه من العملّيات العسكرّية 
الــتــي تــجــري فـــي ســـوريـــا؛ عــــاّدًا 
أّنها تعيق ُجُهود عودة الالجئني، 
وتـــزيـــد مـــن املـــعـــانـــاة اإلنــســانــّيــة 

للشعب السورّي.

رّحــب  الفلسطينّي  الــشــأن  وفــي 
الذي صدر عن  الوزير بالتقرير 
املــفــوضــيــة الــســامــّيــة والــــــذي تــّم 
بموجبه وضع قائمة بالشركات 
الــعــامــلــة فـــي املــســتــوطــنــات غير 
السلطات  تقيمها  التي  الشرعّية 
القائمة باالحتالل على األراضي 
ــة، ُمـــــجـــــّددًا تــأكــيــد  الــفــلــســطــيــنــّي
للقضّية  الـــداعـــم  الـــعـــراق  مــوقــف 
الفلسطينّية بما يضمن للشعب 
الــفــلــســطــيــنــّي حــقــه فـــي الــعــيــش 
الــــكــــريــــم، واســــتــــعــــادة أراضــــيــــه، 
الالجئني، وإقامة دولتهم  وعودة 
املــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 

الشريف.
وخـــتـــم الــــوزيــــر كــلــمــتــه بــالــقــول: 
الــــعــــراق حــــرص عــلــى أن يــكــون 
عـــضـــوًا فـــّعـــاًال فـــي املــجــلــس في 
على  ُممّنت  وهو  فترة عضويته، 
الــتــعــاون، والــدعــم الــذي تلقاه من 
املنظمات  املــجــلــس، ومـــن جــمــيــع 
والوكاالت األممّية التي تساعدنا 
بُمستوى  لالرتقاء  ُجُهودنا  في 
حقوق اإلنسان لجميع العراقيني، 
التعاون  مــن  املــزيــد  إلــى  ونتطلع 

معكم في املستقبل.

« »

نــاقــشــْت لــجــنــة مــراقــبــة الــبــرنــامــج 
الحكومي والتخطيط الستراتيجي 
ـــــــنـــــــواب املـــــحـــــاور  فــــــي مــــجــــلــــس ال
الذي  الـــوزاري  للمنهاج  االساسية 
طـــرحـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة املــكــلــف 

محمد توفيق عالوي.
شياع  محمد  اللجنة  وقــال عضو 
اللجنة  إن  لـ»الصباح»:  السوداني، 
ترأسها  التي  نيابي  بأمر  املشكلة 
الـــبـــرملـــان  لـــرئـــيـــس  االول  الـــنـــائـــب 
حسن الكعبي وبعضوية نواب من 
الحكومي  البرنامج  مراقبة  لجنة 
والـــتـــخـــطـــيـــط الـــســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
املجلس ناقشت املحاور االساسية 
للمنهاج الوزاري الذي يأتي ضمن 
للحكومة  الدستوري  االستحقاق 

الجديدة.
املــنــهــاج  أّن  الــــســــودانــــي  وأوضـــــــح 
تضمن خطوطا عامة لرؤية رئيس 
ان  على  للحكومة  املكلف  الــــوزراء 
بعد  تفصيلي  برنامج  اعـــداد  يتم 
الجديدة،  الحكومة  عمل  مباشرة 

من  عـــددًا  ثبتت  الــلــجــنــة  ان  مبينا 
املــــالحــــظــــات ونــــاقــــشــــت املــــحــــاور 
ــتــي وردت فـــي املــنــهــاج  والــبــنــود ال

الوزاري.
ولــفــت الــســودانــي الــى ان االطـــراف 
املـــشـــاركـــة فـــي االجـــتـــمـــاع شـــددت 
عــلــى ان مــهــام الــحــكــومــة واضــحــة 
كــونــهــا مــحــكــومــة بـــاولـــويـــات في 
مقدمتها تثبيت االمن واالستقرار 
واكــــــــمــــــــال مــــتــــطــــلــــبــــات الـــعـــمـــلـــيـــة 
االنتخابية من تخصيصات مالية 
ملفوضية  وفنية  لوجستية  وامــور 
االنتخابات للتمهيد لتحديد موعد 
ثــابــت القــامــة االنــتــخــابــات املبكرة، 
ــلــجــنــة ســتــقــدم   مـــشـــيـــرًا إلـــــى ان ال
ــــرهــــا فــــــي جــــلــــســــة عــــرض  ــــقــــري ت
الخميس،  اليوم  الــوزاريــة،  الكابينة 
وارســـلـــت نــســخــة مــنــه الـــى رئيس 

الوزراء املكلف.
الــســودانــي ان اللجنة أكــدت  وتــابــع 
اهــمــيــة الــتــهــيــئــة الجــــــراء الــعــمــلــيــة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة وضــــــــــرورة تــضــمــن 
التخصيصات  بها  الــخــاص  البند 
الفنية  واالجــــراءات  املطلوبة  املالية 

اضافة الى تحديد صريح وواضح 
ملــوعــد االنــتــخــابــات املــبــكــرة، الفتا 
اللجنة أشــرت تعارضًا مع  الى ان 
يخص  ما  في  والقانون  الدستور 
ووكيل  تنفيذي  مستشار  تعيني 

متخصص في الوزارات.
اللجنة  ان  الـــى  الــســودانــي  واشــــار 
شـــــخـــــصـــــت فــــــــي مــــالحــــظــــاتــــهــــا 
الـــحـــكـــومـــة   تـــتـــخـــذ  ان  ضـــــــــــرورة 
اجــــــــراءات واضـــحـــة العــــــادة هيبة 
الدولة وحصر السالح ودعــم أمن 
وارسال  والبلد  املواطن  واستقرار 
رســــالــــة اطـــمـــئـــنـــان لـــلـــمـــواطـــن كــي 
يـــشـــارك فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
املبكرة، مبينًا ان من املحاور املهمة 
املحور  باستفاضة  نوقشت  التي 
الــذي تضمن خططا  االقــتــصــادي 
اللجنة  أضافت  حني  في  طموحة، 
فرص  توفير  بــشــأن  مالحظاتها 
الــعــمــل وتــشــغــيــل االيـــــدي الــعــامــلــة 

ودعم الصناعات الوطنية.
وشــــدد الـــســـودانـــي عــلــى ضـــرورة 
الــحــكــومــي  املـــنـــهـــاج  يــتــضــمــن  أن 
التعامل مع  لكيفية  رؤيــة واضحة 

في  وخصوصا  كــردســتــان  اقليم 
بأن من  بالنفط، منوها  يتعلق  ما 
الــنــقــاط االســاســيــة كــانــت مطالب 
املتظاهرين واستقرت اللجنة على 
لــلــتــواصــل معهم  يــفــتــح حــــوار  ان 
والوقوف على مطالبهم وتنفيذها 

بشكل سريع.
مــن جــانــبــه، لفت الــنــائــب عــن كتلة 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
ديار برواري إلى أهمية أن يتضمن 
البرنامج الحكومي تهدئة شريحة 
املــتــواجــديــن في  الشباب وخــاصــة 
ساحة التحرير ومعاقبة املسيئني 

لهم وتقديمهم للعدالة. 
وذكـــــــــــر بــــــــــــــــــرواري، فـــــــي حــــديــــث 
مشكالت  معظم  ان  ـــ»الــصــبــاح»،  ل
لذلك  الشباب  فئة  تخص  املجتمع 
نــرى ضــرورة ان يتضمن املنهاج 
الحكومي توفير فرص العمل لهم 
وتدريبهم مهنيا وتشجيع القطاع 
الخاص الستيعابهم، منتقدًا عدم 
سبل  الحكومي  البرنامج  تضمن 
الرياضيني بصفتهم سفراء  دعم 

البلد.
املـــنـــهـــاج  ان  بــــــــــــرواري  واضــــــــــاف 
الحكومي لم يتضمن ايضا كيفية 
تــطــويــر الـــنـــظـــام االتــــحــــادي وحــل  
املــشــكــالت الــعــالــقــة بـــني الــحــكــومــة 

االتحادية واالقليم.
بينما اشار النائب عن كتلة النهج 
الــوطــنــي حــســني الــعــقــابــي إلــــى ان 
االنتقالية هو  املرحلة  فــي  مــا  أهــم 

االنتخابات املبكرة.
وأضاف، في حديث لـ»الصباح»، ان 
العبرة ليست في املنهاج الحكومي 
وانــــمــــا فــــي امـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذه مــع 
االطــراف  بــني  الواضحة  الخالفات 
الــســيــاســيــة، مــبــيــنــًا أن الــحــكــومــة 
الجديدة يجب أن تعمل على اعادة 
هيبة الدولة وحصر السالح بيدها 
ومكافحة الفساد واثبات جديتها 

وقدرتها على تنفيذ برنامجها.

وقالت خلية االعــالم االمني في بيان تلقت 
«الــصــبــاح» نسخة مــنــه  ان «ابـــطـــال جهاز 
مــكــافــحــة االرهـــــاب اشــتــبــكــوا مــع مجموعة 
ارهـــابـــيـــة مـــن عــصــابــات داعــــش االرهــابــيــة 
من  «قـــوات  ان  مبينة  الخانوكة»،  فــي جبال 
الــجــهــاز نــفــذت عمليات إنـــزال مــتــعــددة في 
جــبــال الــخــانــوكــة ضــمــن مــحــافــظــة صــالح 
الــــديــــن، وفـــقـــًا ملــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
وجود مجاميع ارهابية تتخذ من الجغرافية 
الصعبة في هذه املنطقة مالًذا لها من خالل 

األنفاق والكهوف».
واضافت ان «العمليات اسفرت بعد اشتباك 
استمرت  التي  اإلرهابية  العناصر  هــذه  مع 
اكثر من عشر ساعات، عن قتل ٣٩ إرهابيًا 
مــا يسمى  مهمة، بضمنهم  قــيــادات  بينهم 
العسكري  واملـــســـؤول  الــشــرعــي،  املــفــتــي   )
ايضا  اسفرت  «العملية  ان  الــى  )»، مشيرة 
العثور على وكرين، عبارة عن نفقني،  عن 
االول مـــســـتـــودع لــألســلــحــة يــضــم كــمــيــات 
وأعـــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــــن األســـلـــحـــة واالعــــتــــدة 
واآلخر ما يسمى ديوان املال ويضم معدات 
املالية  املعامالت  ووثائق وحاسبات تخص 
لــعــصــابــات داعـــش والــجــهــات الــتــي تتعامل 

معها».
 واكدت انه «تم تدمير هذين الوكرين وجميع 
التي فيها بإسناد جــوي مــن قبل  الــقــدرات 
طيران التحالف الدولي»، موضحة «جرح 4 
من مقاتلي الجهاز خالل تنفيذ هذا الواجب 

النوعية  العملية  ان «هــذه  الخلية  «. وتابعت 
البـــطـــال جـــهـــاز مــكــافــحــة االرهـــــــاب انــتــهــت 
بتوجيه ضربة جديدة قاصمة ملا تبقى من 
هذه العصابات االرهابية التي لم ولن تجد 

مكانًا امنًا في أرض العراق املقدسة».
وعلى صعيد متصل كشف الخبير األمني 
العملية  تــفــاصــيــل  الــجــيــاشــي، عـــن  ســعــيــد 
مكافحة  جهاز  قــوات  نفذتها  التي  النوعية 
اإلرهــــــاب فـــي جـــبـــال الــخــانــوكــة بــمــحــافــظــة 

صالح الدين.
األنباء  لوكالة  الجياشي في تصريح  وقــال 

التي  الــنــوعــيــة  الــعــمــلــيــة  إن  (واع):  الــعــراقــيــة 
نــفــذتــهــا قــــــوات جـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهــــــاب 
فــــي مــنــطــقــة جـــبـــال الـــخـــانـــوكـــة بــمــحــافــظــة 
صــــالح الـــديـــن تــمــت مـــن خــــالل املــعــلــومــات 

االستخبارية الدقيقة.
وأضــــــــــاف أنـــــــه بــــعــــد اكــــتــــمــــال املـــعـــلـــومـــات 
االستخبارية جرى التخطيط بشكل دقيق 
من قبل جهاز مكافحة اإلرهــاب، مبينًا أنه 
تم إجراء انزاالت جوية متعددة في منطقة 

الهدف واملناطق املحيطة بها.
بمكافحة  الــخــاصــة  الــعــمــلــيــات  أن  وأوضــــح 

اإلرهــــــــاب تـــقـــدمـــت مــــن عـــــدة مــــحــــاور عــلــى 
أن قوات  إّال  األهــداف وحصلت اشتباكات، 

جهاز مكافحة اإلرهاب حسمت املوقف.
وعّد الخبير األمني، العملية النوعية من أكبر 
العمليات التي خاضها الجهاز بعد املعارك 
اإلرهابية،  داعــش  عصابات  مع  العسكرية 
مؤكدًا أن هذه العمليات ستكون لها نتائج 
بقايا عصابات داعش  اجهاض  كبيرة في 

االرهابية.
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة ، اعــــلــــنــــت مــــديــــريــــة  وفــــــــي 
االســتــخــبــارات العسكرية، امـــس  االربــعــاء، 
ــــقــــبــــض عــــلــــى إرهـــــــابـــــــي فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ال

السليمانية.
وذكرت املديرية في بيان تلقت « الصباح»، 
ان «مفارز خلية االستخبارات  نسخة منه 
ومــكــافــحــة االرهـــــاب وبــالــتــعــاون مــع سرية 
ــلــمــديــريــة  الــــواجــــبــــات الـــخـــاصـــة الـــتـــابـــعـــة ل
وبــالــتــنــســيــق مـــع جـــهـــاز مــكــافــحــة ارهــــاب 
احد  على  القبض  مــن  تمكنت  السليمانية، 

االرهابيني في منطقة شورش».
وبــيــنــت ان «االرهــــابــــي كــــان يــعــمــل ضمن 
مــفــارز مــا يسمى واليـــة شــمــال بــغــداد، في 
حــــني كـــــان عــمــلــه الـــســـابـــق ضـــمـــن الـــــورش 
املتفجرة والعبوات  املواد  الخاصة بتصنيع 

الناسفة ضمن الوالية اعاله».
واضـــــافـــــت، انـــــه «مـــــن املـــطـــلـــوبـــني لــلــقــضــاء 
املــادة 4  بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 

إرهاب».

وقَع رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس محكمة التمييز 
االتحادية فائق زيدان اتفاقية توأمة وتعاون بني محكمتي 

التمييز في العراق وقطر. 
وذكر بيان صادر عن املركز االعالمي للمجلس، تسلمت 

”الصباح“ نسخة منه أن ”رئيس مجلس القضاء االعلى 
القاضي فائق زيدان أكد ان هذه االتفاقية تعد االولى من 
التي تم توقيعها بني مجلس القضاء االعلى في  نوعها 
الشقيقة  العراق واملجلس االعلى للقضاء في دولة قطر 
والــتــي مــن شأنها ان تعزز تــبــادل الــخــبــرات بــني البلدين 
فــي املــجــال الــقــضــائــي“. وأضــــاف الــبــيــان أن ”االتــفــاقــيــة 

وقعت على هامش مشاركة الوفد القضائي العراقي في 
االجتماع (الثاني عالي املستوى للشبكة العاملية للنزاهة 

القضائية).
ـــى ان مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي دولــــة قــطــر يمثلها  يــشــار ال
رئيسها حسن بن لحدان الحسن املهندي، خالل توقيع 

االتفاقية.
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يأتي ذلك في وقت كشــــــــف فيــــــــه النائب عن تحالف 
الفتح حنني القدو عن تدخل رئيس التحالف هادي 
العامــــــــري لـ»رأب الصدع» بني رئيس الوزراء املكلف 
والقوى السياسية الســــــــنية والكردية ألجل تمرير 

الحكومة. 

خطورة املرحلة
وقــــــــال النائب عــــــــن دولة القانون عبود العيســــــــاوي 
فــــــــي حديث لـ»الصباح»: ان «مــــــــا نتمناه على جميع 
الكتل ان تجعل مصلحة البلد فوق كل شــــــــيء وأال 
تنسى عشــــــــرات االالف من الشباب الذين ما زالوا 
صامدين في ســــــــاحات التظاهر مطالبني بالتغيير 
واالصالح والخدمات وتجاوز املرحلة وصوًال الى 
بــــــــر االمان وكل هذا ال يأتي اال عن طريق تشــــــــكيل 
حكومة مســــــــتقلة». واضاف العيساوي أن عالوي 
يصــــــــر علــــــــى ان تكــــــــون تشــــــــكيلته الحكومية من 
الشخصيات املســــــــتقلة بعيدا عن الوالء لالحزاب، 
اال انه اصطدم برغبة البعض الذي يرغب بان تكون 
له وجهة نظــــــــر في اختيار الوزراء، داعيا الكتل إلى 
تقديــــــــر خطورة املرحلة في حيــــــــاة البلد واملواطنني 
الذين يريــــــــدون الخالص وتغييــــــــر جميع االعراف 
السيئة التي اتبعت في تشكيل الحكومات السابقة 

تقديرًا لدماء الشهداء.
ولفت العيســــــــاوي إلى ان مجموعة من النواب اكدوا 
لرئيس الوزراء املكلف ضرورة ان يكون كل الوزراء 
من داخل البلد واال يكونوا من مزدوجي الجنسية، 
مشــــــــيرًا الــــــــى ان عالوي قلــــــــص عدد الــــــــوزراء من 
أصحاب الجنســــــــية املزدوجة في تشــــــــكيلته من 6 
الى 3 وزراء. وأشار العيساوي إلى أن عالوي لديه 
بــــــــدالء يمكن ان يحلوا محل الوزير الذي ال تمنح له 
الثقــــــــة داخل مجلس النــــــــواب، مبينًا أن عالوي ذكر 
في البرنامــــــــج الحكومي ان تحديــــــــد موعد الجراء 
االنتخابات املبكــــــــرة مقترن بمفوضية االنتخابات 
التي يجب ان تحدد خطة الســــــــتعداداتها وامكانية 
اجــــــــراء االنتخابات خالل عــــــــام ومصادقة البرملان 
على تاريخ محدد بعد تخصيص االموال الالزمة.

وكان مصــــــــدر سياســــــــي كشــــــــف، فــــــــي تصريــــــــح 
صحفي، عن ان «مشاورات األحزاب السياسية مع 
حكومــــــــة رئيس الوزراء املكلــــــــف محمد عالوي، ما 
زالت تشهد انقسامات رغم استمرار اللقاءات التي 
لم تتوقف طيلة الليلة املاضية، واستؤنفت في وقت 
مبكــــــــر من صباح أمس األربعاء»، مبينا ان «جهود 
عــــــــالوي تنصــــــــّب اآلن على محاولة إقنــــــــاع األكراد 

باالنضمام إلى فريق الداعمني لحكومته».
واضاف ان «القوى الكردية لم تحسم أمرها، حتى 
صباح أمــــــــس األربعاء، بشــــــــأن دعمهــــــــا للحكومة 
الجديــــــــدة، أو الوقوف ضدهــــــــا»، متوقعا ان «تحدث 
بعــــــــض التغييرات الطفيفة على أســــــــماء تشــــــــكيلة 

عالوي، في حال وافق األكراد على دعمه».
واكــــــــد املصــــــــدر ان «هذا األمر لن يكون ســــــــهًال في 
ظل وجود صراع سياسي محموم للحصول على 

الوزارات في الحكومة الجديدة».

إجماع وطني
بينما كشف النائب عن تحالف الفتح حنني القدو، 
فــــــــي تصريح صحفي عن أن «رئيس تحالف الفتح 
هادي العامري اجرى مشاورات مع محمد توفيق 
عالوي لرأب الصدع بني عالوي والقوى السياسية 
الســــــــنية والكردية واشــــــــراكهم في الحكومة املقبلة 
وذلك لتمرير الحكومة باريحية». وأضاف القدو أن 
«عالوي ربما سيجري تغييرا بأسماء املرشحني 
الجــــــــل قبولها اكثر مــــــــن قبل القوى السياســــــــية». 
وعن جلســــــــة منح الثقة االســــــــتثنائية، أكــــــــد القدو، 
لـ»الصبــــــــاح»، ان تمرير حكومة عــــــــالوي اليوم امر 
ضــــــــروري فــــــــي ظل الظــــــــروف الحالية بعــــــــد ان يتم 
تدقيق اسماء الوزراء والبرنامج الحكومي، متوقعا 

ان تمرر الحكومة بنسبة 60 باملئة.
وأوضح القدو ان الظروف الحالية تستلزم حضور 
اعضــــــــاء املجلس كافة أو في االقل حضور قســــــــم 
من السنة العطاء الحرية ملحمد عالوي في اختيار 
حكومته شرط ان يحترم راي الكتل السياسية في 

استبعاد مزدوجي الجنسية.
بينمــــــــا لفــــــــت النائــــــــب عن تحالــــــــف الفتــــــــح فاضل 
الفتــــــــالوي، في تصريــــــــح صحفي إلــــــــى ان «القوى 
الســــــــنية والكرديــــــــة أعلنــــــــت بشــــــــكل صريــــــــح عدم 
الحضور الى جلسة البرملان للتصويت على كابينة 
رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي»، مبينًا 
ان «تشكيل الحكومة يحتاج الى اجماع وطني وهو 
ما يوجــــــــب ان تكون هنــــــــاك نقاشــــــــات ومباحثات 

سريعة لضمان تمرير الحكومة».
وأوضــــــــح الفتالوي ان «الحكومة ســــــــتمرر ســــــــواء 
بوجود الكتــــــــل الرافضة او عدم مشــــــــاركتها، لكن 
الجميع يرغــــــــب بتمريرها بوجــــــــود اجماع ووحدة 
وطنيــــــــة مــــــــن اجل تالفــــــــي االزمات»، مشــــــــددًا على 
«ضرورة عقد لقاء بني عــــــــالوي والكتل املعترضة 
على التشــــــــكيلة الحكومية من اجل انهاء الخالفات 

وضمان تمرير حكومته في جلسة اليوم».
فــــــــي حني يــــــــرى النائب عــــــــن تحالف الفتــــــــح حامد 
املوســــــــوي ان هناك اشــــــــكالية كبيرة فــــــــي تحقيق 
النصــــــــاب الن اغلــــــــب النــــــــواب لديهــــــــم امتعاض من 
ادارة ملــــــــف تشــــــــكيل الحكومــــــــة من قبــــــــل رئيس 
الــــــــوزراء املكلف. وقــــــــال املوســــــــوي، لـ»الصباح»: ان 
بعض االعضــــــــاء املؤيدين لرئيس الــــــــوزراء املكلف 
اعترضــــــــوا على البرنامــــــــج الحكومي وعــــــــدوه اقل 
من مســــــــتوى الطموح ومــــــــن الصعوبة والحال هذه 
ان يتحقق النصاب لعقد الجلســــــــة ولو تحقق فمن 
الصعب تمرير الكابينة، مبينًا أن نوابا من مختلف 
الطوائف والقوميــــــــات لديهم تحفظات وخصوصا 
بعد التغريــــــــدة االخيرة التي قــــــــال رئيس الحكومة 

املكلف فيها ان من يصوت لحكومته «شريف».

املدة الدستورية
وفي الســــــــياق شــــــــدد النائب عن تحالف سائرون، 
سالم الشــــــــمري، في بيان، على ان «أوضاع البالد 
ال تحتمــــــــل أي أزمــــــــات جديــــــــدة، وعــــــــدم التصويت 
على الكابينــــــــة الوزارية ضمن الفترة الدســــــــتورية 
سيدخل البالد بأزمة أخرى». واضاف الشمري ان 
«هناك توافقا سياســــــــيا داخل مجلس النواب على 
تمريــــــــر الكابينة ومنحها الثقة من أجل العمل على 
تنفيذ مطالب الشــــــــارع واملرجعية الدينية بالتهيئة 
لالنتخابــــــــات املبكــــــــرة»، داعيــــــــا الكتل السياســــــــية 
املعارضــــــــة للحكومة الجديدة الــــــــى «ترك اإلصرار 
على املحاصصة واشتراط منح املناصب لضمان 
منح الثقة وعليها وضــــــــع املصلحة العامة فوق أي 
اعتبار». من جانبها اشــــــــارت النائــــــــب عن تحالف 
النصــــــــر ندى شــــــــاكر جــــــــودت الــــــــى ان املفاوضات 
ما زالت مســــــــتمرة بشــــــــأن تشــــــــكيل الحكومة بني 
االطراف السياســــــــية املعترضة من الســــــــنة والكرد 
ورئيــــــــس الــــــــوزراء املكلــــــــف. واضافت جــــــــودت، في 
حديــــــــث لـ»الصبــــــــاح»، ان هناك تهميشــــــــا ملكونات 
املجتمع في الكابينة الوزارية اضافة الى استحواذ 
كتلــــــــة او كتلتني كبيرتني علــــــــى الحكومة وهو امر 
غيــــــــر صحيح، مبينة ان طموحنا ان تكون الكابينة 

الوزاريــــــــة مســــــــتقلة وتمثل كل اطيــــــــاف ومكونات 
الشعب العراقي من دون تهميش واقصاء.

بدوره، توقــــــــع النائب عن تحالف النصر، حســــــــني 
ماجــــــــد الفايز، حضــــــــور النواب لجلســــــــة اليوم النه 
مــــــــن واجبهم، مســــــــتدركًا أن التصويــــــــت على منح 
الثقــــــــة يخضع لقناعــــــــة النواب انفســــــــهم، وال تزال 
الرؤية غير واضحة وال يســــــــتطيع احد ان يقول إن 
التصويت ســــــــيكون مئة باملئــــــــة. واضاف الفايز ان 
البرنامج الحكومي يحتاج الى وقت لقراءته من قبل 
اعضــــــــاء البرملان. من جانبه، أكــــــــد النائب عن تيار 
الحكمة، حسن خالطي، في تصريح لوكالة األنباء 
العراقيــــــــة (واع)، أن «التيــــــــار حريــــــــص على املضي 
وفق املســــــــارات القانونية والدســــــــتورية، ال ســــــــيما 
بموضوع تشــــــــكيل الحكومــــــــة والتصويت عليها». 
وأضاف أن «تياره سيحضر جلسة التصويت ملنح 
الثقة لحكومة عالوي، بعــــــــد االطالع على البرنامج 
الوزاري، والسير الذاتية ملرشحي الكابينة الوزارية، 
وفي مــــــــا بعد يقرر التصويت من عدمه»، مشــــــــيرًا 
إلــــــــى أن «رئيس الــــــــوزراء املكلف تمكــــــــن من إكمال 
كابينتــــــــه الوزارية في الفترة الدســــــــتورية املحددة، 
فــــــــال بد من تقديم كابينتــــــــه ومنهاجه الوزاري إلى 

البرملان لغرض التصويت عليهما».

تحالف القوى
علــــــــى الجانب اآلخر، قال النائب عن تحالف القوى، 
رعد الدهلكي، في تصريــــــــح لوكالة األنباء العراقية 
(واع): إن «تحالــــــــف القوى يرفــــــــض رئيس الوزراء 
املكلــــــــف وآلّيــــــــة تشــــــــكيل الحكومة، مشــــــــددًا على 
«عــــــــدم التصويت لعــــــــالوي في جلســــــــة التصويت 
املزمع عقدها اليوم الخميــــــــس». وأضاف الدهلكي 
أنه «فــــــــي حال تمرير حكومة عالوي ســــــــنلجأ الى 
خيار املعارضة»، مشيرًا إلى أن هناك «اجتماعات 
مســــــــتمرة بني الكتل لتوحيد موقفها إزاء جلســــــــة 
التصويت، ال ســــــــيما أن كتًال عديدة موقفها قريب 

من موقف كتلة تحالف القوى».
كما أكــــــــد النائب عن تحالف القوى ظافر العاني ان 
تحالف القوى لن يصوت على منح الثقة للحكومة 
سواء باالمتناع عن التصويت او االخالل بالنصاب. 
وأوضح العاني، في حديث لـ»الصباح»، ان التحالف 
برفضــــــــه حكومة رئيس الــــــــوزراء املكلــــــــف محمد 
توفيق عالوي ال يقصد املناورة او الحصول على 
تنازالت، بل ألنه يرى أن املنهج الذي يعمل به عالوي 
ال يشــــــــكل حال وانمــــــــا هو مفتاح الزمــــــــات جديدة 
نحن في غنــــــــى عنها في الوقــــــــت الحالي. واضاف 
العاني ان الخالف الحالي ينحصر بوجود اطراف 
سياســــــــية تحتكر تشــــــــكيل الحكومــــــــة، ومنهجها 
اســــــــتعالئي مع بعــــــــض الكتل االخــــــــرى، مؤكدًا ان 
عالوي في تغريدته وصف الذين ســــــــيصوتون له 
بـ»الشرفاء»، وفي منطق املخالفة فإن من ال يصوت 
له «غير شريف»، اضافة الى اتهامه ملجلس النواب 
بتســــــــلم مبالغ مالية طائلة لغرض عدم التصويت، 
وتجاهله ممثلي املحافظات املحررة والكرد، ومثل 
هــــــــذه العقلية ال تصلــــــــح الدارة الدولــــــــة وال تنم عن 
روح مشــــــــاركة مع باقــــــــي الكتل السياســــــــية، على 
حد قول النائب. واســــــــتبعد العانــــــــي تطور املوقف 
ليصــــــــل الــــــــى مقاطعة العمليــــــــة السياســــــــية، مبينًا 
انهم سيســــــــتمرون في العمل السياسي وممارسة 
حقهــــــــم الطبيعي الــــــــذي ضمنه لهم الدســــــــتور في 
عدم التصويــــــــت للحكومة، وقال: اليــــــــوم نحن امام 
«معركــــــــة سياســــــــية» اذ ســــــــنعمل علــــــــى اال تمنح 
الحكومة الثقة سواء بالحضور وعدم التصويت او 
االخالل بالنصاب. اما عضو مجلس النواب صفاء 
الغانــــــــم فقد ذهب الى ما ذهب اليه زميله العاني في 
عدم التصويت ملنح الثقــــــــة للكابينة الوزارية. وقال 
الغانم، لـ»الصباح»: ان رئيس الوزراء املكلف محمد 
توفيــــــــق عالوي لم يحدد حتــــــــى االن موعدًا الجراء 
االنتخابــــــــات املبكرة، مشــــــــيرًا إلــــــــى أن عالوي ثبت 
اجــــــــراء هذه االنتخابــــــــات في برنامجــــــــه الحكومي 
مــــــــن دون تحديد موعــــــــد. واكد الغانــــــــم ان املتداول 
من اسماء مرشــــــــحي وزارات تشكيلته الحكومية 
يثبــــــــت أن جميعهم من مزدوجي الجنســــــــية وهذا 

يخالف مطالب املتظاهرين التي تعمل 
على تلبيتها جميع القوى السياسية. 
على صعيد ذي صلة، أكد القيادي في 
تحالــــــــف القوى النائب أحمــــــــد عبد الله 
الجبوري، في بيان، أن «تحالف القوى 
والعديــــــــد من الشــــــــركاء السياســــــــيني 
األقويــــــــاء بالتأثير، والتمثيل املجتمعي 
اتخــــــــذوا قــــــــرارا بمنع تمريــــــــر حكومة 
عالوي في جلســــــــة البرملــــــــان املتوقعة 
لعدم التــــــــزام املكلف بثوابت الشــــــــراكة 
املتظاهرين»،  الوطنية وتخطي مطالب 
مشددا على أن «هذا القرار لن يخضع 
ألي مســــــــاومات أو امــــــــالءات النه يعبر 
ارادة وطنيــــــــة لحمايــــــــة ســــــــيادة  عــــــــن 
العراق وحقوق شــــــــعبه بحياة كريمة». 
وأضاف، انه «بعد اجتماع موســــــــع مع 
قيادات سياســــــــية تمثل نبض الشارع 
العراقــــــــي نــــــــرى ان املصلحــــــــة العليــــــــا 
للبــــــــالد ال تمثلها ضغوط أو مزاجيات 
سياســــــــية أو مناصب مؤقتة بل ارادة  
تغيير وبناء يكــــــــون موعد االنتخابات 
املقبلــــــــة حجــــــــر الزاويــــــــة فيهــــــــا بعد أن 
خرج عالوي بشــــــــكل غيــــــــر مبرر عن 
االجماع الوطني ضمن أولويات بعيدة 
عن مصلحة العراق وشعبه ما يجعل 
من محاوالت تمرير حكومته مراهنة 

خاسرة بكل املقاييس الوطنية».

الديمقراطي الكردستاني
فــــــــي غضــــــــون ذلــــــــك، قــــــــال النائب عن 
الحــــــــزب الديمقراطــــــــي الكردســــــــتاني، 
بشــــــــار حميد، فــــــــي تصريح صحفي: 
ان «اإلقليــــــــم يمــــــــارس سياســــــــته بكل 
وضــــــــوح، وســــــــيقف ضــــــــد التصويت 
لحكومة عالوي اذا لم يتم التوصل الى 
صيغة معينة بشأن الكابينة الوزارية». 
وأضــــــــاف ان «اإلقليــــــــم وسياســــــــييه ال 
يقفــــــــون بالضــــــــد من شــــــــخص محمد 
توفيق عــــــــالوي، وبالتالي فإن الخالف 
مع عالوي ليس شــــــــخصيا وانما هو 
بســــــــبب املبدأ الذي اتبعه في التشكيلة 
الحكوميــــــــة»، مبينــــــــًا ان «االكراد ليس 
لديهــــــــم أي ثقة باإلجــــــــراءات والبرنامج 
الحكومــــــــي الــــــــذي قدمه عــــــــالوي، كما 
انه ضد مبدأ الشــــــــراكة والتوافق وهو 
ما يجعل االكــــــــراد يقفون ضد عملية 

التصويت للكابينة الوزارية».
إال أن رئيــــــــس كتلــــــــة االيزيدية في مجلــــــــس النواب 
صائــــــــب خــــــــدر، أكــــــــد، فــــــــي تصريح صحفــــــــي، أن 
«األقليات في مجلس النواب مع منح الثقة بشــــــــرط 
ضمان حصة املكون بمــــــــا فيها األقلية االيزيدية»، 
مبينا أن «عدم تمثيل املكون االيزيدي في حكومة 

عالوي يدفعنا لعدم منحه الثقة».
وأضاف خدر أن «االقليــــــــات تعرضت إلى غنب في 
الحكومات الســــــــابقة وعدم تمثيلها في الحكومة»، 
الفتا إلــــــــى أن «البرنامج الحكومــــــــي اذا لم يتضمن 
اســــــــتحقاق األقلية االيزيدية لــــــــن نصوت على منح 

الثقة».

املوقف القانوني
من جهة أخرى أرســــــــل مدير عام الدائرة القانونية 
فــــــــي مجلس النواب كتابا إلى االدعــــــــاء العام يطلب 
فيــــــــه اتخاذ اإلجراءات القانونية الفورية بشــــــــأن ما 
«ادعــــــــاه» املكلف بتشــــــــكيل الحكومة محمد توفيق 
عالوي بشــــــــأن وجــــــــود «مخطط إلفشــــــــال تمرير 
الحكومة من خالل دفع مبالغ مالية باهظة للنواب».
وفي هذا الشــــــــأن، أوضح الخبيــــــــر القانوني طارق 
حرب لـ»الصباح» ان «تغريدة رئيس الوزراء املكلف 
ال يمكن ان تشــــــــكل عنصــــــــرا جزائيا وال يمكن ان 
تتخذ االجراءات القانونية بحقها النها تقع ضمن 
حرية التعبير وخاصة ضد املوظف العمومي الذي 

يشمل رئيس البرملان وسواه».
واشــــــــار حرب، إلى ان محمد عالوي رئيس وزراء 
مكلف ومن حقه ان يذكر ما يشاء بقصد توظيف 
االخرين للتصويت له، واالمر االخر ان هذه االفكار 
ختمت بخاتمــــــــة تدلل على ان مــــــــن اطلقها لم يكن 

يقصد بها شيئا».
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العراقيــــــــون يتداولــــــــون األنبــــــــاء عــــــــن بنــــــــاء مستشــــــــفى 
كورونــــــــا،  مصابــــــــي  ملعالجــــــــة  الصــــــــني  فــــــــي  عظيــــــــم 
باســــــــتعجاب، واســــــــتغراب. قبــــــــل ذلــــــــك، هــــــــّزت أزمــــــــات 
 ومصائب، شــــــــعوبُا، فانبرت الحكومات تحســــــــم املحن، 

بأسرع من البرق.
الكارثة املالية اجتاحت أميركا قبل سنوات، وحّل الكساد، 
والبوار، وَفِلَست البنوك، وعجز املواطنون عن دفع أثمان 
البيوت التي اشــــــــتروها، وخســــــــرت الشــــــــركات مليارات 
الــــــــدوالرات، لكن تكافل الجميــــــــع، وضخ أصحاب رؤوس 
األمــــــــوال، اآلالف من املليارات من الدوالرات الى الســــــــوق، 
واســــــــتنفار حتى مطابع العملة، حسم الضائقة، باتجاه 
التعافــــــــي. اليونان تخّطت كبوتهــــــــا االقتصادية وحقّقت 
املعجــــــــزة، بعد االنهيار العظيم، واليأس العارم، واالفالس 
والجــــــــوع، محققة منذ العــــــــام 2014، فائض ميزانية، أتاح 
اإلنفاق االجتماعي على الفقراء. لم يحدث ذلك بتخطيط 
الحكومة فحســــــــب، بل بمســــــــاهمة املواطــــــــن الواعي الذي 
تجّشــــــــم أعباء التقّشف من أجل عبور األزمة. اليابانيون 
بعد نحو 15 عاما من االنكماش، اكتشفوا اّن االنغماس 
في كثرة املطالب ليس حال، وأدى بهم الرشد االجتماعي، 
الــــــــى تفضيل األمن الوظيفي علــــــــى األجور، كي ال تهرب 
الشركات الى الخارج بحثا عن عمالة رخيصة، او تتبنى 
تقنيــــــــات وآالت تحــــــــّل محلهــــــــم، 
األمر الذي منح البالد، اســــــــتقرارا 

اقتصاديا باهرا.
ولم تكــــــــن املعجــــــــزة االقتصادية 
األملانية، في إعادة اإلعمار، الفائق 
الســــــــرعة، أمرا ســــــــهال بعد حرب 
دامية أزالت املدن عن بكرة ابيها، 
لكن اقتصاد السوق النيوليبرالي 
الذي دمج بني النظامني الرأسمالي 
واالشتراكي، أتاح الحرية املطلقة 
لــــــــرأس املــــــــال والعمــــــــل، وهّمــــــــش 
الفســــــــاد، ما يّســــــــر انــــــــدالع ثورة 
تنميــــــــة كبرى، عمادها الشــــــــباب 
الواعي بمسؤوليته التاريخية في 

إعادة أمجاد بالده.
ولــــــــم يكن الكثير مــــــــن الصينيني 
يتوقعــــــــون بالدهم التي شــــــــهدت 
أكبــــــــر مجاعة تســــــــّببت في موت 
نحو 40 مليون إنسان، في نهاية 
املاضــــــــي،  القــــــــرن  خمســــــــينيات 
ســــــــوف تطّبــــــــب الجــــــــراح، وتقبر 
اليــــــــأس، لكن العزيمــــــــة، وبعد أقل 
من ســــــــبعني عاما، قلبت الصني 
مــــــــن أمة مغلوبة على أمرها، جائعة، إلى واحدة من أعظم 
القــــــــوى في العالــــــــم. حرب اإلبــــــــادة الجماعيــــــــة والتطهير 
العرقــــــــي املتبــــــــادل بــــــــني قبيلتــــــــي الهوتو والتوتســــــــي في 
روانــــــــدا، خلفا نحــــــــو املليون ضحية، العــــــــام 1984، حتى 
تكّهن البعض بانقراض شــــــــعبها. ولم يمض وقت طويل 
حتى انتقلت البالد بعد أقل من عقدين من الفشــــــــل، الى 
النجاح في منافســــــــة اقتصاديات الدول املختلفة، ونالت 
عاصمتهــــــــا كيجالي التي كانت يومــــــــا ما، مدينة صفيح، 
لقــــــــب أجمــــــــل عاصمة افريقية. تشــــــــيلي التــــــــي عانت من 
هيمنة ســــــــلطة مركزية، ومجلس عســــــــكري، بمقدراتها، 
أصّر شــــــــعبها علــــــــى التغيير الديمقراطــــــــي، وأثمر الجهد 
عن استفتاء العام 1990 أنهى حكم العسكر، بصناديق 
االقتراع، لتقفز في زمن قياسي قصير، من بالد يعاني 
النصــــــــف مــــــــن ســــــــكانها، الفقــــــــر واملجاعة، الــــــــى أعجوبة 
اقتصاديــــــــة واجتماعيــــــــة عظيمــــــــة. الى وقــــــــت قريب، كان 
شــــــــعب ســــــــنغافورة ال يعرف النظافة، وال يتقن صناعة 
الحياة، وكان السياح يشــــــــتكون من قذارة املدن، وروائح 
املطاعم العشــــــــوائية في الشــــــــارع، ومضايقة املتســــــــولني، 
والجرائم التي يقترفها العاطلون، ولم يمض ســــــــوى اقل 
من 50 عاما حتى نجحت الدولة في إرشــــــــاد سلوكيات 
املواطنــــــــني نحو طرق عمليــــــــة، متحضــــــــرة. ماليزيا التي 
عانــــــــت مــــــــن االنقالبــــــــات والثــــــــورات واألنظمة الفاســــــــدة، 
وّطــــــــدت مفهوم الوعي الحضــــــــاري واالنفتاح على العالم، 
 واالستثمار في الفرد الذي أصبح املحور الذي تدور حوله 

محركات البناء واالعمار.
 إّن الشــــــــعوب التي تثق في نفســــــــها، لقــــــــادرة على إحالة 
االنكسارات والهزائم، الى فتوحات حضارية واقتصادية 
واجتماعيــــــــة، بعد ان يصبح الفرد فيهــــــــا، أكثر من كونه 
رقمًا، أو شخصًا، الى آلة فاعلة في دولة يتجشم الجميع 
فيهــــــــا، مســــــــؤولية رعاية الفرد حتى فــــــــي حالة العجز أو 
 املرض. من هنا تكون البداية، في التأسيس للثقة املتبادلة 

بني الدولة واملواطن.
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وعــلــى الــرغــم مــن مــحــدوديــة االصــابــات 
فـــي الـــبـــالد، عــــززت الــســلــطــات  املحلية 
اجـــراءاتـــهـــا لــلــوقــايــة مـــن املـــــرض، حيث 
تــجــرى الــفــحــوصــات املـــركـــزة لـــ 8 االف 
عــراقــي قــدمــوا مــن ايـــران، بينما اطلقت 
الــعــتــبــات  مـــع  بــرنــامــجــا  الــصــحــة  وزارة 

املقدسة لتوعية الزائرين باملرض.
وســـــط ذلــــــك، اعـــلـــنـــت اغـــلـــب مــحــافــظــات 
تــنــفــيــذا  املـــــــدارس،  الـــبـــالد تــعــطــيــل دوام 
ملقررات خلية االزمة التي شكلت في كل 
الـــدوام في  محافظة، مــع تقليل ســاعــات 

عدد منها.

تكثيف الحمالت الوقائية
فاضل  الفتح  تحالف  عــن  النائب  وافـــاد 
الـــفـــتـــالوي، فـــي تــصــريــح صــحــفــي بــان 
االعــالم  الصحة ووســائــل  وزارة  «عــلــى 
وبرامج  وارشــاد  توعية  القيام بحمالت 
وهذه  كــورونــا،  فيروس  بشأن  صحية، 
القضايا املهمة، لغاية الساعة هي ليست 
تكثيف  يجب  كما  املــطــلــوب،  باملستوى 
هذه الحمالت قبل موعد الزيارة الرجبية 

بوقت طويل».
العراقية  الصحة  وزارة  ”على  أن  وبــني، 
االخــرى،  املختصة  الحكومية  والجهات 
واجـــراءات مشددة  كبيرة  تدابير  اتخاذ 
في  كورونا  فيروس  انتشار  منع  تجاه 
البالد“، مؤكدًا أن ”االجراءات الحكومية 
تــجــاه فــيــروس كـــورونـــا دون املــســتــوى 
املــطــلــوب، خــصــوصــًا مـــع قـــرب الـــزيـــارة 
تـــكـــون عملية  ان  يــجــب  الــرجــبــيــة، كــمــا 
فــحــص الـــوافـــديـــن بــشــكــل دقـــيـــق، فــهــذه 
مــن األولـــيـــات الــتــي يــجــب عــلــى الــجــهــات 

الحكومية القيام بها».
ويقصد ماليني املسلمني سنويًا مدينة 
العاصمة  املــقــدســة، شــمــالــي  الــكــاظــمــيــة 
بغداد، إلحياء ذكرى وفاة اإلمام موسى 
الكاظم عليه السالم، بينما تعمد القوات 
األمــنــيــة إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــشــددة 
وقــطــع بعض الــطــرق والــشــوارع لحماية 

الزائرين الوافدين الى املدينة.
وفي هذا الصدد اوضح مدير عام دائرة 
التوعية واإلعالم في وزارة الصحة أمير 
علي الحسون في بيان، انه ”تم املضي 
اإلجـــراءات االحــتــرازيــة والخطب  بتنفيذ 
التوعوية  للزائرين، من خالل التنسيق 
مع الوقف الشيعي وكل أمانات العتبات 
التزام  التي تشمل  الــعــراق،  فــي  املقدسة 
صحية  إرشـــــادات  بمجموعة  الــزائــريــن 
مـــنـــهـــا، الـــتـــريـــث حـــالـــيـــًا عــــن مـــمـــارســـة 
املناسك املعتادة في الزيارة مثل، مسك 
وتقبيل األضــرحــة خــوفــًا مــن أن تكون 
الله“ النتقال  املـــزارات فرصة ”ال سمح 

العدوى» .
وأضــــــاف الـــحـــســـون أن“هــــنــــاك تــعــاونــًا 
جادًا واهتمامًا مع إدارة الوقف الشيعي 
الكاظمية  فــي  املقدسة  العتبات  وعــمــوم 
وكربالء والنجف وسامراء في استخدام 
والــشــاشــات  واملتنقلة  الثابتة  اإلذاعــــات 
العمالقة واملطبوعات واللوحات املقروءة 
واالرشـــــــــــادات املـــطـــبـــوعـــة،  داخــــــل وفـــي 
مــحــيــط الــعــتــبــات إضـــافـــة الــــى الـــنـــدوات 
التثقيفية للعاملني فيها ملمارسة دورهم 
أن  مبينًا   . الزائرين  توعية  في  املطلوب 
”الــــهــــدف مــنــهــا االلـــــتـــــزام بـــــاإلرشـــــادات 
الصحية التوعوية، والحيلولة دون وقوع 
انــتــقــال اإلصــابــات داخـــل حــرم العتبات 

املقدسة». 
وأكــــــــد أن“اإلجـــــــــــــــــــراءات املــــتــــخــــذة ،هــــي 
اإلجــــــــــراءات الـــدولـــيـــة املـــعـــتـــمـــدة ملــنــظــمــة 
ــــتــــفــــادي الــــعــــدوى  الــــصــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة ل

للمصابني وغير املصابني“.

إيقاف سمات الدخول
وضـــمـــن االجــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، وجــهــت 
وزارة الخارجية سفارات العراق في عدد 
الدخول  منح سمات  بإيقاف  الــدول  من 

للوافدين بسبب فيروس كورونا. 
الخارجّية  وزارة  بــاســم  اُملــتــحــّدث  وقـــال 
ــــلــــوزارة  أحــــمــــد الــــصــــّحــــاف فــــي بــــيــــان ل
إن“وزيــر  منه:  نسخة  ”الصباح“  تلقت 
ـــعـــراق في  الــخــارجــيــة وّجـــــه ســـفـــارات ال
الصني وإيران وتايلند وكوريا الجنوبّية 
بإيقاف  وسنغافورة  وإيطاليا  واليابان 

منح سمات الدخول للوافدين“.
العراقيني  استثنى  أن“الــوزيــر  وأضـــاف 
الوافدين من هذه الدول، والدبلوماسّيني 
ــة،  ــبــعــثــات الــدبــلــومــاســّي الــعــامــلــني فـــي ال
والوفود الرسمّية، شريطة أن يخضعوا 

إلجراءات وزارة الصحة“.
وتـــابـــع أنـــه“بـــقـــدر تــعــّلــق األمـــــر بـــــوزارة 
ـــة، فــــي مــــا يـــخـــّص مــضــمــون  ـــخـــارجـــّي ال
قـــــرارات لــجــنــة األمــــر الـــديـــوانـــّي رقـــم 55 
الـــخـــارجـــّيـــة  وّجــــــه وزيــــــر  لــســنــة 2020 
بــالــعــمــل بــمــا جــــاء بــالــنــقــطــة ثــانــيــًا من 
الـــقـــرار، واســتــمــرار تــمــديــد إيــقــاف منح 
ـــلـــوافـــديـــن األجـــانـــب  ســـمـــات الـــــدخـــــول ل
بــصــورة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة من 
إشعار  إلــى  وإيـــران  الصني  جمهورّيتي 

آخر، والعمل بالنقطة ثالثًا بإيقاف منح 
ســمــات الــدخــول إلـــى الــوافــديــن بــصــورة 
مـــبـــاشـــرة أو غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــن الــــدول 
(تــايــلــنــد، وكـــوريـــا الــجــنــوبــّيــة، والــيــابــان، 
وإيــطــالــيــا، وســنــغــافــورة) وإلــــى إشــعــار 

آخر أيضًا“.
من جانبه، اكد مدير دائرة االقامة التابعة 
لوزارة الداخلية العميد قصي صبيح في 
تصريح خاص لـ“الصباح“ ان ”املديرية 
هــي جــهــة تنفيذية وغــيــر مــســؤولــة عن 
مـــنـــع دخـــــــول االجــــــانــــــب“، مـــشـــيـــرا الـــى 
شكلتها  الـــتـــي  املــخــتــصــة  ”الــلــجــنــة  ان 
الــحــكــومــة بــرئــاســة وزيــــر الــصــحــة هي 
من قررت منع مواطني عدد من البلدان 
كــورونــا من  فــيــروس  انتشر فيها  التي 
الدخول الى البالد وملدة عشرة ايام من 

تاريخ صدور القرار“.
الــداخــلــيــة  افـــــاد وكـــيـــل وزارة  الــــى ذلـــــك، 
لــشــؤون األمــن االتــحــادي الفريق الركن 
ـــحـــســـن فـــــي تــصــريــح  مـــحـــمـــد نـــعـــمـــة ال
صــحــفــي بــــان ”الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــدفــاع 
الـــوطـــنـــي اتـــخـــذت إجــــــــراءات عــــدة بحق 
الوافدين العراقيني واألجانب إلى البالد“.
إلنشاء  نسعى  ”أنــنــا  الحسن  وأضـــاف 
مــحــاجــر صــحــيــة عــلــى الـــحـــدود بــإقــامــة 
املستلزمات“،  مخيمات مجهزة بجميع 
نـــحـــو 8 آالف  أن ”هــــنــــاك  إلـــــى  مـــشـــيـــرًا 
عـــراقـــي وافــــد مـــن إيـــــران ويـــجـــري عمل 
الـــفـــحـــوصـــات لــلــتــأكــد مـــن خــلــوهــم من 

الفيروس“.

كركوك والنجف 
وقــال مدير دائـــرة صحة كــركــوك كريم 
ولـــي لـــ“الــصــبــاح“ ان دائــرتــه وبــاشــراف 
خــلــيــة االزمــــــة املــشــكــلــة فـــي املــحــافــظــة، 
الصناعي  الــحــي  مستوصف  افتتحت 
لــلــحــجــر الــصــحــي الـــواقـــع خــــارج مــركــز 
املدينة، مشيرا الى ان هذا االجراء يأتي 
فــيــروس  مــواجــهــة  ملتطلبات  اســتــكــمــاال 

كورونا.
واضـــــــــاف ان صـــحـــة كـــــركـــــوك عـــــززت 
اجـــراءاتـــهـــا ملــعــالــجــة املــصــابــني االربــعــة 
املــــوجــــوديــــن فــــي ردهـــــــة الـــــعـــــزل، تــحــت 
ان  معلنا  طبي مختص،  فريق  اشـــراف 
حاالتهم مستقرة حاليا، وهناك فرصة 

كبيرة ألن يمتثلوا للشفاء.
مــن جــهــتــه، اكـــد مــديــر شعبة االمـــراض 
الدكتور  كــركــوك،  صحة  فــي  االنتقالية 
مـــنـــذر نــعــمــان لــــ ”الـــصـــبـــاح“ اســتــمــرار 
الــفــرق الــصــحــيــة بــاجــراءاتــهــا الــوقــائــيــة، 
لعدد  وبــائــي  بــاجــراء مسح  تمثلت  التي 
من االسر التي دخلت املحافظة مؤخرا، 
فــضــال عـــن تــكــثــيــف حـــمـــالت الــتــوعــيــة 
الــوقــايــة من  وارشــــاد املــواطــنــني بكيفية 

املرض.
امـــا فــي الــنــجــف الــتــي شــهــدت االصــابــة 

االولــى، فذكر بيان صادر عن املحافظة 
تسلمت ”الصباح“، نسخة منه، انه ”تم 
افــتــتــاح خــط إنــتــاج وخــيــاطــة الــكــمــامــات 
الصحية بواقع ثالثني ألف كمامة يوميا، 
وتزويد صحة املحافظة بمليون كمامة 

على وجه السرعة.
واكــــد املــحــافــظ لــــؤي الـــيـــاســـري أن هــذا 
الطبية  الكمامات  لتوفير  يأتي  االجـــراء 
لجميع ابناء املحافظة عن طريق صحة 
الــنــجــف واملــــراكــــز الــصــحــيــة والـــحـــد من 
التي  والصيدليات  التجار  بعض  جشع 
تـــعـــتـــاش عـــلـــى االزمــــــــات ورفــــــع اســـعـــار 
التي  املليون كمامة  ان  الكمامات مؤكدا 
اجل  مــن  لــلــزيــادة  قابلة  عليها  تعاقدنا 
تــوفــيــرهــا بــشــكــل ســريــع لــجــمــيــع ابــنــاء 

النجف.
امــا مــديــريــة الــدفــاع املــدنــي فقد كشفت 
فــي بــيــان لــهــا عــن اطـــالق حملة واســعــة 
ــلــتــطــهــيــر مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــن  ل
للمديرية  التابعة   (CBRN) فرق  خالل 
وكاسناد لفرق وزارة الصحة في املراقد 
واملعاهد  الــتــجــاريــة  واملــجــمــعــات  الدينية 
والــكــلــيــات ومـــرائـــب الــعــجــالت وأمـــاكـــن 

التظاهرات“.
«تنفيذًا  ذلــك جــاء  أن  املديرية،  وأضافت 
ألمر وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا 
وبمتابعة  املــدنــي  الـــدفـــاع  أعــمــال  إلدارة 
الداخلية لشؤون  وإشــراف وكيل وزارة 
األمـــــن االتــــحــــادي نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 

العليا إلدارة أعمال الدفاع املدني».
ودعـــت املــديــريــة «املــواطــنــني إلــى االلــتــزام 
بــــالــــوصــــايــــا واالرشــــــــــــــــادات الــصــحــيــة 
والــتــوعــويــة الــخــاصــة بمنع انــتــشــار هذا 

الفيروس».

تمديد عطلة نصف السنة
نصف  عــطــلــة  الــتــربــيــة  وزارة  ومــــــددت 
بغداد  محافظتي  وطلبة  لتالميذ  السنة 

والبصرة ملدة اسبوع واحد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت ”الصباح“، 
نــســخــة مــنــه: ”حــصــلــت مــوافــقــة وزيـــرة 
التربية سها خليل العلي بك على تمديد 
عــطــلــة نــصــف الــســنــة لــتــالمــيــذ وطــلــبــة 
اسبوع  ملــدة  والبصرة  بغداد  محافظتي 

واحد“.

وأوضــــحــــت، أن ”قــــــرار الــتــعــطــيــل جــاء 
كــاجــراء احـــتـــرازي حــفــاظــا عــلــى صحة 
تسجيل  اثــر  االعـــزاء  وتالميذنا  طلبتنا 
حــــاالت مـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 

البالد»
الـــى نــيــنــوى، حــيــث اعــلــن املــحــافــظ نجم 
الــجــبــوري وكـــإجـــراء احـــتـــرازي، تعطيل 
ــــرســــمــــي لــــعــــمــــوم املـــحـــافـــظـــة  الـــــــــــدوام ال
ــــدوائــــر الــخــدمــيــة لــيــومــني،  بــاســتــثــنــاء ال
املواطنني.  وسالمة  صحة  على  حفاظا 
كــمــا قــــررت مــحــافــظــة كـــركـــوك، تعطيل 
الدوام الرسمي للمدارس والجامعات في 

املحافظة حتى إشعار اخر.
وبـــيـــنـــمـــا اعـــلـــن مـــحـــافـــظ ديــــالــــى مــثــنــى 
الــتــمــيــمــي تــعــطــيــل الــــــدوام الــرســمــي في 
املــــدارس، قــرر اقليم كــردســتــان تعطيل 
ـــــدوام الــرســمــي فـــي املـــراكـــز الــدراســيــة  ال

كافة ملدة 28 يوما. 
اما في النجف فقد قررت ايضا تعطيل 
الــــــــدوام فــــي املــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الـــى 
اشـــعـــار اخـــــر، فـــي وقــــت وجــــه مــحــافــظ 
صالح الدين عمار جبر خليل، بتعطيل 
وللسبب  ايضا  ليومني  الرسمي  الـــدوام 

نفسه.

تقليل ساعات الدوام 
فــي واســــط، قـــررت خلية االزمــــة تمديد 
عطلة املدارس حتى اشعار اخر، وتقليل 
الــــدوائــــر  فــــي  املـــوظـــفـــني  دوام  ســــاعــــات 

الخدمية بنسبة 50 باملئة.
وقـــــــال مــــديــــر اعـــــــالم ديــــــــوان مــحــافــظــة 
(الــصــبــاح): ان  واســـط مــاجــد الــعــتــابــي لــــــ
خــلــيــة االزمــــــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــا طــارئــا 
ـــزركـــانـــي  بـــحـــضـــور املـــحـــافـــظ عـــــــادل ال
الشرطة  ورئــيــس جامعة واســـط وقــائــد 
التربية  ومــديــر منفذ زربــاطــيــة ومــــدراء 
الــخــدمــيــة وجمعية  والــصــحــة والــــدوائــــر 
الهالل االحمر، مضيفا ان الخلية قررت 
الجامعة  الــدوام في  تمديد فترة تعطيل 
وكــلــيــاتــهــا لــيــومــي االربـــعـــاء والــخــمــيــس، 
وتـــمـــديـــد تــعــطــيــل الــــــــدوام فــــي املــــــدارس 
حتى  واالعــداديــة  واملتوسطة  االبتدائية 

اشعار اخر.
واضاف ان الخلية قررت ان يكون الدوام 
باملئة،   50 بنسبة  الخدمية  الــدوائــر  فــي 

ونــصــحــت املــواطــنــني بــعــدم الــســفــر الــى 
مــديــنــة الــنــجــف االشـــــرف خـــالل الــفــتــرة 
أي حــالــة مرضية  عــن  واالبــــالغ  الحالية 
يــشــتــبــه بــاصــابــتــهــا بــفــيــروس كــورونــا 

التخاذ االجراءات الطبية الضرورية.
من جهتها باشرت دائرة صحة واسط 
اقامة ندوات توعوية للتعريف بمخاطر 

مرض كورونا وطرق الوقاية منه.
وقـــــال مـــديـــر االعــــــالم فـــي الــــدائــــرة علي 
(الــصــبــاح): ان دائــــرة الصحة  ـــ ـــ ل مــحــمــد 
املواطنني  اقامت ندوات توعوية لشرائح 
ــلــتــعــريــف بـــمـــرض كـــورونـــا  املــخــتــلــفــة ل
تخللها تــوزيــع فـــولـــدرات بــني اصــحــاب 
الندوات  ان  الى  التجارية، مشيرا  املحال 
القت ترحيبا وتجاوبا من قبل املواطنني.
السريعة  االستجابة  فريق  ان  واوضـــح 
بالتعاون مع قطاع الكوت االول للرعاية 
الــى املجمع  الصحية االولــيــة نفذ زيـــارة 
لطلبة جامعة  والرابع  الخامس  السكني 
الصحية  الــفــحــوصــات  واســــط الجـــــراء 
بفيروس  التوعية  عــن  فضال  املــيــدانــيــة 
كـــورونـــا، مــشــيــرا الـــى ان الـــزيـــارة الــتــي 
شارك فيها رئيس الجامعة شملت القاء 
الفيروس وطرق  محاضرة توعوية عن 
الـــوقـــايـــة الـــتـــي يــمــكــن ان تــجــنــب الــطــلــبــة 
االصــــابــــة، فــضــال عـــن قـــيـــام مــســؤولــي 
بـــاقـــامـــة سلسلة  ــيــة  االنــتــقــال االمـــــــراض 
بمخاطر  للتوعية  الفردية  الــلــقــاءات  مــن 
املرض. وفي ميسان، عقدت خلية االزمة 
برئاسة  الثالث  اجتماعها  املحافظة  في 
واتــــخــــذت خــاللــه  عــلــي دواي،  املـــحـــافـــظ 
عـــددا مــن االجــــــراءات ابـــرزهـــا اســتــمــرار 
وتكثيف  الــحــدودي،  الشيب  منفذ  غلق 
كورونا،  فيروس  ضد  التوعية  حمالت 
وتوجيه قيادة الشرطة بنصب سيطرة 
املــشــرح وتشديد اجـــراءات  قــرب مدخل 

الدخول الى املحافظة.
ووجـــهـــت خــلــيــة االزمـــــــة، دوائــــــر الـــدولـــة 

بتعليق منح اجازات السفر ملوظفيها.
عمل  فريق  تشكيل  الخلية،  قــررت  كما 
األجــنــبــيــة املستثمرة  الــشــركــات  لــزيــارة 

العاملة في املحافظة.
وفـــي بـــابـــل، اصـــــدرت خــلــيــة االزمـــــة في 
املــحــافــظــة عــــددا مـــن املـــقـــررات ملــواجــهــة 
فيروس كورونا السيما بعد ان سجلت 

اصابة في محافظة النجف.
بابل وكــالــة حسن مندل  وقــال محافظ 
في تصريح لـ ”الصباح“: ان خلية االزمة 
اصدرت عددا من املقررات ملنع انتشار 
فيروس كورونا، منها تخصيص مبلغ 
خمسة مــلــيــارات ديــنــار لــشــراء اجــهــزة 

طبية وتخصيص مراكز للحجر.
املــقــررات، بحسب املحافظ،  كما شملت 
بتزويد  الدوائر  الى جميع  توجيه كتاب 
املحافظة باسماء املوظفني الذين تمتعوا 
بــــاجــــازة ســـفـــر خـــــالل الـــشـــهـــر الــحــالــي 

الروتينية،  الفحوصات  الى  الخضاعهم 
اضــافــة الـــى تشكيل فــريــق مــن الــدوائــر 
االمـــنـــيـــة والــصــحــيــة ملــتــابــعــة الـــوافـــديـــن 
االجانب  السيما  املحافظة  مداخل  عبر 

وسكنة املحافظات االخرى.
واشــــار مــنــديــل الـــى انـــه تــم تشكيل 50 
فريقا من الهالل االحمر تقوم بحمالت 
ميدانية للتوعية والتثقيف ضد فيروس 

كورونا.
وفي ذي قار، نفذت وحدة تعزيز الصحة 
فـــي قـــطـــاع الــنــاصــريــة الـــثـــانـــي لــلــرعــايــة 
الــصــحــيــة جـــــوالت إرشــــاديــــة وصــحــيــة 
الناصرية للوقاية من  في مدخل مدينة 

فيروس كورونا.
ـــدكـــتـــور مــحــمــد  وقــــــال مـــديـــر الـــقـــطـــاع ال
كــشــاش الــخــزاعــي: إن ”وحــــدات تعزيز 
الــصــحــة فــي مــراكــزنــا الــصــحــيــة نظمت 
فيروس  بــشــأن  توعية صحية  حــمــالت 
كــــورونــــا فـــي جــمــيــع املــــراكــــز الــصــحــيــة 

التابعة للقطاع“.
الى االنبار، حيث أكد مدير اعالم دائرة 
صــحــة املــحــافــظــة  انــــس قــيــس الــعــانــي، 
التي  ”االنــبــاء  ان  فــي تصريح صحفي 
االعالم  تناقلتها وسائل  والتي  تتحدث 
وصــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي من 
وجـــود حـــاالت اصــابــة بــمــرض فيروس 
كــورونــا عارية عن الصحة ولــم تسجل 
جميع املستشفيات واملراكز الطبية في 
عموم مدن االنبار أي حالة اصابة بهذا 

املرض“.
واضـــــــــاف ان ”دائــــــــــرة صـــحـــة االنــــبــــار 
الــدوائــر  بقية  مــع  والتنسيق  وبالتعاون 
املعنية اتخذت اقصى التدابير االحترازية 
وكــثــفــت مــن تــواجــد املــفــارز الطبية في 
مــنــفــذي طــريــبــيــل الـــحـــدودي مــع االردن 
والقائم الحدودي مع سوريا واخضعت 
الـــوافـــديـــن مـــن االردن وســوريــا  جــمــيــع 
الـــى الــفــحــص الــطــبــي قــبــل دخــولــهــم الــى 

االراضي العراقية من الجهة الغربية“.
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ة ا ك ل افظة امل ة تز

ـااءءءءاءاااءااااء جل عتــعتعتعطـطـطـــططططـيـيـــيـــييلللل جـل عتــعت تــعتتت ــلــالالالــاالاااالاللال الـال ررارراررارررارراررررررارراراررار ــــ قــ”ق ــت،ت، أنأنأ ــحــح ضــضـــضـــضـــضضضض ووأووأوأ
ةحةصحححةحةحةةةحةصحةةة عــللعلللعلعلــى حــفحــفحفحففحففففاظاظظظــاظاظاااظاظاــااااا زيازيززززيزيزززيزازيز احـــتتـــرر ككككككــاجااااجــراراء احء
جيلجيل تست اثــاثر  زاءزا االعـــع االا وتالالميذنيذنا  وتا الالالططلبتنلبتنا 

حــــاالت مـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
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واكدت وزارة املوارد املائية استعدادها 
الســتــيــعــاب مـــيـــاه االمــــطــــار والــســيــول 
املستشار  صــرح  مــا  حسب  املتوقعة، 
عون  املهندس  الـــوزارة  باسم  والناطق 

ذياب عبد الله.
واضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــح لــــ“الـــصـــبـــاح“ 
ــــــوزارة اتـــخـــذت جــمــيــع االجـــــراءات  ان ال
محتملة  فيضانات  موجة  اي  ملواجهة 
القادمة  السيول  االمــطــار ومــيــاه  جــراء 
من املناطق الشمالية والشرقية للبالد.

واكد عبد الله ان الوزارة تمتلك الخطط 
اكبر  لالفادة من مياه االمطار، وخزن 
فــراغ  الــى وجــود  كمية ممكنة، مشيرا 
الواقعة  والخزانات  السدود  في  خزني 
على نهر دجلة  يتجاوز 30 مليار متر 
مكعب، اغلبها في بحيرة الثرثار التي 
استيعاب نحو 20  القدرة على  تمتلك 

مليار متر مكعب اضافية.
كـــمـــا ان مـــنـــاطـــق االهــــــــوار لـــديـــهـــا هــي 
االخــــــرى ســعــة خــزنــيــة، وقــــــادرة على 
استيعاب كميات من املياه، بما يسهم 
في تحسني نوعية املياه، والواقع البيئي 

وتخفيض نسبة امللوحة فيها.
ــفــت الـــى ان املـــوقـــف املـــائـــي فـــي نهر  ول
ـــفـــرات جـــيـــد، بــعــد اســتــقــبــال كــمــيــات  ال

ـــــــواردة مـــن تــركــيــا  كــبــيــرة مـــن املـــيـــاه ال
وســــوريــــا وبـــمـــعـــدالت عـــالـــيـــة نــســبــيــا، 
وبحيرة  بملء سد حديثة  كفيل  وهــو 
بهذه  املــيــاه  تــدفــق  استمر  لــو  الحبانية 

املعدالت.
ــــــوزارة  ــــى ســعــي ال واشــــــار املـــتـــحـــدث ال
املدى  بعيدة  ستراتيجية  خطة  العــداد 
لالفادة من كميات املياه الواردة بشكل 
موسم  في  االحتياجات  وتلبية  كامل، 

الصيف.
املــــوارد  فـــي وزارة  املــســتــشــار  وتـــوقـــع 
املائية، ان يصل الخزين الكلي هذا العام 
الى 50 مليار متر مكعب، وهذه الكمية 
كــافــيــة البـــعـــاد شــبــح الـــجـــفـــاف خــالل 

موسم الصيف.
في  املحلية  االدارة  اعلنت  جانبها  مــن 
مــحــافــظــة واســــط ان االمـــطـــار االخــيــرة 
حققت الــريــة الــثــانــيــة ملــســاحــة زراعــيــة 
تـــزيـــد عــلــى مــلــيــون دونـــــم ملــحــصــولــي 

الحنطة والشعير.
للشؤون  وقــال معاون محافظ واســط 
ان  (الصباح):  لــ البطيخ  الزراعية سالم 
املحافظة خالل  التي شهدتها  االمطار 
تحقيق  من  تمكنت  املاضيني،  اليومني 
الزراعية  الثانية لجميع االراضــي  الرية 

ضــمــن خــطــة املـــوســـم الــشــتــوي لــلــعــام 
و  مليونا  مساحتها  والــبــالــغــة   ،2020
483 الفا و 542 دونما زراعيا، فضال 

عـــن تــغــطــيــة ســقــي مــــزروعــــات اخـــرى 
بــمــيــاه االمــــطــــار وملـــســـاحـــات مــتــعــددة 
وصـــلـــت الـــــى 40 الـــــف دونــــــم تـــركـــزت 

اغلبها في قضاء بدرة وجصان.
الفنية والهندسية  املالكات  ان  واوضح 
لــــدائــــرة املـــــــوارد املـــائـــيـــة فـــي املــحــافــظــة 

تمكنت من تشغيل عدد من املضخات 
ــعــائــمــة عــلــى صـــــدور جــنــابــيــة الــحــي  ال
واملـــــــزاك وجـــــــداول ومــــبــــازل الــحــفــريــة، 
فــضــال عـــن نــصــب ثــمــانــي مــضــخــات 

اخرى ملشروع الدبوني االروائي.
الــثــانــيــة ملحصولي  الـــريـــة  ان  واضـــــاف 
الــحــنــطــة والــشــعــيــر لــلــمــوســم الــشــتــوي 
للعام 2020 الحالي تمت بنجاح بنسبة 
الــري الى  100 باملئة مــع وصــول مياه 
جــمــيــع املــــســــاحــــات املـــــزروعـــــة ضــمــن 
الـــخـــطـــة مــــوزعــــة عـــلـــى عـــمـــوم مــنــاطــق 
مــحــافــظــة واســــط مـــن خـــالل االعــتــمــاد 

على املصادر الرئيسة للمياه.
وتــابــع ان دائــــرة املــــوارد املــائــيــة اكملت 
في  الفيضانات  ملواجهة  استعداداتها 
مــنــطــقــة شــيــخ ســـعـــد، إذ تــمــت تــقــويــة 
بطول  الشماشير  منطقة  فــي  الــســداد 
تصل  مختلفة  وبــارتــفــاعــات  كــم   128
الـــى خــمــســة امـــتـــار، فــضــال عــن اكــمــال 
للمناطق  الكابيون  بأقفاص  التكسية 
لــلــمــنــطــقــة نفسها  لــلــســيــول  املــعــرضــة 
وبطول 20 كم، مع انشاء تسع عبارات 
تحسبا  السيول  مجرى  مــع  متقاطعة 

ألي فيضانات محتملة.
ــــــرة املـــــــوارد املـــائـــيـــة ابـــدت  وبــــني ان دائ
الري  مياه  لتأمني مصادر  استعدادها 
بــمــا يــضــمــن حــصــة كـــل فـــــالح، الفــتــا 
الـــــى ان مــحــافــظــة واســــــط ســتــتــصــدر 
املــــحــــافــــظــــات الــــعــــراقــــيــــة فـــــي تــســويــق 
املحاصيل الستراتيجية ومنها الحنطة 
والــشــعــيــر، مــؤكــدا أن املــحــافــظــة كانت 
ومـــا زالــــت تــمــثــل ســلــة خــبــز الـــعـــراق ال 
سيما من محصولي الحنطة والشعير 
املواسم  في  املحافظة حققت  أن  حيث 
ـــــى عــلــى صعيد  املــاضــيــة املــرتــبــة األول

العراق بالنسبة إلنتاج الحبوب.

تــنــفــيــذ  الــــتــــربــــيــــة  وزارة  بــــــاشــــــرْت 
مـــشـــروع ربــــط الــصــفــوف الــدراســيــة 
االرتقاء  بهدف  نينوى  في  وعوملتها 
بـــالـــواقـــع الــعــلــمــي ملـــــدارس املــحــافــظــة، 
ــتــنــســيــق مــــع املـــجـــلـــس الــثــقــافــي  وبــال

البريطاني. 
وافــــــــــاد املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الــــوزارة حــيــدر فـــاروق الــســعــدون في 
لـ“الصباح“  بــه  ادلــى  تصريح خــاص 
بــأّن وزارتــه وبالتنسيق مــع  املجلس 
مشروع  باشرت  البريطاني  الثقافي 
الــدراســيــة وعوملتها  الــصــفــوف  ربـــط 

في محافظة نينوى، مبينا ان وزارته 
املشترك  الــتــعــاون  أطـــر  تعمل ضــمــن 
ضمن  الثقافي  املجلس  وبــني  بينها 

ذلك.
مـــن جــانــبــه بـــني مـــديـــر اعـــــالم تــربــيــة 
نــيــنــوى ســامــي الــفــضــلــي فــي حديث 
خاص ادلى به لـ“الصباح“ ان مديريته 
اطـــلـــقـــت مـــــشـــــروع ربــــــط الـــصـــفـــوف 
الدراسية، عادا اياه من اهم املشاريع 
الــتــعــلــيــمــيــة كــونــه مــرتــبــطــا بــمــشــروع 
جــائــزة املــــدارس الــدولــيــة الـــذي يهدف 
وربطها  الــدراســيــة  املناهج  عوملة  الــى 
تعمل  مشتركة  دولــيــة  حلقة  ضــمــن 
على متابعة طرائق التدريس املعتمدة 
ـــيـــا فـــي مــــــدارس الــــــدول املــتــقــدمــة  دول

تعليميا وكيفية تطبيقها في مدارس 
املحافظة.

(ربــــــط  مــــــشــــــروع  ان  ــــــــى  ال واشــــــــــــار 
الــــــصــــــفــــــوف الـــــــــدراســـــــــيـــــــــة) صـــمـــم 
خصيصا من اجل االرتباط بالتعليم 
العاملي والخاص اضافة الى مساعدة 
 املعلمني فيها، بما يمكن املستفيدين 
الــــــقــــــضــــــايــــــا ذات  فــــــهــــــم  مــــــــن  مــــــنــــــه 
األهــمــيــة الــعــاملــيــة وتــكــويــن حـــس من 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة اضـــافـــة الــى 
 تـــطـــويـــر املـــــهـــــارات الـــــالزمـــــة إلنـــجـــاح

الطلبة.
وذكــــر الــفــضــلــي أّن املـــشـــروع تــم من 
خــــــالل ربــــــط الــــصــــفــــوف الــــدراســــيــــة 
الــشــراكــات  فيها  بما  متنوعة  بــطــرق 

ومبادرات التعاون عبر االنترنت بني 
مــــدارس دولــيــة ومــــدارس نــيــنــوى من 
 اجل منح املعلمني في املدارس فرص
ــــتــــطــــويــــر املــــهــــنــــي ومـــــنـــــح جــــائــــزة  ال
املــــــــــــدرســــــــــــة الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة ملــــــــــــــدارس 
 املــــحــــافــــظــــة الــــتــــي بـــــاشـــــرت تــطــبــيــق

املشروع. 
الـــبـــدء بــاملــشــروع من  انـــه تـــم  واردف 
خالل اقامة دورات موسعة للمالكات 
الـــتـــربـــويـــة الــتــعــلــيــمــيــة والــتــدريــســيــة، 
من  جــهــودهــا  املــديــريــة  تكثف  بينما 
اجـــل انــجــاح املـــشـــروع بــاعــتــبــاره من 
اهم املشاريع الحيوية التي نفذت في 
البالد بشكل عام وفي نينوى بشكل 

خاص. 

أعلـَنت الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية 
إنتاج  بخطوط  املختصة  اقسامها  تجهيز  ســامــراء  فــي 
حديثة ومتطورة ملنتجاتها املختلفة وبمواصفات عاملية 
تأهيل وتشغيل  إعــادة  الدقة، مؤكدة نجاحها في  عالية 
لهذا  املــوضــوعــة  الــشــركــة  العاطلة ضمن خطة   الــخــطــوط 

العام .
ـــــوزارة الــصــنــاعــة  وأوضـــــح مــديــر عـــام الــشــركــة الــتــابــعــة ل

واملعادن الدكتور الصيدالني عبـد الحميـد عبـد الرحمـن 
الــســالـــــم فـــي تــصــريــح اورده املــكــتــب اإلعـــالمـــي لـــلـــوزارة 
أّن املالكات  وتلقت ”الصباح“ نسخة منه امس االربعاء 
التابع  الــصــيــانــة  قــســم  فــي  املختصة  والــفــنــيــة  الهندسية 
إنتاجي  ذاتية من نصب خط  وبجهود  تمكنت  للشركة 
(الـــبـــاودرات) وشـــراء خــط (ســاشــيــت بــــاودرات)  جــديــد لــــ
(ستروكران)  بتعبئة مستحضر  يختص  املنشأ  تركي 
متطورة  بمواصفات  يمتاز  بانه  منوهًا  صغيرة،  بعلب 
وطاقة إنتاجية عالية، فضًال عن تجهيز قسم املضادات 
الحياتية بماكنة تعبئة كبسول وكذلك خط حديث إلنتاج 

املعلقات الجافة.
واشار في السياق نفسه الى الجهود الكبيرة املبذولة من 
قبل مهندسي وفنيي قسم الصيانة في اعمال تصليح 
العمل  عن  عاطلة  مراهم  تعبئة  ماكنة  وتشغيل  وتأهيل 
قديمة انكليزية املنشأ، اضافة الى (جلر) خاص بتبريد 
املراهم والكريمات، مؤكدًا مساعي الشركة الدائمة لتطوير 
واالجهزة  التقنيات  أحــدث  واستخدام  وزيــادتــه  إنتاجها 
واملعدات الحديثة في ذلك وفق املقاييس العاملية الرصينة 
الكفاءة  للمواطنني ذات  العالجات  من اجل تأمني أفضل 

العالية وبأسعار تالئم مستوى دخلهم .

بامتالكها  املــواطــنــني  الــتــجــارة  وزارة  طــمــأنــْت 
خــزيــنــًا ســتــراتــيــجــيــًا جـــيـــدًا مـــن جــمــيــع املــــواد 

الغذائية الداخلة بمفردات البطاقة التموينية.
واكــــد مــديــر الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة الــحــبــوب 
بالوزارة املهندس حسنني الزبيدي في تصريح 
خزينا  تمتلك  أّن شركته  لـــ“الــصــبــاح“  خــاص 
والحنطة  ـــرز  ال مــادتــي  مــن  جــيــدا  ستراتيجيا 
تكفيان لسد حاجة مفردات البطاقة التموينية، 
املحملة  البواخر  الــى استمرار وصــول  مشيرا 
ــلــمــخــازن الــتــابــعــة  بـــالـــرز املـــســـتـــورد ونــقــلــهــا ل
للشركة، اضافة الى ما تمتلكه من املنتج محليا 

منه.
الغذائية  املـــواد  وكـــالء  تجهز  الشركة  ان  وبــني 
االولــى  لالشهر  املواطنني  بحصص  والطحني 
مــن الــعــام الــحــالــي، مــنــوهــا بـــأن املــــواد الــتــي تم 
كبير  بشكل  اعتمدت  املــواطــنــني  بــني  توزيعها 
الــــرز والحنطة  مــن  املــنــتــجــة محليا  عــلــى  جـــدا 
التي اعتمدت الشركة على املحلي منها بشكل 

كبير.
واكد الزبيدي حرص وزارته على دعم التوجه 
منوها  الوطني،  املنتج  تشجيع  فــي  الحكومي 
بالتعاقد  بــأن وزارتــه وجهت جميع شركاتها 
مع الشركات واملصانع املحلية الحكومية لشراء 
املنتجات املحلية ال سيما الداخلة منها بمفردات 
 الــتــمــويــنــيــة كـــالـــرز والــحــنــطــة والـــســـكـــر وزيـــت 

الطعام.

خـــاطـــبـــْت مــحــافــظــة بـــغـــداد االمـــانـــة 
ــــــــــوزراء رســمــيــا  الـــعـــامـــة ملـــجـــلـــس ال
لـــتـــجـــديـــد اســـتـــثـــنـــاء تـــعـــيـــني حــمــلــة 
الـــــشـــــهـــــادات الـــعـــلـــيـــا مـــــن ضـــوابـــط 
الــتــعــيــني لــلــعــام املـــاضـــي إلدراجـــهـــم 
الــتــي ستطلقها  الــتــعــيــيــنــات  ضــمــن 

قريبا بمديريات التربية الست.
واوضـــــح مــحــافــظ بـــغـــداد املــهــنــدس 
مـــحـــمـــد جــــابــــر الــــعــــطــــا بــتــصــريــح 
خــــاص  لــــ“الـــصـــبـــاح“ ان املــحــافــظــة 
اعــــــــدت الــــخــــطــــط الــــــالزمــــــة لــتــعــيــني 
من  لالفادة  العليا  الشهادات  حملة 
خــبــرتــهــم بــإعــمــار الــعــاصــمــة ورفـــع 

مستوى الواقع الخدمي. 
واشـــــــار الـــــى ان املـــحـــافـــظـــة بــصــدد 
اطــالق عــدد من الــدرجــات الوظيفية 
الــشــاغــرة مــن حــركــة املــــالك لعامي  
لديها  تتوفر  ان  مــا  و2019   2018
عدد من الدرجات، بيد انها تسعى 
الســتــيــعــاب اكـــبـــر عــــدد مـــن حملة 
الــوجــبــة من  بتلك  العليا  الــشــهــادات 

التعيينات.
واملح العطا الى ان املحافظة خاطبت 
رســـمـــيـــا االمـــــانـــــة الــــعــــامــــة ملــجــلــس 
للسنة  استثنائهم  لتجديد  ـــوزراء  ال
كانت  االمــانــة  ان  الــى  الفتا  الحالية، 

قـــد اصـــــدرت الـــعـــام املـــاضـــي 2019 
قرارها املرقم بالعدد 373 املتضمن 

استثناءهم من ضوابط التعيني.
املــحــافــظــة تسعى  أن  وافـــصـــح عـــن 
كانوا  منهم  الكثير  كــون  لتجديده 
قد تقدموا للتعيينات على مديريات 
الـــتـــربـــيـــة الـــســـت فــــي بــــغــــداد ضــمــن 
حــركــة املــــالك لــســنــة 2016 لــكــن لم 
يحالفهم الحظ بالتعيني، االمر الذي 
دعا املحافظة الى السعي لتعيينهم 
لـــالفـــادة مــنــهــم بتطوير  الـــعـــام  هــــذا 

العملية العلمية وسد الشواغر.
واوضــــــح مــحــافــظ بـــغـــداد ان عـــددًا 
الـــدراســـات العليا من  مــن خــريــجــي 
لــم يــحــصــلــوا عــلــى تعيينات  الــذيــن 
بالوزارات، شكلوا رابطة خاصة بهم 
بالتعيينات  بحقهم  املطالبة  بهدف 
فــــي الـــــــــــوزارات كـــافـــة انـــطـــالقـــا مــن 
كــفــاءتــهــم فـــي الــتــعــامــل مـــع املــلــفــات 

املختلفة بهذه املرحلة.
ونـــــوه بــأنــهــم عـــقـــدوا اجــتــمــاعــًا مع 
املـــحـــافـــظـــة واكــــــــدوا اهـــمـــيـــة ان يــتــم 
ايــــــالؤهــــــم االهــــمــــيــــة الــــكــــافــــيــــة فــي 
املــؤســســات املــخــتــلــفــة، مــضــيــفــا اّن 
املــحــافــظــة تـــعـــاونـــت مــعــهــم بشكل 
كـــبـــيـــر واكــــــــدت انــــهــــا ســتــخــصــص 
لـــهـــم درجـــــــــات وظـــيـــفـــيـــة عـــنـــد كــل 
 حــــمــــلــــة تــــعــــيــــيــــنــــات تــــعــــمــــل عـــلـــى

اطالقها.
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الـــدعـــم الـــدولـــي املـــقـــدم الـــى ”بــــالد االرز“ رافــقــه 
تــحــذيــر اقـــتـــصـــادي، عــبــر عــنــه الــخــبــيــر الــشــيــخ 
: من غير  لـ“الصباح“  قــال  الــذي  عباس غصن، 
املقبول مثال الركون لفرض ضريبة على أشياء 
املثقل  اللبناني  للمواطن  اليومية  الحياة  تمس 

بأعباء عديدة.

الدعم الفرنسي
وغربية  عربية  دبلوماسية من عواصم  تقارير 
ربما  انــفــراجــا  ثمة  بــان  تفيد  معلومات  حملت 
يــكــون قــريــبــا لـــألزمـــة غــيــر أن ذلـــك اإلنـــفـــراج ال 
يشهده الشارع اللبناني كما تفيد املعلومات التي 
حكومة  تشرع  مالم  (الــصــبــاح)  عليها  حصلت 
الدكتور حسان دياب بما أعلنته من إصالحات 
بنيوية وال سيما في موضوعي مكافحة الفساد 

وإصالح القطاع الكهربائي.
املوقف  مــع  بــدا متباينًا  الـــذي  الفرنسي  املــوقــف 

األميركي حيال التعاطي مع امللف اللبناني تجلى 
من خالل  إبالغ  واشنطن بأنها ال تحبذ ربط 
(مواجهة  بمسألة  للبنان  املطلوب  الدولي  الدعم 
إيران في لبنان) كما تميل السياسة األميركية 
بـــهـــذا الـــشـــأن. بـــهـــذا الــســيــاق قــــال وزيـــــر املــالــيــة 
مستعدة  فرنسا  إن  مــيــر:  لــو  بــرونــو  الفرنسي 
لــدعــم لــبــنــان مــالــيــا، فــي إطــــار ثــنــائــي أو متعدد 
األطــراف، محذرا من خلط التعافي االقتصادي 
فـــي لــبــنــان مـــع الــجــهــود الــتــي تــقــودهــا الـــواليـــات 

املتحدة للتعامل مع إيران في املنطقة.
وقال لرويترز في نهاية اجتماع ملسؤولي املالية 
من مجموعة العشرين: ”فرنسا مستعدة دائما 
ملساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في املاضي 

وسيكون هذا هو الحال في املستقبل“.
مضيفًا ”إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون 
لــو مير: إن ثمة حاجة  فرنسا مــوجــودة“ وقــال 
مــاســة ألن تــتــخــذ الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة قــــرارات 

لتحسني الوضع على األرض.
املــنــتــديــات  فـــي  الـــتـــحـــرك  قـــائـــال ”نـــريـــد  وأردف 
قد  الــدولــي  النقد  أن صــنــدوق  ونعتقد  الرسمية 
األمــر  مــا ولكن  فــي مرحلة  يلعبه  لــه دور  يكون 
متروك للحكومة اللبنانية… لكن إذا كانت هناك 
أي حاجة للمساعدة، في إطار ثنائي أو متعدد 

األطراف، فإننا على استعداد لتقديم العون“.

النقد الدولي 
صــنــدوق النقد الــدولــي بـــدوره يــواصــل مساعيه 
اللبناني  للجانب  والفني  التقني  الــدعــم  لتقديم 
لــالتــفــاق عــلــى وصـــول مــســاعــدة نقدية  تمهيدًا 
لـــبـــيـــروت بـــعـــد أن تــقــطــع جـــانـــبـــًا مــلــمــوســًا فــي 
اإلصالح اإلداري املطلوب وقد أصدر مدير إدارة 
التواصل واملتحدث باسم صندوق النقد الدولي، 
جيري رايس، بيانًا جاء فيه: ”بناء على طلب من 
السلطات اللبنانية، قام فريق صغير من خبراء 

بــزيــارة  مــارتــن سيريسوال،  بقيادة  الــصــنــدوق، 
العاصمة اللبنانية بيروت خالل الفترة من 20-
24 شــبــاط الــحــالــي. وقـــد الــتــقــى الــفــريــق رئيس 
الوزراء حسان دياب، ونائب رئيس الوزراء زينة 
سالمة،  ريــاض  لبنان  مصرف  ومحافظ  عكر، 
ووزيـــر املالية غــازي وزنـــي، ولفيف مــن الـــوزراء 
وكبار املسؤولني الحكوميني، كما التقى الفريق 
نبيه بري رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء 
البرملان. وعقدت مناقشات قيمة ومثمرة للغاية 
الحكومة  وخــطــط  االقــتــصــاديــة  التحديات  حــول 
ملــعــالــجــتــهــا. وخـــبـــراء الــصــنــدوق عــلــى اســتــعــداد 
لتقديم املزيد من املشورة الفنية للحكومة أثناء 

صياغتها خطة اإلصالح االقتصادي“.

تحذير اقتصادي
لـــ“الــصــبــاح“  الــبــاحــث الشيخ عــبــاس غصن أكــد 
النقد  فــي مــعــرض تعليقه على ورقـــة صــنــدوق 

ــــي ”حـــــني نـــتـــحـــدث عــــن عــمــلــيــة اإلصـــــالح  ــــدول ال
وكأنها مسألة منفصلة عن سياقها االجتماعي 
بكل ما تنطوي عليه من حيثيات حياتية مهمة 
تتعلق بالناس  فنحن هنا نغفل البعد األخالقي 

االجتماعي الزمتنا الراهنة“.
 وأضاف غصن ”نعم بالتأكيد املقاربات التقنية 
مــن ذوي االخــتــصــاص أمـــر ال بــد مــنــه عــلــى أن 
يقترن ذلك بدراسة وتقييم التبعات اآلنية وبعيدة 
اليوم  وهــي تشكل  الفقيرة  الطبقات  على  املــدى 
رقما ال يستهان به“ مشددًا بالقول ” فمن غير 
املقبول مثال الركون لفرض ضريبة على أشياء 
املثقل  اللبناني  للمواطن  اليومية  الحياة  تمس 
بــأعــبــاء عــديــدة ولــعــل تــجــارب الــنــقــد الــدولــي مع 
يسميها  التي  ورقته  تجعلنا نخضع  دول  عــدة 
الجدية  املراقبة  مجهر  تحت  باإلنقاذية  البعض 
الفقيرة  الشرائح  تأثر  ومــدى  مخرجاتها  لبيان 

بتطبيقها على أرض الواقع“.

« »
شــــــــكَل الهجوُم الصاروخي االيراني علــــــــى القواعد األميركية 
في عني األســــــــد وأربيل، في الثامن من كانون الثاني املاضي، 
مفاجأة للخبراء األمنيني بســــــــبب دقته املعلــــــــن عنها. وقد عّد 
البعــــــــض، حتــــــــى اآلن، ان ضعــــــــف دقة الصواريــــــــخ يمثل خلال 
رئيســــــــا في ترســــــــانة ايــــــــران التقليديــــــــة، اذ يعتقــــــــد ان الخطأ 
الدائري املحتمــــــــل Circular Error Probable” (CEP)، - هو 
نصف قطر الدائرة الذي يتوقع سقوط الصواريخ التي أطلقت 
ضمــــــــن حدوده-ملعظم الصواريخ االيرانية مجرد بضعة مئات 
مــــــــن األمتار. بعبارة أخــــــــرى، انها تعد أســــــــلحة خطرة، لكنها 
افتقــــــــرت الى الدقــــــــة الالزمة الصابة أهداف محددة ســــــــواء في 
البر او البحر. لكن،التقارير تشــــــــير الــــــــى ان الهجمات األخيرة 
ربمــــــــا كان عامل الخطــــــــأ الدائري املحتمل بهــــــــا منخفضا الى 
مــــــــا بني 5 الى 10 أمتــــــــار بعد نجاحها بإصابة ســــــــت حظائر 
طائرات فارغة اصابات مباشــــــــرة. فــــــــي الوقت الذي ُعد التطور 
بدقــــــــة الصواريخ االيرانيــــــــة أمرا مقلقا بالنســــــــبة الى الواليات 
املتحدة وحلفائها وشــــــــركائها بمنطقة الشــــــــرق األوســــــــط، اال 
ان تســــــــاؤال رئيســــــــا آخر هو عــــــــن الذي يخبرنا بــــــــه هذا األمر 
حول دقة الصواريخ الباليســــــــتية الصينيــــــــة، فمن املعروف ان 
الصني تتشــــــــارك مع ايران بتكنولوجيا الصواريخ لعدة عقود، 
فالهجمات االيرانية التي استهدفت ناقالت نفط بمياه الخليج 
العربي فــــــــي ثمانينيات القرن املاضي، اثنــــــــاء الحرب العراقية 
األيرانية، نســــــــبت الى صواريخ ”دودة القز Silkworm“ التي 
اشــــــــترتها ايران مــــــــن الصني. فقد ذكر تقرير ملؤسســــــــة راند، 
نشــــــــر فــــــــي العام 2012، بــــــــأن الصني لعبــــــــت دورا ”بارزا“ في 
تأســــــــيس القطاع العســــــــكري-الصناعي االيراني، مع االشتباه 

بمساعدتها ايران بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

قاتل حاملة الطائرات
بأخذ املســــــــاعدة الســــــــابقة للصني لبرامج الصواريخ االيرانية، 
بعــــــــني االعتبار، فان هناك فرضيــــــــة معقولة انه في حال كانت 
الصواريــــــــخ االيرانية قادرة على إصابة أهدافها بنجاح ضمن 

أمتار قليلة فقط، فإن الصواريخ الصينية يجب أن تكون بقدرة 
مســــــــاوية، ان لم تفــــــــق، دقة االيرانية منهــــــــا.  وصف الصاروخ 
الباليســــــــتي الصيني دونــــــــغ فانــــــــغ 26 (DF-26) الذي روج له 
كثيرا، بأنه يشــــــــكل تهديدا الى حامــــــــالت الطائرات األميركية 
وقاعدة غوام األميركية. وفقا ملركز الدراســــــــات الستراتيجية 
والدولية ملشــــــــروع الدفاع الصاروخي، فان األمر األكثر أهمية، 
هــــــــو ان (DF-26) يحتوي على معامل الخطأ الدائري املحتمل 
بــــــــني 150 – 450 متــــــــرا، ففي الوقت الذي يعــــــــرض هذا األمر، 
القواعد واملراكز الســــــــكانية الى خطــــــــر كبير، يلقي بظالل من 
الشك على قدرته على توجيه ضربات ناجحة لناقلة متحركة 
 DF-21D ترافقهــــــــا مجموعة قتالية لحمايتها. يذكر أن جهاز
الذي يشــــــــار اليه بـ ”قاتل حاملــــــــة الطائرات“، لديه عامل الخطأ 
 DF-21 الدائري املحتمل 20 متر، وهو تطور هام عن ســــــــابقه
الذي يبلغ عامل الخطأ الدائري املحتمل لديه بـ 700 متر، بينما 
يقــــــــدر الخطأ الدائري املحتمل لـــــــــ DF-21C بـ 40 الى 50 مترا. 
ان هــــــــذه املســــــــتويات املتدنية من الدقــــــــة لصواريخ DF-21 قد 
تعنــــــــي أن في حالة التصويب، فان العديد، ان لم تكن جميعها، 

ستفشل في الحاق اذى مباشر باهدافها املتحركة. 

هجمات إشباعية
في حال كانت هذه املستويات من الدقة لـ DF-21D صحيحة، 
يعني ذلك ان ســــــــيال من 10 الى 20صاروخا تطلق بالترادف 
مــــــــع صواريخ كروز املضادة للســــــــفن التي اطلقت من ســــــــفن 

وقاذفــــــــات او غواصات صينية ســــــــتكون لهــــــــا فرصة كبيرة 
لتســــــــجيل ضربات مباشرة على حامالت الطائرات األميركية 
او السفن الحربية املرافقة لها. ان هذا السيناريو ليس بالجديد 
وقد تمت دراســــــــته في البنتاغون لعقود، بالرغم من أن الزيادة 
في دقته هــــــــي االمر الجديــــــــد. يحرص ســــــــتراتيجيو البحرية 
الصينية على مراقبة تأثيــــــــر الصواريخ في العمليات الحربية 
البحرية واالحتفاظ بقوات أكثر قوة على مسافة آمنة، اذ لجؤوا 
الى دراســــــــة حاالت تأريخية متعمقة بدءا من جزر الفولكالند 
الى الحرب العراقية-األيرانية وصوال الى حرب األيام الستة في 
العام 1967 بني اســــــــرائيل والعرب، عندما استخدمت البحرية 
املصرية صواريخ ســــــــتيكس املضادة للسفن إلغراق املدمرة 
األسرائيلية. وملا كان ولعدة عقود، ناقش املحللون الصينيون 
إمكانية شــــــــن ”هجمــــــــات أشــــــــباعية“ التي قد تصــــــــل الى 20 
صاروخا فــــــــي املرة الواحدة، وفي حــــــــال كانت تلك الصواريخ 
دقيقــــــــة، كااليرانية، فإن احتمالية ان تصيب ضربة مباشــــــــرة 
حاملــــــــة أميركية، عالية الى حد غير مقبول.ان امليزة الجغرافية 
التــــــــي تتفوق بها الصني على الواليات املتحدة بمنطقة شــــــــرق 
آســــــــيا، تضاعف مــــــــن التحديــــــــات التــــــــي يمكــــــــن أن تواجهها 
واشــــــــنطن، فقد خســــــــر البنتاغون 18 لعبة من أصل 18 لعبة 
حرب تحاكــــــــي نزاعا مع الصــــــــني بمضيق تايوان، اذ تشــــــــير 
آخــــــــر تقييمات البنتاغون للقدرة العســــــــكرية الصينية، الى ان 
بكني تملك ما بني 980 و 2110 صواريخ باليســــــــتية قصيرة 
ومتوســــــــطة املدى، األمر الذي ال يبشــــــــر بالخيــــــــر لألميركيني 

الذين يدخلون منطقة قتال مع الصني. 

رادع هائل
بالطبع، ان اســــــــتقراء دقة الصواريخ الباليستية الصينية بناء 
على الهجــــــــوم االيراني األخيــــــــر على القــــــــوات األميركية ليس 
بالعلــــــــم الدقيق، فمعامــــــــل الخطأ الدائــــــــري املحتمل للصواريخ 
الصينيــــــــة املتطورة لم يتم الكشــــــــف عنه عالنية، وبســــــــبب قلة 
اســــــــتخدامها الفعلي في عمليات قتال، ســــــــيكون من الصعب 
معرفــــــــة مدى دقتها. لكن املهم في األمر، هو حقيقة ان القوات 
االيرانيــــــــة وهي األضعف تكنولوجيا، كانت تمتلك القدرة على 
االعالن عن الدقة العالية لصواريخها الباليســــــــتية. ومع األخذ 
بنظر االعتبار، حقيقــــــــة ان طهران كانت قد تلقت في املاضي 
مســــــــاعدات عســــــــكرية وتكنولوجية من بكــــــــني، فمن الطبيعي 
واملنطقــــــــي أن نفتــــــــرض أن الصواريــــــــخ الباليســــــــتية الصينية  
ســــــــتكون قادرة، على أقل تقدير، ان تواكب نظيراتها االيرانية 
ف مــــــــا يتعلــــــــق بالدقة.  في حال نشــــــــب صراع بــــــــني الواليات 
املتحدة والصــــــــني، فان احتمالية، تفوق بكني على اســــــــتهداف 
مقاتلــــــــني أميركيني بدقــــــــة عالية وضربات مباشــــــــرة، حقيقية 
بالفعل، ففي الوقت الذي تدرك فيه واشــــــــنطن ذلك، فان القادة 
األميركيني ســــــــمحوا بخفض أعداد واحد من أكثر اسلحتهم 
فعالية أمام الصني خالل العقد املقبل، اذ من املقرر ان تخفض 
قــــــــوة الغواصات النووية األميركية، التــــــــي تبلغ قدرتها الحالية 
52 ســــــــفينة، لتصل الى 42 في العام 2024 وســــــــتزداد الى 53 
غواصة فــــــــي العام 2034. وبســــــــبب الدقة املذهلــــــــة للصواريخ 
االيرانيــــــــة، يمكن للقــــــــادة الصينيني الشــــــــعور بالراحة بعد ان 
نجحوا بخلق رادع دائمي وهائل أمام قدرة البحرية األميركية 
للعمل ضمن حــــــــدود 800 الى 1600 كيلومتر من الســــــــاحل 
الصيني. لذا نجــــــــد ان احتمالية وجود موجات من الصواريخ 
الباليستية الصينية بمعامل الخطأ الدائري املحتمل بني 5 الى 
20 مترا، يعد تحذيرا واضحا للمقاتلني األميركيني بأن يبقوا 
فــــــــي مواضع خلفية في حال حدوث نشــــــــاط حركي أولي بني 

الصني والواليات املتحدة.
*صحيفة ذا جابان تايمز

« »

« »
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ة احتياطات وقائيَّ
ومـــع تـــزايـــد الـــدعـــوات ألخـــذ االحــتــيــاطــات 
ة والتزام أغلب املواطنني  والوسائل الوقائيَّ
بــذلــك، شــهــدت شــــوارع وأســـــواق ومـــوالت 
ة وعملية تبضع  بغداد حركة شبه طبيعيَّ
بيع  أنَّ  رغــم  البضائع،  ملختلف  مستمرة 
كبير،  بشكل  ارتــفــع  واملعقمات  املنظفات 
أبو  يــقــول  أمـــٌر طبيعي، بحسب مــا  وهـــذا 
عبد الله (صاحب محل لبيع السلع املنزلية 

في منطقة البنوك).
ويـــقـــول: إنَّ "حـــركـــة الــبــيــع لـــم تــتــأثــر، بل 
أغــلــب  نـــفـــد  فـــقـــد  ازدادت،  الـــعـــكـــس  عـــلـــى 
السائل  بالصابون  الخاص  لدي  املخزون 
طبيعيٌّ  أمـــٌر  "هـــذا  أنَّ  مبينًا  واملــعــقــمــات"، 
والتزام  اهتمام  ويعكس  أيضًا  جيٌد  وهــو 

ة". املواطنني بنصائح الجهات الصحيَّ
وتجولت "الصباح االقتصادي" يوم أمس 
بغداد،  العاصمة  فــي  ة  تجاريَّ مناطق  فــي 

ة فيها. والحظت الحركة الطبيعيَّ
األعظمي (صــاحــب مطعم  ويــؤكــد محمد 
يتأثر  لم  "عمله  أنَّ  ة)،  األعظميَّ في منطقة 
بفيروس  الخاصة  بــاألنــبــاء  كبير  بشكل 

كورونا".
ويطلبون  يأتون  الزبائن  "بعض  واضــاف 
وجـــبـــات الــطــعــام مـــع إطــــالق مــــزٍح تتعلق 

أنـــه "ومــــع ذلـــك وضمن  بـــكـــورونـــا"، مبينًا 
بتوزيع معقمات  قــام  ة،  الوقائيَّ اإلجـــراءات 

لأليدي بني طاوالت املطعم".

ة الحركة الشرائيَّ
وأشارت الصيدالنية مي مشرق الى "التزام 
ة للوقاية من  املواطنني باإلجراءات الصحيَّ
فـــيـــروس كــــورونــــا، حــيــث الحــظــت إقــبــاًال 
كــبــيــرًا عــلــى شــــراء الــكــمــامــات واملــعــقــمــات 
ــة، فــضــًال عـــن شــــراء الــفــيــتــامــيــنــات  الــطــبــيَّ
التي تسهم في   (c) وخصوصًا فيتامني 

تقوية مناعة الجسم ضد األمراض".
وأكدت مشرق أنها "التزمت ببيع الكمامات 
ومواد التعقيم في صيدليتها بالتسعيرة 
ة، على الرغم من استغالل بعض  االعتياديَّ

الصيدليات الظروف لرفع األسعار".
أمــــا وســـــام صـــاحـــب مــحــل لــأللــبــســة في 
أحــد مـــوالت بــغــداد فــقــال لـــ "الــصــبــاح": إنَّ 
ة في املوالت وإقبال  "حركة التبضع طبيعيَّ
املواطنني على شراء األلبسة خصوصًا مع 
التغير امللحوظ في درجات الحرارة وتغير 
املوسم، وطرح البضائع الخاصة باأللبسة 

ة في األسواق". ة والصيفيَّ الربيعيَّ
ويــــرى الــخــبــيــر املـــالـــي ثــامــر الــــعــــزاوي، أنَّ 
كبير  بشكل  تتأثر  لــم  التجارية  "الحركة 

حتى اآلن بأخبار كورونا، إال أنَّ انخفاض 
ـــخـــام فـــي األســـــواق  ــنــفــط ال أســـعـــار بــيــع ال

العاملية أثر سلبًا في العراق".
وتـــابـــع الــــعــــزاوي فـــي حــديــثــه لـــ"الــصــبــاح": 
تظهر  وأال  الــفــيــروس،  َق  ُيـــطـــوَّ أْن  "نتمنى 
فــي الــعــراق أيــة إصــابــات جــديــدة باملرض، 
فانتشارها ال سمح الله سوف يؤدي الى 

آثاٍر كبيرة".

النفط واألسواق
وارتفعت أسعار النفط يوم أمس مع سعي 
مــســتــثــمــريــن لــتــصــيــد الــصــفــقــات بــشــراء 
الخام بأسعار رخيصة، بعدما هوى نحو 
أربعة باملئة في الجلسات السابقة، إال أنَّ 
املـــخـــاوف مــن أْن يــؤثــر انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا خــــارج الــصــني فــي االقــتــصــادات 
ْت  حدَّ الوقود،  على  الطلب  ويكبح  الكبرى 

من املكاسب.
وارتـــفـــع خـــام الــقــيــاس الــعــاملــي بــرنــت 33 
ـــى 55.28  ســنــتــًا مـــا يـــعـــادل 0,6 بــاملــئــة إل
دوالر للبرميل بعد أْن نزل 3.8 باملئة في 
أكبر خسارة  ليسحل  السابقة  الجلسات 

في يوٍم واحٍد منذ الثالث من شباط.
ــــفــــع خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط  وارت
باملئة   0.8 يــوازي  ما  األميركي 41 سنتًا 

األسعار  لكنَّ  للبرميل،  دوالر   50.31 إلى 
إغــالق  منذ  باملئة   ٧ نحو  تظل منخفضة 

الخميس املاضي.
النفط  بأسعار  الطلب  هــوت مخاوف  كما 
والــســلــع األولـــيـــة، فــي حــني ُمــنــيــت األســهــم 
بأكبر خسائر منذ  ة  ة واألميركيَّ األوروبيَّ

منتصف 2016.
ــة أمــس األربــعــاء،  ونــزلــت األســهــم اآلســيــويَّ
كما هبطت بورصة وول ستريت، ونزلت 
ــة التي  عــائــدات ســنــدات الــخــزانــة األمــيــركــيَّ
ة،  ُتعدُّ مالذًا آمنًا ملستويات متدنية قياسيَّ
ة تحول كورونا  بعد تحذيرات من احتماليَّ

الى وباٍء عاملي.
وأضــــاف الـــعـــزاوي: إنَّ "فـــيـــروس كــورونــا 
قــــد أثـــــر ســلــبــا فــــي الــــبــــورصــــات الــعــاملــيــة 
ـــتـــي ســجــلــت انـــخـــفـــاضـــًا مـــلـــحـــوظـــًا، مــا  ال
جــعــل الــجــمــهــور يــتــجــه نــحــو االســتــثــمــار 
فـــي املــــــالذات اآلمـــنـــة كـــالـــذهـــب، إذ سجل 
لــه فــي ٧ ســنــوات منتصف  أكبر مكاسب 

األسبوع الحالي".
وتراجعت معظم أســواق الشرق األوســط، 
فـــــي اســــتــــمــــرار مــــوجــــة بـــيـــع كـــبـــيـــرة مــن 
عدد  في  قفزة  أججتها  السابقة  الجلسة 
 حــاالت اإلصــابــة بفيروس كــورونــا خارج

 الصني.

أطــلــق صـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي مــنــصــة "بـــنـــى" لــلــمــدفــوعــات، الــتــي 
مع  بالتعاون  الماضية  الفترة  في  المبذولة  للجهود  تتويجًا  تأتي 
الــمــصــارف الــمــركــزيــة والــتــجــاريــة والــمــؤســســات الــمــالــيــة العالمية 

واإلقليمية.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور 
الستراتيجية  المنصة  "أهمية  الحميدي  عبدالله  بــن  عبدالرحمن 
واالستثمارية  المالية  والــمــبــادالت  االنشطة  وتنمية  تشجيع  فــي 
والتجارية العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين 

للدول العربية".
المالي  التكامل  "خدمة  المنصة في  أْن تسهم  أمله في  معربًا عن 
وتساعد في توفير البيئة المشجعة لتطوير الخدمات والمنتجات 

المالية والمصرفية".
خدمات  تقدم  العمالت  متعددة  دفــع  منصة  "بنى"  منصة  وتمثل 
المقاصة والتسوية بالعمالت العربية والعمالت الدولية التي تتوفر 
العربية  المالية  المعامالت  فيها شروط األهلية، لمقاصة وتسوية 

البينية، والتعامالت المالية بين الدول العربية.
وسبق أْن أعلن الصندوق خالل المدة الماضية ضم كٍل من الدوالر 
واليورو فضًال عن الدينار البحريني واالردني و الدرهم اإلماراتي 

كعمالت تسوية مستخدمة في المنصة.
في  والمصرفية  المالية  المؤسسات  تمكين  إلــى  المنصة  وتهدف 
المنطقة العربية بما في ذلك البنوك المركزية والتجارية، من إرسال 
العربية  المنطقة  أنــحــاء  جميع  فــي  البينية  المدفوعات  واستقبال 

وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وتــقــدم المنصة إلـــى الــمــشــاركــيــن حــلــول دفـــع حــديــثــة تــتــوافــق مع 
المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات االمتثال الدولية، كما يشكل 
إطالق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز فرص التكامل االقتصادي 
والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط االستثمارية مع الشركاء 

التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.
تجدر االشارة الى أنَّ إطالق منصة "بنى"، التي تشكل تطورًا مهمًا 
أوائــل  التحاق  بــدء عملية  العربية، يتزامن مع  المالية  في األســواق 
المشاركين فيها من البنوك التجارية الرائدة التي تم التعاون معها 
أول  تسوية  تتم  أن  على  للمنصة  المستخدمين  رواد  من  لتكون 

عملية دفع بين البنوك العربية في األيام القادمة.
المركزية  الــمــصــارف  محافظي  جــهــود  على  الحميدي  أثــنــى  كما 
ومؤسسات النقد العربية ولمجلس محافظي الصندوق ومجلس 
المنصة، منّوهًا  الصندوق في إنشاء  إدارتــه على دعمهم لجهود 
بما تقدمه السلطات في دولة اإلمــارات العربية المتحدة دولة مقر 

صندوق النقد العربي من تسهيالت كبيرة في هذا الشأن.
كما شكر مجموعة المنسقين من المصارف المركزية ومؤسسات 
النقد العربية ومجموعة الخبراء من المؤسات المالية الدولية على 

تعاونهم المتواصل خالل مرحلة التنفيذ.

يعدُّ  وهــذا  النوعي،  الوطني  املنتج  املجتمع صــوب  مــن  ملحوٌظ  تــوجــٌه 
عقوٍد  منذ  تعطلت  التي  الوطني  اإلنتاج  لتحريك عجلة  ة  مثاليَّ فرصة 
املنتج  بني  التنافس  ألغت  التي  العشوائي  االستيراد  بسبب سياسات 

الوطني واملستورد من البضائع.
ة التصنيع تحركت نسبيًا، وبقطاعات مختلفة، إذ نؤشر  ونجد أنَّ عمليَّ
توجهات  من  مستفيدة  واضــح  بشكٍل  لْت  فعِّ ة  الغذائيَّ الصناعات  أنَّ 
القطاع الخاص في هذا امليدان املهم، وتحقق االكتفاء الذاتي في بعض 
ة  اإلنشائيَّ الصناعات  ة، وكذلك  املعدنيَّ ة واملياه  الغازيَّ املنتجات، ومنها 

وغيرها من املنتجات.
ــة، باتت  بــاإليــجــابــيَّ ة يمكن وصــفــهــا  لــديــنــا حــركــة تصنيعيَّ مــا دامـــت 
ــة إلنــشــاء مــراكــز متخصصة لــبــيــع املــنــتــج الــوطــنــي الــى  الــحــاجــة مــلــحَّ
املواطن، ويفضل أْن تكون في عموم املحافظات، بل وتنزل الى األقضية 
والنواحي، وبذلك نضمن عرض املنتج الوطني في جميع مناطق البالد، 
بسياسة  الــتــوجــه  هــذا  يقترن  أْن  على 
ـــة ُتـــرســـُم مـــن الــجــهــات ذات  اســـتـــيـــراديَّ
السوق  حاجة  بدخول  تسمُح  العالقة، 
ة حصرًا من أي مادة، وعدم منح  املحليَّ
االســـتـــثـــنـــاءات فـــي االســـتـــيـــراد لجميع 
املنتج  تسويق  لنضمن  وذلــك  الجهات، 

الوطني النوعي.
وجـــــــــود املــــنــــتــــج املــــحــــلــــي فـــــي مــــراكــــز 
متخصصة يختصر الكثير من الجهد 
والوقت على املواطن، الذي يقصد املركز 
البحث بشكل عشوائي عن  بعيدًا عن 
مــنــتــج وطــنــي يــتــنــاغــم وحــاجــتــه، وألنَّ 
ــة دعــم  املــواطــن بـــات عــلــى درايــــة بــأهــمــيَّ
إنـــتـــاجـــنـــا، فــالــنــجــاح ســيــكــون حليف 
التوجهات الهادفة الى التوسع باإلنتاج 
داخـــــل الـــبـــالد والـــتـــي يــقــودهــا الــقــطــاع 
املالك للخبرة ورؤوس األموال  الخاص 
الالزمة لتحقيق التنمية ومعالجة جملة 
الــتــي يعانيها  ــة  املــشــكــالت االقــتــصــاديَّ

اقتصادنا الوطني.
واإلعــالن  الترويج  الــى مفصل  ونصل 
ة، إذ يعدُّ هذا الجانب  للمنتجات الوطنيَّ
مـــــن أهــــــم مـــفـــاصـــل تـــحـــقـــيـــق الـــنـــجـــاح 
بــني املصنع  تــكــامــٌل  يــكــون هــنــاك  وأْن 
ووسائل اإلعالم التي بدورها ستكون 
املنتج  نوع  الدقيقة عن  والتفاصيل  املعلومات  للمواطن، وتوفر  املوجه 
ة  ــبــالد، وهــنــاك تــجــارٌب عامليَّ وطـــرق التصنيع ومــواقــع الــعــرض فــي ال
كثيرة في هذا امليدان، وتجد منتجًا عامليًا يكاد يكون حاضرًا في كل 
أولوياته  التواجد في وسائل اإلعــالم من  منزل على املعمورة، ويضع 
 لـــدور اإلعـــالم املــهــم الـــذي يجعل مــن منتجه حــاضــرًا فــي الــذهــن طول

الوقت.
ـــوجـــود وتــكــثــيــف  ــة إلثـــبـــات ال مــنــتــجــنــا الــوطــنــي أمـــــام فـــرصـــة تــاريــخــيَّ
ــتــوســع بــالــعــمــل اإلنـــتـــاجـــي ويــكــســب ود األســــرة  الــجــهــود مـــن أجــــل ال
ــــة الــــتــــي تـــفـــضـــل مــنــتــجــًا مــحــلــيــًا نـــوعـــيـــًا، كـــمـــا أنَّ الـــقـــطـــاع  الــــعــــراقــــيَّ
الــــعــــام عــلــيــه أْن يـــقـــدم جــمــيــع الـــتـــســـهـــيـــالت لـــتـــطـــويـــر واقــــــع اإلنـــتـــاج 
ــة كــونــه املــنــظــم ــة الــتــصــنــيــعــيَّ ويـــكـــون ســنــدًا حــقــيــقــيــًا لــتــفــعــيــل الــعــمــلــيَّ

 

 لها.
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قوة االقتصاد
ـــــــذي نــــشــــره مـــوقـــع  وأشـــــــــار الــــتــــقــــريــــر، ال
أنَّ حجم  ــــى  إل إكـــســـبـــريـــس،  فــانــنــشــيــال 
ــهــنــدي بــلــغ 2.94 تــريــلــيــون  ال االقـــتـــصـــاد 
الخامس  املــركــز  فــي  يضعها  مــا  دوالر، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم مـــــن حـــيـــث قـــوة 

االقتصاد.
يـــذكـــر أنَّ حــجــم االقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
إنَّ حجم  حــني  فــي  دوالر  تريليون   2.83
تــريــلــيــون   2.71 الـــفـــرنـــســـي   االقــــتــــصــــاد 

دوالر.
ـــي فـــإنَّ  ـــدول ووفـــقـــًا لــبــيــانــات مـــن الــبــنــك ال
اقتصاد  قــد تخطى  كــان  الهند  اقــتــصــاد 
أكبر  ليصبح ســادس  فــي 2017  فرنسا 

اقتصاد في العالم. 
World Popula- تـــــقـــــريـــــر  ذذكـــــــــــر 
الــــنــــاتــــج  حــــجــــم  أنَّ    tion Review
 10.51 الـــــهـــــنـــــدي  ـــــي  اإلجـــــمـــــال املــــحــــلــــي 
الــــيــــابــــان مـــــتـــــجـــــاوزة  دوالر   تــــريــــلــــيــــون 

وأملانيا.
وقـــــــد رصـــــــد الــــتــــقــــريــــر عـــمـــلـــيـــة تـــحـــريـــر 
القرن  الهندي منذ تسعينيات  االقتصاد 
السيطرة  تقليص  شملت  والتي  املاضي 
عـــلـــى الــــتــــجــــارة األجـــنـــبـــيـــة واالســـتـــثـــمـــار 
ــــــشــــــركــــــات املــــمــــلــــوكــــة  وخــــصــــخــــصــــة ال
لــلــدولــة، مــشــيــرًا إلـــى أنَّ هـــذه اإلجــــــراءات 
 ســــاعــــدت فــــي تـــســـريـــع نـــمـــو االقـــتـــصـــاد 

الهندي. 
ويعدُّ قطاع الخدمات الهندي هو األسرع 
نموًا في العالم، إذ يمثل 60 في املئة من 
من  باملئة   28 ويستوعب  البالد  اقتصاد 
التقرير  وأشــار  التقرير.  العمالة، بحسب 
والزراعة  الصناعة  قطاعي  أنَّ  إلــى  أيضا 
االقتصاد  في  بــارزيــن  مركزين   يحتالن 

الهندي.

ة البنى التحتيَّ
كـــانـــت وزيــــــرة املـــالـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، نــيــرمــاال 
سيتارامان، قد أعلنت في اآلونة األخيرة 
عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية في 
إطار خطة الستثمار مئة تريليون روبية 
القطاع خالل  (1.39 تريليون دوالر) في 
 السنوات الخمس املقبلة في مسعى لتعزيز

 االقتصاد.
االقتصادي  النمو  تباطؤ  ذلــك عقب  جــاء 
في الهند إلى 4.5 باملئة في ربع السنة بني 
تموز وأيلول من العام املاضي، وهي أبطأ 
الضغوط على  زاد  ما  وتيرة منذ 2013، 
حكومة رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي 

لتسريع اإلصالحات.

قولها  ســيــتــارامــان  عــن  الصحف  ونقلت 
إنـــهـــا: "تــنــظــر ومــجــمــوعــة مـــن املــســؤولــني 
ـــتـــي يــمــكــن  فــــي ســلــســلــة املــــشــــروعــــات ال
إعـــدادهـــا بــحــيــث يــمــكــن تــوجــيــه التمويل 
ـــى املـــراحـــل األولـــــى لــهــذه   فـــور تــجــهــيــزه إل

املشروعات".
وكان ناريندرا مودي قد تولى السلطة في 
العام 2014 على وعٍد بتحسني االقتصاد 
يواجه  لكنه  األجنبي،  االستثمار  وتعزيز 
مــصــاعــب فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدفـــني بسبب 

الحاجة لإلصالح الهيكلي.
ـــــــذي فــــــاز بـــواليـــة  وقــــــد اتــــخــــذ مـــــــــودي، ال
ثــــانــــيــــة فـــــي أيـــــــــار مـــــن الـــــعـــــام املـــــاضـــــي، 
لــتــحــفــيــز   2014 الــــعــــام  مـــنـــذ  إجـــــــــــراءات 

الـــنـــمـــو، وكــــــان مــــن بــــني تـــلـــك اإلجــــــــراءات 
ــــشــــركــــات وتـــســـريـــع  خـــفـــض ضـــريـــبـــة ال
 خـــصـــخـــصـــة الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــديـــرهـــا 

الدولة.
وقـــــد أعــــربــــت مــــصــــادر اقـــتـــصـــاديـــة عــن 
تــوقــعــهــا وصــــول مــعــدل الــنــمــو فــي الهند 
إلى ما يتراوح بني 6 و6.5 باملئة في العام 
 املــالــي املــقــبــل املــقــرر أْن يــبــدأ فــي نيسان 

املقبل.
ــعــام 2018 ســجــل النمو  يــذكــر أنـــه فــي ال
ــهــنــدي فـــي الــربــع  الــســنــوي لــالقــتــصــاد ال
ــــعــــام أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــي  الـــثـــانـــي مــــن ال
 السنوات األخــيــرة عندما وصــل إلــى 8.2 

باملئة.
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ما تمخض في "مؤتمر ميونخ لألمن" 
الـــذي ُعــقــد مــؤخــرا، يكشف عــن كثير 
مــن تلك املــعــطــيــات، وعــن عــالقــة العالم 
بــــاألمــــن، وبــــالــــصــــراعــــات، وبـــالـــحـــروب 
الــتــي تــهــدد أمـــن الـــــدول، وحــتــى بــنــزوع 
حربية  ترسانات  عن  للبحث  بعضها 
وبما  نــوويــة،  أو  باليستية  أو  تقليدية 
للسلم  وتهديدا  خطورة  أكثر  يجعلها 
عن  الدفاع  في  وهمًا  وأكثر  العالم،   في 

نفسها.
هـــذا املــؤتــمــر كــشــف، كــذلــك، عــن القلق 
والخوف، وعن أوهام صناعة األمن، ال 
سّيما في ما يتعلق بـ "شيطنة" بعض 
تحالفات  عــن  للبحث  ودفــعــهــا  الـــــدول، 
للتسّلح،  ميًال  أكثر  حلول  أو  مسلحة، 
وهــــذا مـــا يــجــعــل فــكــرة الـــحـــرب قــائــمــة 
وُمهّددة، وباعثة على إنتاج أزمات من 
إيقاعها، حتى  على  السيطرة  الصعب 
بات الغرب، وسط هذه األزمات، مدفوعا 
فــي ظاهرها غير  تــبــدو  إلــى معالجات 
واقـــعـــيـــة، لــكــنــهــا فـــي الـــبـــاطـــن تــتــمــاهــى 
إلى  تسعى  التي  األميركية  الرغبة  مــع 
فـــرض حـــروب بــــاردة مــع دول عــديــدة، 
بدءًا من روسيا والصني وانتهاء بإيران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وفــنــزويــال وكــوبــا، 
وهـــذا مــا يعني الــبــحــث عــن املــزيــد من 
الخنادق  األمنية، ومن صناعة  الحلول 
لها  التى ال شأن  واملنصات اإلعالمية، 
ســــوى تــســويــغ تــلــك الــــحــــروب، والــدفــع 
باتجاه تحويلها إلى ساحات مفتوحة 

وتجارية  وإعالمية  ثقافية  لصراعات 
لها أهدافها ونواياها وستراتيجياتها.

الجيل الجديد من القادة األوروبيني قد 
ال يميل إلى فرضيات األمن األميركية، 
وال بسردياتها القديمة عن تلك الحروب 
الباردة والساخنة، ال سّيما بعد خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي، 
وتعّرض االجتماع األوروبي إلى هزات 
كـــبـــيـــرة بــســبــب أوضـــــــاع املـــهـــاجـــريـــن، 
التي  التهديدات  تعّقد  طبيعة  وبسبب 
تفترض  التي  األوروبــيــة،  الهوية  تواجه 
أكثر مّما هي   وجــود معالجات ثقافية 

أمنية. 
"انــدمــاج"  أّن فشل سياسات  وأحــســب 
الــدعــم، من  بــرامــج  املهاجرين وضعف 
أكثر األسباب مدعاة للغلو في الحلول 
األمــنــيــة، والــتــفــكــيــر بـــ "صــنــاعــة الــعــدو" 
مواصفات  إلى  إخضاعه  على  والعمل 
الـــدول املــارقــة والــخــارجــة  أميركية عــن 

عن الطوع األميركي.

الرثاثة األمنية وضعف 
حلف الناتو

ال يــمــكــن فــصــل الــرثــاثــة األمــنــيــة الــتــي 
التحوالت  طبيعة  عــن  الــغــرب  يعيشها 
التى  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
ـــبـــاردة"  حــدثــت بــعــد انــتــهــاء "الـــحـــرب ال
ووضعت كثير من الــدول أمــام الخانق 
املركزية،  وحلوله  العسكري  األميركي 
ــرثــاثــة هـــو ما  وأكـــثـــر تــمــظــهــرات تــلــك ال

تعّرض له حلف الناتو، بوصفه العالمة 
األوروبـــي  التحالف  قــوة  املــركــزيــة على 
األمــيــركــي، وعــلــى ضــخــامــة الــتــرســانــة 

األميركية في أووربا.
هــــذا الــحــلــف بــــدأ يــعــانــي مـــن مــظــاهــر 
الترهل والضعف، حتى وأن دخلت إليه 

دول جديدة هاربة من العالم السوفيتي 
القديم، إذ باتت مظاهر التمرد واضحة، 
والــبــحــث عــن حــلــول داخــلــيــة لــألزمــات 
هــو الــخــيــار الــواقــعــي، فــضــال عــن عــدم 
قــبــول قــادتــه بــاألفــكــار األمــيــركــيــة التي 
األمنية،  أدواتها  أداة من  لجعله  تسعى 
والتي وجدت نفسها قريبة من التورط 
بــحــروب الــشــرق األوســــط ذات املــالمــح 
العرقية،  وحــتــى  وامليثولوجية  األمنية 
فــتــركــيــا، الــعــضــو الــكــبــيــر فـــي الــحــلــف 
األطــلــســي، تــقــف عــلــى شــفــا حـــرب مع 
ســــوريــــا، ومــــع روســــيــــا، وتـــحـــتـــاج إلــى 
قــــوة األطــلــســي إلســـنـــادهـــا، ولــتــســويــغ 
حربها وتدخلها في الشمال السوري، 
وفـــــــــي إســـــــنـــــــاد جـــــمـــــاعـــــات مـــســـلـــحـــة 
 تــــــم تـــصـــنـــيـــفـــهـــا ضــــمــــن الــــجــــمــــاعــــات 

اإلرهابية.
قــد يــكــون مــا يــجــري فــي مــديــنــة إدلــب 
الـــســـوريـــة نـــوعـــا مــــن االخـــتـــبـــار الــــذي 
يــــكــــشــــف عــــــن مــــــــدى قــــــــــدرة الـــحـــلـــف 
عــلــى  الــتــمــاســك، وعــلــى إســنــاد تركيا 
فـــي خــيــاراتــهــا األمـــنـــيـــة، وفــــي تــحــويــل 
املــــواجــــهــــة مــــع روســــيــــا إلــــــى نــــــوع مــن 
الــــحــــرب الـــدفـــاعـــيـــة عــــن هـــويـــة الــحــلــف 
العسكرية، وعن رهانات  وعن حــدوده 
ـــتـــي لــــم تـــجـــد فــــي هـــــذا الــحــلــف  دولــــــه ال
ســوى عــودة ميثولوجية إلــى سرديات 
حـــرب طــواحــني الــهــواء الــتــي غــامــر بها 
 "الــدون كيخونه" في روايــة سرفانتس 

الشهيرة.

تضمــــــــن املنهاج الوزاري لرئيــــــــس الوزراء املكّلف، محمد توفيــــــــق عالوي، محاور 
عديــــــــدة تخّص حكومته املقبلة التي تنتظراليوم جدل تفويضها من قبل جلســــــــة 
البرملــــــــان االســــــــتثنائية، وهذه املحــــــــاور أظهرت، في محتواهــــــــا، طبيعة ومهام هذه 
الحكومــــــــة االنتقالية املحددة، وظرفية تمخضها شــــــــبه الصعبة، إذ جاء منهاجها 
متوافقــــــــًا مع أهــــــــداف عمل الوزارة اإلطاري في التهيئــــــــة لالنتخابات املبكرة خالل 
ســــــــنة واحدة، فضًال عن األسس واألولويات في هذه املرحلة الراهنة والدقيقة التي 
قامت عليها أسباب ودوافع تشــــــــكيلها. وكانت املحاور املنهاجية للنّص املنشور 
في جريدتنا، الثالثاء املاضي، قِد اشــــــــتملت على ثالثــــــــة اّتجاهات خطابية: األول، 
مخاطبــــــــة مجلس النواب بالصيغــــــــة املقبولة املختزلة التي تســــــــعى إلى قبول عام 
لالقتــــــــراع، ومنح الثقة تبعًا لآلليات النيابية وتشــــــــابكها املتعــــــــدد األنحاء. والثاني، 
تضمني مطالب التظاهرات في املســــــــاءلة، وكشــــــــف املتورطــــــــني باإلعتداء وارتكاب 
جرائم القتل والخطف، فضًال عن اإلشــــــــارة إلى مســــــــألة مجلس الخدمة االتحادي 
بما يرضي الشــــــــارع  ويعبر عن رغباته.أّما االتجاه الخطابي الثالث، فهو تشكيل 
لجنــــــــة مــــــــن الخبراء مهمتهــــــــا تحديد الخطــــــــوات املطلوب 
ّاتخاذها في ســــــــبيل مكافحة الفساد وتحقيق اإلصالح 
املنشــــــــود، كما جاء في نّص منهاج عــــــــالوي، والخطوات 
املطلــــــــوب اّتخاذهــــــــا تتحــــــــدد من قبــــــــل اللجنــــــــة املذكورة، 
وتتقرر على مســــــــتوى التنفيذ والتشريع والقضاء.ومن 
مهامهــــــــا كذلك، االجتمــــــــاع مع الجهات املؤثــــــــرة في البلد، 
وفي مقدمتهم ممثلو املتظاهرين في مختلف املحافظات 

لالستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم،
وإذا كان االتجــــــــاه األول للمنهــــــــاج الــــــــوزاري يعتمد على 
إرضاء رئاســــــــة البرملان في مناقشــــــــة كابينة مســــــــتقلة، 
فــــــــإّن إقرار األمر لن يكون ســــــــهًال لدى القــــــــوى البرملانية 
والسياســــــــية والحزبية ما لم يتضمن البحث عن صيغة 
توافقيــــــــة تعبــــــــر عــــــــن كابينة مســــــــتقلة في الوقــــــــت الذي 
تتجســــــــر فيه الفجوات بني هذه القوى إزاء انقســــــــاماتها 
الكثيــــــــرة، وفي أقل تقدير إذا تم لها النجاح، فإّنها تجري 
تمويها وتصالحًا على نحــــــــو معني بني إرادتني، حكومة 
املســــــــتقلني،  والقوى املتعددة إثنيــــــــًا وطائفيًا خارج مبدأ 
الكتلــــــــة األكبر، واملتشــــــــكلة فــــــــي إطار اكتمــــــــال النصاب 
البرملاني. أّمــــــــا إذا كان املنهاج الوزاري واضحًا والرئيس 
املكلف مصرًا في مطلبه، فإّن سياق التفاوض سوف يصل إلى حالة االستعصاء 
والرفض. واالتجاه الخطابي الثاني في ما يتضمن الشــــــــارع والتظاهرات ومجلس 
الخدمة االتحادي، ال يقل حساسية وخطورة في حالتي الرفض أو القبول لحكومة 
املســــــــتقلني وانعكاسهما على الجمهور املشــــــــارك هذه املّرة بصيغة فعالة تتعدى 
التمثيل النســــــــبي الذي كان معتادًا في تشــــــــكيل الحكومات السابقة.  ولعل القوى 
السياســــــــية والبرملانية فــــــــي وضعها الجديد خارج مبدأ الكتلــــــــة األكبر التي كانت 
تشــــــــكل الحكومة وفقًا للدســــــــتور، ستجد نفســــــــها مضطرة إلى تنازل تفاوضي 
خشــــــــية من كســــــــر التمثيل النسبي لدى الشارع ومن ثم ســــــــتكون كابينة توفيق 
عالوي أقرب لها منه. إّن نجاح املناورة التفاوضية لدى تشكيلة عالوي ومنهاجه 
الوزاري، تدور في فضاَءي مجلس النواب والشــــــــارع في ســــــــاحات التظاهر، األول 
عندما أزاح مبدأ الكتلة األكبر، والثاني عند سعيه الكتساب القرار وكسر التمثيل 
النسبي، وبذلك فإّن الكتل السياسية ستكون بني خيارين للقبول أو الرفض وهو 
األصعــــــــب. وهنا يأتي دور االتجاه الخطابي الثالــــــــث الثقافي املفترض الذي يجمع 

بني الشارع والبرملان ويتم تحويله إلى مقررات قضائية وتشريعية وتنفيذية.

لن تكون عملية التصويت على الحكومة الجديدة بالسهولة التي يتوقعها 
بعضهم، فمن خالل قراءة واقعية للعملية السياسية، للسنوات املاضية، 
يمكننا القول إّن القوى السياسية تتعامل مع العراق على أّنه دولة مكونات، 
وأّن تشكيل الحكومات وتوزيع املناصب ال بّد أن يكون وفق مبدأ التوافق، 
ألّن كل حزب أو مكّون في الحكومة يبحث، أوال، عن مصالحه ومكتسباته 
على حساب املصالح العراقية الوطنية العليا، فالتمسك بمبدأ التوافق ما 
املعلنة  خــالل شروطها  من  العراقية  السياسية  القوى  لــدى  واضحا  زال 
وغير املعلنة، وذلك على حساب طموحات ومطالب املتظاهرين في تشكيل 
حكومة كفاءات مستقلة. ولقد كشفت القوى السياسية عن حرصها على 
لن نجانب  ذلــك، ولهذا  زالــت تعلن عن  القومية والطائفية وما  مصالحها 
الحقيقة إذا ما قلنا إّن العملية السياسية في العراق تفتقد إلى الثقة بني 
السياسيني  معظم  لــدى  املواطنة  مفاهيم  ترسيخ  فــي  وفشلت  الشركاء 
املشتركني فيها بسبب ابتعادهم عن االنتماء للهوية الوطنية، وإصرارهم 
على العمل على أساس االنتماء للمكّون، أو الحزب، أو الطائفة، واالعتماد 
على هذه االنتماءات الضّيقة في الصراع على السلطة واملناصب الوزارية، 
التي  وهذا ما جعلنا نذهب باتجاه دولة املكونات 
يـــحـــرص كــــل طـــــرف فــيــهــا عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
عــن مصالح  بعيدا  مكونه  أو  ولحزبه  لــه  مكاسب 

الدولة. 
باتجاه  تسير  اليوم  العراقية  الــدولــة  أّن  نجد  لهذا 
املواطنة، والسبب يعود  االبتعاد عن مفهوم دولــة 
إلى تذويب الهوية الوطنية على حساب االنتماءات 
األخـــرى، وهـــذا مــا تكرسه نتائج االنــتــخــابــات في 
األســاس،  التي تقوم على هذا  العراق واالئتالفات 
التي  الدولة،  وكل هذا جعلنا نبتعد أكثر عن بناء 
الوطني  بمفهومها  يميزها  مــا  أّن  بعضهم  يــرى 
األخــرى  والجماعات  املكونات  بقية  عــن  الشامل، 
الــذي  فــي املجتمع، هــو ذلــك االعــتــراف االجتماعي 
يعطيها حق طلب الطاعة لها من املواطنني بالقدر 
الــدســتــور والـــقـــانـــون، ويعطيها هــذا  الــــذي يــخــولــه 
الجماعات  املكونات وكــل  كــل  األولــويــة على  الحق 
األخـــــرى فـــي املــجــتــمــع مــثــل األحــــــزاب والــحــركــات 
واإلثنية،  والطائفية  الدينية  واملــكــونــات  املختلفة  السياسية  والتنظيمات 
بما يعزز أمن الدولة وقانونها. ولقد غابت هذه الرؤية ملفهوم الدولة عن 
العراق  الديمقراطية في  اآلليات  بأّن  لنكتشف  العراقي  السياسي  املشهد 
فشلت في بناء دولة الشعب الواحد، أو دولة املواطنة، فأصبحنا أمام دولة 
عمد كل طرف فيها على تضمني الدستور العراقي 2005 ملواد تحفظ له 
حقوقه في غياب واضح للثقة بني ممثلي املكونات العراقية، والذي نتمنى 
أّال يجّرنا إلى انعدام الثقة بني املكونات نفسها ألّننا حينها سنكون أمام 

مشكلة اجتماعية خطيرة.
لنظام  الطبيعية  الحصيلة  كــانــت  املــكــونــات  دولـــة  بــأن  هنا  أن نشير  نــود 
السنوات  عبر  السياسية  العملية  له  التي خضعت  الطائفية  املحاصصة 
املاضية، والتي تم تقسيم السلطة على أساسها، ولذلك علينا أن نستثمر 
نتيجة  ستأتي  التي  الجديدة  االصــالحــات  هنا  ونقصد  الحالي،  الــوضــع 
االحتجاجات والتظاهرات لنسعى إلى بناء دولة املواطنة ودولة املؤسسات. 
وعلى الناخب العراقي أن يكتسب البعد السياسي والثقافي الذي يؤهله 

إلنتاج الطبقة السياسية بعيدا عن التداخل اإلثني واملذهبي.
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تسلمت املسؤولية حكومات عراقية متعددة مارست 
برامجها  تنفيذ  فــي  مسؤولياتها  وتحملت  عملها 
وخــطــط ميزانيتها وفـــق مــا أعــلــنــتــه مــن خــطــط، وقــِد 
النفطية  اإليــــرادات  على  الحكومات  تلك  كــل  اعتمدت 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا الـــــعـــــراق نــتــيــجــة بـــيـــع الــنــفــط 
وارتــفــاع األسعار عامليا، وهــذه اإليـــرادات وّفــرت لتلك 
الــحــكــومــات الــفــرص فــي إنــتــاج بــنــاء ونــمــو وخــدمــات 
الــشــعــب، وقــد دخــلــت ميزانية  لكل طبقات  ضــروريــة 
الــعــراق مبالغ مالية كبيرة وفــق ما ورد في مشاريع 
املــــوازنــــات الــعــامــة والــحــســابــات الــتــي أصــدرتــهــا تلك 
الحكومات، كان من املفترض أْن يتم االرتقاء بالبالد 
في جميع مناحي الحياة، إّال أّن الواقع أثبت تفريطها 
بأغلب  تلك امليزانيات من دون أْن يتم تحقيق أبسط 
الخدمات الضرورية واألساسية ملا يحتاجه البلد من 
ومواصالت  وطــرق ومساكن  مــدارس ومستشفيات 
وكــهــربــاء وبــقــيــة الــخــدمــات األخــــرى. والـــواقـــع املــحــزن 
أثــبــت أيــضــا لــجــوء بــعــض تــلــك الــحــكــومــات لــلــتــجــاوز 
 حــتــى عــلــى املــــدخــــرات املـــالـــيـــة الـــتـــي يــحــفــظــهــا الــبــنــك 

املركزي. 
نتيجة السياسات الفاشلة غير العلمية التي مارستها 
الحكومات املتعاقبة لم يزل العراق يتراجع اقتصاديا، 
ولعل مواجهة التنظيمات اإلرهابية التي تناسلت على 
األرض العراقية، وسيطر قسم منها على مدن عراقية، 
تــام،  بشكل  الخطط  تلك  تطبيق  يعيق  عامال  يشكل 
عليه  تعتمد  الـــذي  النفط  انخفاض سعر  أســهــم  كما 
إلى  االلتفات  املوازنات بشكل منفرد من دون  خطط 
خطط بديلة أو رديفة، ما جعل القسم األكبر من تلك 
الخطط واملوازنات موجودا على الورق من دون تطبيق 
عملي، ومع انكشاف كل هذا الفشل الذي أنتج الفساد، 

ومع إصرار الحكومة على معالجة الفشل بمخططات 
وبرامج وأساليب غالبا ما تكون فاشلة أيضا، جعل 
الخلف نحو مواقع  إلى  الفشل يتراكم والبلد يتراجع 

متدنية في شتى املجاالت. 
فــي كــل بــلــدان األرض حــني ينكشف فشل املــســؤول 
أو  الوظيفي،  ومــركــزه  مــن عمله  استقالته  يقدم  فــإّنــه 
تتم اإلطاحة به عن طريق إحالته للمحاكمة القضائية 
لالقتصاد  الجسيمة  باألضرار  تسبب  من  باعتباره 
لم  الــعــراق  في  أّننا  غير  الوطنية،  للسيادة  أو  الوطني 
املــســؤول.  محاسبة  فــي  الطريقني  هذين  مثل  نلمس 
اعتمادا  العامة سنويا  املوازنة  الحكومة خطط  تضع 
على ما تصدره من النفط وفقا لألسعار التي تصل  
إلى مستويات عالية أحيانا  نتيجة النمو العاملي وتزايد 
الطلب، غير أّن أحدا لم ينتبه إلى أّن هذا الطلب ال بّد أن 
يتوقف أو يعود إلى حالته السابقة، كما أّن االقتصاد 
العاملي ال بّد أن ينكمش فينعكس سلبا على الطلب، 
حينها سيزيد اإلنتاج مع قلة الطلب فتقل األسعار إلى 
مستويات غير طبيعية. كان ال بّد للحريص الذكي أن 
يضع ذلك بعني االعتبار، فال يفرط بما ادخره العراق 
نتيجة تزايد الطلب وارتفاع األسعار، وال يتم االعتماد 
املالية،  املوازنات  تلك  النفط في  بيع  كليا على أسعار 
رواتــب  تؤمن  كفيلة بضمانات  فــي خطط  يفكر  وأن 
القوات  احتياجات  تؤمن  كما  واملتقاعدين،  املوظفني 
املسلحة  واألجهزة األمنية وأن تساند اإليرادات املالية 

لتكون ذخرا لألجيال القادمة. 
وبدال من مخططات لتنمية الواقع الزراعي والصناعي 
الـــــذي تـــــردى نــتــيــجــة الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة غير 
الناجحة، وبنتيجة التهميش الذي حصل بعد التغيير 
ــــزراعــــة، ( الــدســتــور الــعــراقــي  لــقــطــاعــي الــصــنــاعــة وال
نـــص فـــي املـــــادة ( 25 ) عــلــى كــفــالــة الـــدولـــة إلصـــالح 
االقــتــصــاد الــعــراقــي وفــق أســس اقــتــصــاديــة حديثة)، 
وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره، 
 وتشجيع القطاع الخاص وتنميته، وهو ما لم يحصل 

مطلقا. 
ومنذ انكشاف الفشل الذريع في السياسة االقتصادية  
قــرارا  الــنــواب  ولــم يصدر مجلس  الحكومة  تتقدم  لــم 
العالية   والرواتب  النفقات  بتخفيض  قانونا يسهم  أو 
ومنافذ الصرف، وبقيت أعداد من املوظفني الفضائيني 
والحمايات الوهمية تستلم مبالغ شهرية من الخزينة 
تعادل ما تستلمه جموع املتقاعدين، وبدال من اتخاذ 
إجراءات تقلل األنفاق وتحد من التصرف باملدخرات، 
الــدولــي والــى املــصــارف املحلية  يتم اللجوء إلــى البنك 
االقتصادية  العقول  انسحبت  كما  منها،  لالستدانة 
الــتــي كـــان مــن املــمــكــن أن يــعــول عليها فــي مــســانــدة 
األســس  وفـــق  االقــتــصــاد  العلمي إلصـــالح  التخطيط 
املستندة  املعتمدة  املخططات  تلك  عن  بديال  العلمية 
الـــذي ضيعها  الــثــروة  على وجـــود فيض متراكم مــن 
املسؤول مع سبق اإلصرار. ونتيجة تعدد الحكومات 
التي أنتجت سياسات فاشلة بشكل متراكم، األمر الذي 

يدعو  للتأمل والتمني  من أن تكون هناك خطة إلنقاذ 
الــعــراق مــن واقــعــه االقــتــصــادي ومــن تــكــرر السياسة 
استثنائية  شــروطــا  تتضمن  الخطة  وهـــذه  الــفــاشــلــة، 
وتوجهات عملية إلعادة العراق إلى الطريق الصحيح، 
مجلس  أقــّرهــا  التي  العامة  امليزانية  مراجعة  تتم  وأن 
بما  إقـــرار فصولها وبنودها  إعـــادة  تتم  الــنــواب، وأن 
ينسجم مع الواقع العراقي وحاجة العراقيني للخدمات 
األســاســيــة والـــضـــروريـــة بــمــا يــلــبــي حــاجــة الــطــبــقــات 
الفقيرة واملتوسطة، وأن تلزم الحكومة بتسريح جميع 
واألسماء  املرافقني  من  الفائضة  واألعـــداد  الحمايات 
الــوهــمــيــة فــي الــقــوات املسلحة وقـــوى األمـــن الــداخــلــي 
ودوائر الدولة العراقية، وأن يتم إلغاء تنسيب حمايات 
شخصية لشخصيات وأحــزاب من الدولة، وأن تلغى 
جــمــيــع االيـــفـــادات واملـــؤتـــمـــرات والــتــخــصــيــصــات غير 
املــلــّحــة وغــيــر الــضــروريــة، وأن يــتــم تــأجــيــل مشاريع 
أخــرى، وأن يتم إلغاء مخصصات مالية زائــدة وغير 
 مــعــقــولــة لـــذوي الـــرواتـــب الــعــالــيــة والـــدرجـــات الخاصة
بمعالجات  الـــدســـتـــوري  الــنــص  لتطبيق  نــعــود  وأن   ،
ســـريـــعـــة وفـــــق خـــطـــة طـــــــوارئ إلنــــقــــاذ مــــا تــبــقــى مــن 
العراق  الذي وصله  التدهور واالنحدار  البالد إليقاف 
وهــــو يــمــر بــأصــعــب مــرحــلــة تــاريــخــيــة فــاصــلــة، بني 
الخطير وتــهــديــد سيادته  الــتــدهــور االقــتــصــادي  هــذا 
ووجـــــوده، وتــرمــيــم مــا تـــّم تــدمــيــره فـــي  مـــدن عراقية 
مـــن قــبــل قــــوى اإلرهــــــاب و املــيــلــشــيــات املــســلــحــة في 
 هــذه املــدن، مع تــرٍد واضــح في جميع قطاع الخدمات
، لذا فــإّن إقــرار املوازنة العامة بالشكل الــذي اعتمدت 
فيه على أن سعر النفط يكون وفــق رقــم محدد غير 
واقـــعـــي أيـــضـــا، ألن  انــخــفــاض الــســعــر الــــى مـــا دون 
الــرقــم املــحــدد بعد فــتــرة يتناقض مــع خطط املــوازنــة 
وتــفــصــيــالتــهــا، وأن مــجــرد االعـــتـــمـــاد عــلــى عــائــدات 
قواعد  تمتني  في  وفشله  أثبت خطورته  النفط  إنتاج 
واقع  تفعيل  الدولة  على  وأن  للبلد،  العلمي  االقتصاد 
الصغيرة،  واملــشــاريــع  الصناعة   فــي  الــخــاص  القطاع 
تقليل  على  العمل  مقابل  الــعــراقــيــة  الــزراعــة  وتفعيل 
الزراعية  للمنتجات  والسائب  املنظم   غير  االستيراد 
 والــحــيــوانــيــة الــرديــئــة الــتــي غـــزت الــعــراق ودعـــم املنتج 

العراقي. 
وضمن هذه املرحلة ال بّد أن تستدعي الدولة، وبشكل 
العلمية  والخبرات  االقتصادية  العقول  جميع  سريع، 
لــالســتــفــادة مــنــهــا فـــي وضـــع الــخــطــط واملــنــاهــج الــتــي 
االقتصاد  والسعي إلصــالح  البالد،  إنقاذ  تسهم في 
وفـــــق أســـــس اقـــتـــصـــاديـــة حـــديـــثـــة تــضــمــن الــتــركــيــز 
عــلــى تــشــجــيــع الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــقــطــاع الــخــاص 
الوطني  االستثمار  أيضا  وأن تضمن  بشكل محدد، 
الــعــراقــي قــبــل األجــنــبــي  الــثــقــة للمستثمر  بــمــا يــعــيــد 
األمـــن ومستلزمات  تــوفــر  مــع  الــبــنــاء  فــي  للمساهمة 
الثقة التي يحتاجها، بما يحقق النتائج االيجابية لكل 
الوطنية في القطاعات  تنمية  أيضا   األطــراف ويحقق 

االقتصاد.
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ـــف لــشــعــرّيــة  وال يــكــتــمــل املــعــنــى املـــؤلِّ
الــكــالم مــن دون إيــجــاد أعلى درجــات 
الــــتــــفــــاهــــم والــــتــــفــــاعــــل والـــــصـــــيـــــرورة 
واالشتباك بني القسمني، وال شّك في 
أّن النظر إلى هذين القسمني على هذا 
املستوى من املقام يسهم في صياغة 
ــثــنــائــيــات الـــتـــي يــتــحــرك  شــبــكــة مـــن ال
عليها النسق االستعاري، وكّل مراتب 
الــفــضــاء يــمــكــن أن تــخــضــع لــلــحــركــة 
الـــدائـــريـــة الـــتـــي تــشــتــغــل عــلــيــهــا هــذه 

الثنائيات في االتجاهات جميعًا.
تـــتـــصـــّدر الـــثـــنـــائـــيـــات املـــكـــانـــيـــة حــّيــز 
الـــتـــشـــكـــيـــل االســـــتـــــعـــــاري بــوصــفــهــا 
الحاوي األبرز واألشمل لحركة طرفي 
الــثــنــائــيــة عــلــى مــســرح املـــكـــان، وتــأتــي 
ألّنها  املقدمة  فــي  "فــوق/تــحــت"  ثنائية 
تــحــكــي قـــّصـــة الــــغــــالف الــــــذي يــغــّلــف 
الحكاية أو املوضوع أو الرؤية، فالذراع 
األولى لهذه الثنائية "فوق" تمّثل طبقة 
الغالف التي تفصل السماء عن جسد 
الثانية  الــذراع  الحكاية، في حني تمّثل 
ـــغـــالف الـــتـــي تفصل  "تـــحـــت" طــبــقــة ال
الجسد، فكّل مــا هو  األرض عــن هــذا 
وكّل  السماء  ينفتح على فضاء  فــوق 
ما هو تحت ينفتح على فضاء األرض، 
وتندمج هذه الثنائّية مع ثنائّية أخرى 
مجاورة لها حّد االلتصاق هي ثنائّية 
أعلى/أسفل إذ يرتفع ذراع "أعلى" إلى 
درجة "فوق" وذراع "اسفل" إلى درجة 
الصعود  مــقــاربــة تجعل  فــي  "تــحــت"، 
إلــــى "فـــوق/أعـــلـــى" اقـــتـــرابـــًا مـــن مــكــان 
املــالئــكــة والــهــبــوط إلـــى "تــحــت/أســفــل" 

سقوطًا في الوحشية والرذيلة.
ثّمة ثنائّية أفقّية تمّثلها مزدوجة "أمام/
خلف" تفترض وجود نقطة تفصلهما 
الـــذي يــعــزل مرتبة التقّدم  الــحــّد  وهــي 
"أمــام"  فسيمياء  التخّلف،  مرتبة  عــن 
يحيل على معاني التطّور واملستقبل 
واإليمان بالحضارة بما يعكسه ذلك 
من مفاهيم التقّدم والتنوير الطليعّي، 
في حني يحّقق سيمياء "خلف" حالة 
ــتــراجــع والــتــخــّلــف عـــن املــســيــرة  مـــن ال
الــحــضــاريــة فــي الــحــيــاة مــنــدرجــًا في 
فـــضـــاء الــظــلــمــة واإلخـــــفـــــاق، ويــمــكــن 
"أمــام" بوصفه مرتفعًا  مقاربة معنى 
نحو مقام "فوق/أعلى" ومقاربة معنى 
"خلف" نحو مقام "تحت/أسفل" على 

صعيد املعنى االستعارّي للداّل.
تـــرتـــفـــع ثـــنـــائـــّيـــة "الـــحـــكـــمـــة/االنـــفـــعـــال" 

تتحّرك  إذ  أعلى  فضائّية  مرتبة  إلــى 
الحكمة في أعلى مراتب العقل، بينما 
 االنـــفـــعـــاَل فـــي أدنـــى 

ُ
ُتـــنـــِتـــج الـــعـــاطـــفـــة

مــراتــب الــعــقــل بــاملــعــنــى الـــذي ال يمنح 
العقل الفرصة الكافية إلصدار أوامره 
باالستجابة املناسبة، فالحكمة تمكث 
فـــي مــصــنــع الــعــقــل مـــــّدة طــويــلــة كي 
تــصــل إلـــى مــرتــبــة الــتــشــّكــل والــنــضــج 
والـــصـــيـــرورة عــلــى نــحــو ال يــتــرك أّي 
النسيان،  أو  السهو  أو  للخطأ  مــجــال 
بعد أن تمّر بسلسلة طويلة من النقد 
واملــراجــعــة والـــصـــوغ والــتــدقــيــق لتبلغ 
مــقــام االكــتــفــاء واالمــتــالء الــكــامــل، في 
حــــني تـــتـــدّفـــق تــــيــــارات االنـــفـــعـــال مــن 
مــحــضــن الــعــاطــفــة عــلــى نــحــو عــفــوّي 
ـــة درجـــة ممكنة  ســريــع ال يخضع ألّي
مـــن درجــــــات الـــتـــحـــّكـــم، فــتــنــفــتــح هــذه 
ــــتــــيــــارات عـــلـــى وضــــــع عـــاطـــفـــّي قــد  ال
يسفر عــن كـــوارث ال يمكن عالجها، 
لــكــّنــه فــي الــوقــت نفسه قــد يـــؤول إلــى 
نــتــائــج عــبــقــرّيــة ال يــســع الــحــكــمــة أن 
قــّوة في  تقود إليها مهما أوتــيــت مــن 
الحّجة واملنطق والرؤية حتى في أعلى 

مراتبها.
أّما ثنائّية "الجيد/الرديء" فهي الثنائّية 
املتحّركة األكثر تداوًال في االستعمال 
الــيــومــّي للغة لــفــرط تــدّخــلــهــا فــي أدّق 

فــي عالقته  اإلنــســان  تفاصيل حــيــاة 
الــذي  بــذاتــه أو بــاآلخــريــن، على النحو 
يقتضي دائمًا إصدار األحكام العامة 
وتقويمها تقويمًا سريعًا يتوّجه نحو 
وصف األشياء بـ "الجيدة" حني تحقق 
"الرديئة" حتى ال تحقق  وبـــ  اإلعجاب 
هــــذا اإلعــــجــــاب، وبــــني املــرتــبــتــني ثــّمــة 
والبؤر  واملساحات  الحدود  من  كثير 
واملسافات واالحتماالت واالختالفات 
التي تسمح  والتمّوجات،  واالعتقادات 
للفضول االستعارّي بالتدّخل والعمل 
وبنياتها  ووحــداتــهــا  اللغة  الســتــثــارة 
ألجــــــل إنــــتــــاج رؤيـــــــة أفــــضــــل لــــلــــدوال 

ودالالتها.
تــــدور ثــنــائــّيــة "الـــنـــاجـــح/الـــفـــاشـــل" في 
أكثر من محور وعلى أكثر من طبقة، 
وهي األخــرى تعّد من أكثر الثنائّيات 
تــــداوًال وحــضــورًا فــي حــركــة النعوت 
االجــتــمــاعــّيــة الــتــي ال تـــفـــّرق بـــني أحــد 
وآخـــــر إال عـــن طـــريـــق صــفــة الــنــجــاح 
الــنــاجــح  كــــان  وإذا  الــفــشــل،  أو صــفــة 
يـــحـــظـــى بـــقـــيـــمـــة عـــلـــيـــا فـــــي مـــيـــاديـــن 
يفقد  الفاشل  فــإّن  املجتمع وساحاته 
له في  القيمة وال مكان محترمًا  هــذه 
االجتماعّية،  والساحات  امليادين  هذه 
وللناجح مراتب مثلما للفاشل مراتب 
أيضًا، فليس النجاح درجة واحدة وال 

الــنــاجــحــون عــلــى مــســتــوى واحــــد في 
مراتب النجاح، ومثلها الفاشل تتفاوت 
مراتب فشله بني شخص وآخر وحالة 
وأخــــرى ومــكــان وآخــــر وزمــــن وآخـــر، 
وتــــغــــرف عــــشــــرات االســــتــــعــــارات مــن 
هذه الثنائّية كي تغزو اللغة بإمكانات 
جديدة تجعلها قابلة للتعّرف واألخذ 

والتطّور.
ال تـــقـــّل ثــنــائــّيــة "األكـــــثـــــر/األقـــــّل" عــّمــا 
ســبــقــهــا مــــن ثـــنـــائـــّيـــات فــــي األهـــمـــّيـــة 
والـــحـــضـــور والـــتـــأثـــيـــر، وهــــي ثــنــائــّيــة 
تـــتـــدّخـــل فــــي صـــلـــب حـــركـــة املــجــتــمــع 
حــيــث دائـــمـــًا هـــنـــاك أكـــثـــر فـــي جــانــب 
معّني منها وهناك أقّل في جانب آخر، 
وفي كّل شيء وحالة وسبب ونتيجة 
وسلوك وفعل وإنجاز ثّمة أكثر أو أقّل 
تــحــّدد مرتبة  بحسب عــوامــل عــديــدة 
األكـــثـــر أو األقـــــّل، وتـــوّلـــد اســتــعــارتــهــا 
عــلــى هـــذا األســـــاس فـــي حــــراك لــغــوّي 
إلى  ويحّولها  العاّمة  القواعد  يتحّدى 
طــاقــة بــالغــّيــة مــجــازّيــة بــالــغــة الــطــرافــة 

واإلدهاش. 
تــبــقــى ثــنــائــّيــة "الـــنـــخـــبـــة/الـــعـــامـــة" بما 
ثقافّية  حــســاســّيــة  مــن  عليه  تــنــطــوي 
ــة وأيــديــولــوجــّيــة هـــي الــثــنــائــّيــة  وفــكــرّي
األكــــثــــر تــــــــداوًال عـــلـــى صــعــيــد الــفــكــر 
إرث  مــن  تحمله  ملــا  واألدب،  والــثــقــافــة 
بــــالغــــّي اســــتــــعــــارّي يــــحــــّدد الـــصـــورة 
الــتــي تــكــون عليها األمــم  الــحــضــارّيــة 
والشعوب حني تشطرها هذه الثنائّية 
عــلــى نــحــو جــــــارح، إذ قـــد تــتــمــّخــض 
عـــــن ثـــنـــائـــّيـــة أخـــــــرى أكــــثــــر خـــطـــورة 
فـــي مــرتــبــتــهــا الــفــضــائــّيــة هـــي ثــنــائــّيــة 
على  تشتغل  التي  واألقلّية"  "األكثرّية 
بالسلطة  واالستئثار  الهيمنة  مرتبة 
والثروة، لترتفع االستعارة بمحتواها 
ــبــالغــّي إلـــى أعــلــى املــراتــب  املـــجـــازّي ال
فــي درجــــة اســتــعــمــالــهــا ومــمــارســتــهــا 
واإلجــرائــّي،  النظرّي  الصعيدين  على 
ومــمــا ال شـــّك فــيــه أّن عـــددًا ال ينتهي 
ــثــنــائــّيــات الــقــابــلــة لــتــألــيــف  مـــن هــــذه ال
نــســق اســـتـــعـــارّي حـــني تــعــمــل داخـــل 
بــنــيــان الــلــغــة مـــوجـــودة وحـــاضـــرة في 
والتعبير،  واإلجـــــراء  والــلــفــظ  التفكير 
ويــمــكــن أن يــأتــي املــتــأّمــل فــيــهــا على 
أشــكــال وأنـــمـــاط وتــجــّلــيــات ال تنتهي 
والتبنني  لالنشطار  قابلة  وهــي  منها 
 اســــتــــعــــاريــــًا ورمـــــــزيـــــــًا عــــلــــى أنــــحــــاء

 مختلفة.

 صـــــــــدرت حــــديــــثــــًا عــن 
الــثــقــافــيــة  الــــشــــؤون  دار 
الــثــقــافــة،  وزارة  الــعــامــة- 
دراســــــة تــحــلــيــلــّيــة تحت 
عنوان "فلسفة الدين في 
فــكــر أركـــــــون" لــلــدكــتــور 
جـــــاســـــم عــــلــــك شــــهــــاب، 
وقـــــد قـــّســـمـــت الــــدراســــة 
أربعة فصول، ومن  إلــى 
عناوينها: "سيرة محمد 
أركــون.. حياته وتكوينه 
فلسفة  مفهوم  الفكري، 
الفكرية  املسائل  الــديــن، 
والـــديـــنـــيـــة عـــنـــد مــحــمــد 
أركــــــــــــــــــــون، الــــتــــشــــكــــيــــل 
ــــبــــشــــري لــــلــــديــــن عــنــد  ال

محمد أركون". 
الـــبـــاحـــث محمد  انــتــقــى 
أركـــــــــــــــــــون مــــــوضــــــوعــــــا 
الفلسفة،  عــن  لــدراســتــه 
وهما:  ميزتني  لتضمنه 
"اســــــتــــــيــــــعــــــاب الــــتــــركــــة 
الديني  للفكر  الضخمة 
الـــنـــقـــدي املـــعـــاصـــر مــن 
نـــــــاحـــــــيـــــــة، ومـــــعـــــرفـــــتـــــه 
اإلسالمي  الدين  بتاريخ 
وتــشــعــبــاتــه وتــعــقــيــداتــه 
ــــهــــامــــه مــن  وثــــــــــــــراءات إل
نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، فـــهـــو، 
بتعبير آخر، يصلنا من 
للظاهرة  فلسفته  خــالل 
النقدية  بالحركة  الدينية 

الحديثة في الغرب". 
وفـــــــــــــــــــي مــــــــوضــــــــوعــــــــة 
"املـــــشـــــروع الـــتـــجـــديـــدي" 
يقول الباحث إّن "محمد 
أركــــــون الـــــذي اتـــخـــذ من 
التحليل والتفكيك نهجًا، 
مــحــاوًال إيــجــاد مشروع 
يلبي االستخدام  حيوي 
املتراكم  النقدي  املعرفي 
مـــن الــفــلــســفــة والــعــلــوم 
اإلنسانية، هذا املشروع 
كــــــان مــــحــــاولــــة جـــــادة 
ـــتـــوجـــه  الســــتــــثــــمــــار ال
في  التحليلي  العقلي 
على  الفلسفة  تاريخ 
نحو ما في (فلسفة 
واستخدامه  الــديــن) 
لــــتــــفــــكــــيــــك الــــنــــص 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــرآنــــــــــــــــي، 
ــــتــــراث الــعــربــي  وال
اإلســــــــــــــــالمــــــــــــــــي، 
ولتأسيس منهج 
جـــذري حــداثــي، 

يـــقـــوم عــلــى نــقــد الــعــقــل 
وبــنــيــتــه، وآلـــيـــاتـــه، قــائــال 
عــنــه (يــنــبــغــي الــعــلــم بــأّن 
التطبيقية  اإلســالمــيــات 
علم جديد مختلف  هــي 
عــــــــــــن اإلســـــــــالمـــــــــيـــــــــات 
الكالسيكية، أو ما يدعى 

عموما باالستشراق).
الـــــخـــــطـــــوط  تــــــبــــــلــــــورت   
الــــــعــــــريــــــضــــــة ملــــــشــــــروع 
أركـــــــــــون الـــــجـــــديـــــد عــــام 
تطبيق  بــهــدف  1973م، 
(االســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة 
املـــعـــرفـــيـــة)، لـــيـــطـــرح فــي 
الــــــدراســــــات اإلســـالمـــيـــة 
الباحثون  بــه  يهتم  لكي 
الــــــــعــــــــرب واملـــــســـــلـــــمـــــون 
عـــــــــمـــــــــومـــــــــًا، الســـــيـــــمـــــا 
وهـــــــــو مـــــــشـــــــروع يـــهـــتـــم 
الــديــنــي بصفة  بــالــنــص 

 خاصة.  
(حقيقة  جــاســم  ويـــبـــّني 
فلسفة الدين)، وذلك في 
مــجــمــوعــة مــــن املــطــالــب 
مـــنـــهـــا نـــحـــت مــصــطــلــح 
ــــــذي  فـــلـــســـفـــة الـــــديـــــن وال
يــــقــــول عــــبــــره "فــلــســفــة 
القرن  نهاية  منذ  الــديــن 
الــثــامــن عــشــر املـــيـــالدي 
الفلسفة  مـــؤرخـــي  عــنــد 
لــحــقــت بــالــفــلــســفــة كما 

ُ
أ

ألــحــقــت دراســــات أخــرى 
وجـــعـــلـــوهـــا فــــروعــــًا لــهــا 
بــهــا  مـــحـــلـــقـــًا  ذيـــــــــًال  أو 
الدين،  فلسفة  وأظهرها 
ومـــجـــال فــلــســفــة الــديــن 
قضايا 

ومـــــــشـــــــكـــــــالت أهــــمــــهــــا 
إمـــــكـــــان  أو  ــــــوهــــــيــــــة  األل
مــــعــــرفــــتــــهــــا ومـــــعـــــرفـــــة 
أثبات  وحــجــج  صفاتها 
وجـــــــــود (الـــــلـــــه تـــعـــالـــى) 
الله  العالقة بني  وتحديد 
فهمها  وكيفية  والــعــالــم 
ـــتـــي اســتــنــدت  واألدلــــــــة ال
ـــــك تــبــحــث  إلـــــيـــــهـــــا، كـــــذل
فـــلـــســـفـــة الـــــديـــــن أســئــلــة 
تــتــعــلــق بـــمـــاهـــيـــة الـــديـــن 
نـــفـــســـه وفـــلـــســـفـــة الــلــغــة 

الدينية". 
ويــــشــــيــــر الــــبــــاحــــث فــي 
ــــمــــة  مـــــقـــــطـــــع مـــــــــن خــــات
الــكــتــاب إلــــى أن "مــحــمــد 
أركـــون حاكى غيره من 
الــــفــــالســــفــــة، ســـــــواء فــي 
التراث  إلــى  النظر  منهج 
املنهجية  بإتباعه  الديني 
املـــتـــعـــددة، أو فـــي قــــراءة 
الفلسفية، وأسهم  اآلثار 
فــــــــي وضـــــــــــع وإنـــــــشـــــــاء 
املـــــفـــــاهـــــيـــــم، وصــــيــــاغــــة 
التي يمكن  املصطلحات 
انــطــالق  نقطة  تــكــون  أن 
في تجديد فلسفة الدين. 
وفــــــــلــــــــســــــــفــــــــة الـــــــــديـــــــــن 
بــــمــــفــــهــــومــــهــــا تــــتــــنــــاول 
قــضــايــا أســاســيــة حــول 
ـــــن، والـــــتـــــي بــحــثــهــا  ـــــدي ال
الــــفــــالســــفــــة، مـــــن قــبــيــل 
بالله  املــتــعــلــقــة  األبـــحـــاث 
تعالى، الوحي، التقديس، 
النص الديني، باستخدام 
أســــــــالــــــــيــــــــب فــــلــــســــفــــيــــة 
التساؤالت  عن  لإلجابة 
حــــــــــــــــــول هـــــــــذه 
املــــفــــاهــــيــــم، لــــذا 
الفيلسوف  فــإن 
يــحــتــاج إلـــى فهم 
كــامــلــني  وادراك 
الفلسفة  النــســاق 
ــعــلــوم املــرتــبــطــة  وال
ـــبـــحـــث،  بـــطـــبـــيـــعـــة ال
كــــمــــا فــــعــــل أركـــــــون 
مـــن خــــالل تــوظــيــف 
اإلنسانية  الــدراســات 
يـــســـمـــيـــهـــا  كـــــمـــــا  او 
-عـــــــــلـــــــــوم االنــــــــســــــــان 
واملـــجـــتـــمـــع- واإلفــــــــادة 
مــــنــــهــــا فــــــي الـــتـــحـــلـــيـــل 
والنقد". وجاءت الدراسة 
مــن  صــفــحــة   (472) بـــــ 

القطع الكبير. 

ــديــه؛   ل
ُ
ـــعـــرّيـــة  الـــشِّ

ُ
ومـــفـــهـــوم الـــتـــجـــربـــة

تــعــنــي دراســـــة الــعــوامــل االجــتــمــاعــّيــة 
أي  ة،  الثانويَّ منها  الجوهرّية،  والذاتّية 
الــتــجــارب املــحــاذّيــة لــهــا، فهو يستمد 
الــذي يعيش فيه. الــواقــع  تجربته مــن 
وأظــن، أن النصير، كما هو دأبــه، في 
املوضوعات التي اصطادها بسهاِمه، 
ــيــومــي  كـــاالســـتـــهـــالل، واملـــكـــانـــّيـــة، وال
ــــــألــــــوف، يـــبـــحـــث فـــــي شــــاعــــرّيــــة  واملـــــــ
يميزها  ــا  عــمَّ مــحــمــد،  داود  ســلــمــان 
ــة  ــة الــشــعــريَّ عـــن غــيــرهــا، وهــــي الــكــلــيَّ
للشاعِر موضًحا التي تمثلها بضعة 
ــا  قـــصـــائـــد، ومـــقـــاطـــع مـــن قــصــائــد.أمَّ
يعنيها  ِتي  الَّ ِة  الشعريَّ جربِة  التَّ عماُد 

ــــاعــــِر  و الـــنـــصـــيـــُر، عـــنـــد هــــــذا الــــشَّ أ
الــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــن 

 
ُ
سبقوه، هو "تشبُع القصيدُة الحديثة
بـــالـــيـــومـــّي واملـــــألـــــوف، والــــخــــروج من 
طاقٍة  إلــى  الــعــادّيــة  الحياتّية  النمطية 
ــٍة قــابــلــٍة ألن تــشــمــل فــيــهــا لــغــات  فــنــيَّ
اجــتــمــاعــّيــة أخـــــرى".وهـــــذا يـــعـــود بنا 
للحداثة  الثانية  الحركة  عــن  للحديث 
أبــرز سماتها  من  كــان  التي  العربّية، 
وهي  بالسخرية،  التشبع  لديه  الفنّية 
تقنية فنية تتيُح للشاعر التعبير عن 
أفكار مرحلته، والكشف عن مساوئ 
الــــعــــصــــر الــــتــــي ال تـــســـتـــطـــيـــع الـــلـــغـــة 
التقليدّية والبالغة القديمة حمل أعباء 
الزاوية يضُع  التعبير عنها.ومن هذه 
التي  الشاعر  الناقد يده على شعرية 
ات، من  يرصدها عبر عدٍد من املجسَّ

بينها: 
1 -  الــعــالقــة بـــني الــجــســد واألشـــيـــاء 
أنَّ هذه  اليومّية، ذلك  الحياة  في عالم 
ـــعـــالقـــة فــــي تـــجـــربـــة ســـلـــمـــان داود  ال
الشعر،  ألفــعــال  مــولــدة  تكون  محمد، 
وهو املوضع األكثر هيمنة في فصل 
(دلـــيـــل الــــحــــب). ويـــأتـــي بـــهـــذا املــثــال 
الشعري، ليؤكد عمق تلك العالقة في 

تجربته:
شخابيط على صنم

أو صباح بلون الكحل
أو ربما ضل منسي على الرصيف

أو قصيدة في صالة االنعاش
أو وطن هارب من قبضة العدالة

املثال  بهذا  جئت  النصير،  يقول 
أن شــعــريــة  لـــتـــأكـــيـــد  الــــشــــعــــري 
ســــلــــمــــان مـــشـــبـــعـــة بـــالـــشـــفـــاهـــيـــة 

على  مفرداتها  تجعل  التي  األرضــيــة 
ألسنة مختلفة، ثمة عمق لغوي، رأس 
عــلــى أرض الــحــيــاة الــيــومــّيــة، ونـــــادًرا 
ما يرفع رأســه عته، إال للطيران عبر 

الحلم...".
ويـــظـــهـــر الــــنــــاقــــد رغــــبــــة بــــربــــط تــلــك 
الــشــفــاهــيــة، بــشــعــريــة ســلــمــان، الــتــي 
تقف حائًال من دون وقوع القصيدة 

في شباك الحياة اليومية تماًما.
ومــــن مـــواطـــن شــعــريــة ســلــمــان داود 
مــحــمــد الـــتـــي الــتــقــطــهــا الــنــصــيــر من 
تــجــســيــدهــا للشكل  مــجــمــل شـــعـــره، 
اإليـــــهـــــامـــــي املـــخـــتـــفـــي فـــــي الـــــذاكـــــرة 
الــشــعــبــّيــة لــلــصــورة الــشــعــرّيــة، الـــذي 
البقاء  ترفع  أنها  بمعنى  عنده،  يعني 
فــــي حـــضـــن الـــكـــلـــمـــات املــعــجــمــيــة أو 
صورها، وإنما تفسح املجال لها؛ ألن 
مادتها  تشكيلية  لــوحــة  إلــى  تتحول 
مستويات الصور واللغة، ولذلك تتولد 
الــــصــــورة وخــلــفــهــا يــقــف ظــلــهــا، وال 
يمكن رؤيتها كاملة مالم يستحضر 
شــكــلــهــا االحــتــمــالــي. فــمــا االيــهــامــّيــة 
أن  تصحُّ  وهــل  النصير؟  عناها  التي 
ـــا  تــكــون مــوضــوًعــا لــلــنــص األدبـــــي، أّيً
عن  نفسه  الــنــاقــد  شكله.يجيب  كـــان 
ذلـــك، بــالــقــول: االيــهــام هــو القلق الــذي 
يــســتــبــطــن الــــــوضــــــوح، وهــــــو مــوطــن 
التفكير، هو  االسئلة عن الشيء، هو 

اشكاليات املعنى املختبئ.
األعمال  من  بعدد  ذلــك  على  ويمثلها 
بنيت  التي  والشعرّية  الروائّية  األدبّية 
بــنــاء ايــهــامــًيــا، ومــنــهــا روايــــة (الــزمــن 
الــضــائــع) لــبــروســت، الــتــي بنيت على 
وروايــة  للكاتدرائّية،  الفضائية  البنية 
على  التكرلي  لــفــؤاد  البعيد)  (الــرجــع 
ايــهــامــّيــة الــصــلــيــب، وقــصــيــدة (دجــلــة 
الــتــي بنيت على  لــلــجــواهــري  الــخــيــر) 
الجمالية،  بالرمزية  غني  فتاة  جسد 
وهكذا، يبدو أنَّ كلَّ عمٍل ال يخلو أبًدا 
من وجــود تلك االيهامية التي تقترن 
عند النصير دائًما بالبنية الفضائية.

التي  األخـــرى  الشعرية  مــواطــن  ومــن 
وقـــــف عـــنـــدهـــا الــنــصــيــر فــــي تــجــربــة 
ســلــمــان داود مــحــمــد، هـــي قــصــيــدة 
غير املألوف، القصيدة التي يؤرخ لها 
النصير بما قدمه سعدي يوسف، في 
ديوانه (51 قصيدة). واضح جًدا، أّن 
يعالج شعرّية سلمان،  وهــو  النصير 
فأن يجد في قصيدة ما يصلح مثاًال 
تسميتها  على  أصــر  التي  للقصيدة 
(الحركة الثانية للحداثة العربية) التي 
واحدة من سماتها أو تنويعاتها أنها 
ذهــبــت إلـــى الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــأخــذت 
املــهــمــل وغــيــر املـــألـــوف، وعـــزفـــت عن 
املـــوضـــوعـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي عــالــجــت 
قـــصـــيـــدة الـــحـــركـــة األولــــــــى، وعـــنـــت بـــ 
"موضوعات يومية  بحيوات قصيرة، 
تخلي  أّن  وواســـعـــة".ويـــبـــدو  وعـــابـــرة، 
القصيدة عن موضوعها العام جعلها 
وال مضمون  شــكــل  عــلــى  تستقر  ال 
يــمــكــن االكـــتـــفـــاء بــــه، بـــل تـــحـــول كما 

يذهب النصير إلى لعب فني.
ويــعــّلــل الــنــصــيــر تــوجــه الــشــاعــر إلــى 
هذه القصيدة، وربما الشعر العراقي 
بشكل عام إلى الظروف التي يعيشها 
العراقي كتب أغلبه  الشاعر، فالشعر 
تحت ظروف الحرب والحصار والنفي 
وغــيــر ذلـــك، ولــذلــك ال يــوجــد موضوع 
للكتابة ألمد  يبقى صالًحا  أن  يمكن 
للتغيير  عرضة  األشياء  فكل  طويل، 
وتــــبــــدل الــــظــــروف.وبــــعــــد هـــــذا يــصــل 
الناقد إلى نتيجة مفادها، أن ما يميز 
أنــــه يــؤســس  ســلــمــان شــيــئــان، األول 
ــلــغــويــة  ملـــنـــظـــومـــة مــــن املــــمــــارســــات ال
املحلية التي هي صدى للحياة اليومية 
التي تشكل مادة شعرية بالنسبة له، 
وأنـــه يمعن فــي اســتــحــضــار الــرمــزيــة 
أنه  آخر،  االيهامية لألشياء، وبمعنى 
يــؤلــف بــني الــشــيء الــواقــعــي والــشــيء 
املتخيل شــيــًئــا آخـــر، يــأخــذ مــن هــذا، 
الــصــورة  ومـــن ذاك، مــا يشكل عــمــاد 

 الجديدة.

تعمل دول العالم على تنمية وتطوير املواقع 
الثقافية توّخيًا لتوظيفها في اقتصاد البالد 
بالكثير  بلدنا  ويزخر  السياحة.  خــالل  من 
من املواقع الثقافية والتراثية والتراث الثقافي 
غــيــر املـــــادي املــرتــبــط بــالــشــعــائــر والــتــقــالــيــد 
الشعبية، وبموجب هذه األساسيات تسعى 
العلمية والثقافية للتثقيف  الواجهات  بعض 
على ضرورة استثمار هذا الجانب للنهوض 

بالواقع السياحي وتطويره،
وإّن أهّم ما تقدمه السياحة للبلد هو :

- نشر وإبراز الثقافة والهوية الوطنية للعالم 
الخارجي.

- االتصال املباشر بني أبناء البلد ومختلف 
األمــــــــم األخـــــــــرى واإلطـــــــــــالع عـــلـــى ثـــقـــافـــات 

الشعوب.
التي  األفــكــار  وتــالقــح  الحضاري  التفاعل   -

تؤدي للمعرفة اإلنسانية.
- وتتيح تقييم الشعوب بعد التعامل املباشر 

مع أبنائها، وهذا يتم عبر السياحة. 
فضال عن املــردود االقتصادي الذي سوف 
املجتمع  إيجابيا على كل مفاصل  ينعكس 
البنى  الــفــرد، وتطوير  وفئاته، وزيـــادة دخــل 
اليومية  الــخــدمــات  وتــطــويــر  للبلد  الــتــحــتــيــة 
لــلــجــمــيــع.كــذلــك تــحــديــث املــجــتــمــع وخــاصــة 
الثقافة العامة التي تحّتم على أبناء البلد، ال 
سّيما في قطاع السياحة، تعّلم لغات أجنبية 
عــديــدة ومــعــرفــة ثــقــافــة تــلــك الــشــعــوب. ومــن 
هذا املنطلق أقام مركز  إحياء التراث العلمي 
عمل  بعنوان  بغداد  ورشة  بجامعة  العربي 
(سبل ووسائل تنمية السياحة الثقافية في 

العراق/ الواقع والطموح). 
  وتــضــّمــنــت الـــورشـــة مــحــاضــرة لــلــدكــتــورة 
فــي قسم  التدريسية  عــنــيــزان،  زبـــار  فاطمة 
ـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة عـــنـــوانـــهـــا (الــتــخــطــيــط  ال
الواقع  الــعــراق/  في  الثقافية  الساحة  لتنمية 
األثــريــة  فيها  املواقع  تــنــاولــت  والــتــحــديــات)، 
واملــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة لــلــدول، والــتــي عّدتها 

الثقافية  للسياحة  رئيسة  استقطاب  نقاط 
التي تلبي حاجات رؤيــة ثقافية  في بالدنا، 
التفاهم  أو تدعم  اإلنسان،  عميقة في نفس 
بــــني الـــشـــعـــوب وتـــحـــفـــزهـــا عـــلـــى االهـــتـــمـــام 
بــتــراثــهــا الــعــمــرانــي ومــوروثــهــا. وذكــــرت أّن 
هذا يعد مبعث فخرها واعتزازها املتجسد 
بــجــانــب روحــــي (املــثــل والــعــقــائــد والــتــقــالــيــد 
مــاّدي يتمثل بما  واآلداب والعلوم)، وجانب 
أنتجه اإلنسان من عمران وفنون والتركيز 
إلـــى توضيح  بــهــا يــهــدف  عليها واالهــتــمــام 
مواقع  تأهيل  فــي  الثقافية  السياحة  أهمية 
التراث العمراني في العراق وتشخيص أبرز 
الراهن،  الوقت  في  تواجهها  التي  التحديات 
التوصيات ووضعها  بعض  طــرح  ثــم  ومــن 
فـــي مــتــنــاول الــجــهــات املــعــنــيــة واملــخــتــصــني 
املتالئمة  الالزمة  الخطط  لتأمني  العمرانيني 
وواقع البلد وامكاناته.وأضافت: يفترض أْن 
تكون السياحة الثقافية مستفيدة من مواقع 
فضال  التاريخية،  واملواقع  العمراني  التراث 
ــثــقــافــي املــتــنــوعــة،  عـــن مـــجـــســـدات الــــواقــــع ال
وتــعــتــمــد عــلــى قــدمــهــا الـــزمـــنـــي وشــهــرتــهــا 
ومعاملها وأعمال الصيانة املنفذة فيه، فضال 
عن توافر الخدمات الكافية فيها وتشخيص 
اإلهـــمـــال الـــــذي طــالــهــا وتــعــانــي مـــنـــه. وهـــذا 
إّنــمــا يعود  املــواقــع حاليًا  فــي تأهيل  الفشل 
إلى الفشل في إدارة ملف السياحة واآلثــار 
بأبعاده كافة، لذا تتطلب، وفقا للنتائج األولية 
الخلل،  مواقع  تأشير  من  واالستخالصات 
أعلى  تأسيس مجلس وطني  إلــى ضـــرورة 
لآلثار في العراق تكون أولى مهامة استرداد 
في  واملنتشرة  املنهوبة  األثــريــة  القطع  آالف 
شــتــى أنـــحـــاء دول الـــعـــالـــم، ووضــــع الــخــطــط 
الكفوءة والناجعة الستكمال أعمال الصيانة 
الخدمات  وتــوفــيــر  املهملة،  للمواقع  األثــريــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة مــــن شــبــكــة الــــطــــرق ووســـائـــط 
النقل العام واستثمار التعاون مع املنظمات 
الدولية في هذا املجال. وتخللت  الورشة  عدة 
  مداخالت  ومناقشات  من  قبل  الحضور من

 األساتذة. 
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رئيس املفوضية األوروبية أورسوال فون دير لني، لدى زيارتها ملركز (AI Xperience) في بروكسل... (أ ف ب) 

أعلنــــــــت الحكومــــــــة البريطانية أنها ســــــــوف 
تســــــــتثمر 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 
مليــــــــار دوالر) فــــــــي ما وصفتــــــــه بأنه أقوى 
جهــــــــاز كمبيوتر فائــــــــق القدرة فــــــــي العالم، 
لتوفيــــــــر توقعات أكثر دقة بشــــــــأن الطقس 

واملناخ.
ومن املقرر أن ُيســــــــتخدم الكمبيوتر الفائق 
الجديد، الذي ســــــــوف تديره هيئة األرصاد 
الجويــــــــة البريطانية، للمســــــــاعدة في توفير 
توقعــــــــات أكثــــــــر دقــــــــة بشــــــــأن العواصــــــــف، 
وتحديــــــــد أنســــــــب املواقع إلنشــــــــاء مصدات 
للفيضانات، والتنبــــــــؤ بالتغيرات في املناخ 

العاملي.
كما أنه سيساعد في توفير تنبؤات أفضل 
للمطــــــــارات، حتــــــــى تتمكــــــــن مــــــــن التخطيط 
للتعامل مع أي اضطرابات محتملة، وتقديم 
معلومــــــــات أكثــــــــر تفصيال لقطــــــــاع الطاقة، 
حتى يمكن منــــــــع االنقطاعات املحتملة في 

التيار الكهربائي أوالتدفق الزائد.
ألجهــــــــزة  االفتراضــــــــي  العمــــــــر  وينتهــــــــي 
الكمبيوتــــــــر فائقة القــــــــدرة الحالية في هيئة 

األرصاد البريطانية في أواخر عام 2022.

ومع إتمــــــــام املرحلة األولى مــــــــن الكمبيوتر 
الفائق الجديد، ســــــــتزيد سعة الحوسبة في 
هيئة األرصاد الجوية بستة أمثال، حسبما 

قالت الحكومة البريطانية.

الواســــــــعة"  "بالصــــــــورة  التنبــــــــؤ  أن  يذكــــــــر 
للظروف املناخية املســــــــتقبلية قد تحســــــــن 
كثيــــــــرا مؤخــــــــرا، حيث تم رصــــــــد العاصفة 
دينيس، قبل ســــــــتة أيام مــــــــن وصولها إلى 

بريطانيا.
لكــــــــن التحديد الدقيق للطقــــــــس املحلي، من 
شارع إلى آخر وعلى مدار الساعة، ال يزال 
يمثل تحديا هائال. ويتطلب التنبؤ األفضل 
بالطقــــــــس معالجــــــــة املزيــــــــد مــــــــن البيانــــــــات 
وبسرعة أكبر، وإدارتها من خالل محاكاة 

الغالف الجوي لألرض بشكل أكثر دقة.
وســــــــوف يعمل الكمبيوتر الفائــــــــق الجديد 
علــــــــى ما تســــــــميه هيئــــــــة األرصــــــــاد "التوأم 
لــــــــألرض، وهو  الرقمــــــــي" للغــــــــالف الجوي 
"نموذج" مفصل للغايــــــــة لكل العوامل، مثل 
الرياح ودرجات الحرارة والضغط. وتعتقد 
الجديــــــــد  الكمبيوتــــــــر  هيئــــــــة األرصــــــــاد أن 

سيحدث فارقا كبيرا.
وهناك طلــــــــب كبير علــــــــى تنبــــــــؤ أكثر دقة 
بالطقس من جهــــــــات عدة، بدءا من الجيش 
إلــــــــى منظمي  وشــــــــركات الطاقــــــــة، وصوال 

الفعاليات الكبيرة في األماكن املفتوحة.

ثورة االنترنت
ويــــدرك االتـــحـــاد األوروبــــــي أنــه 
فوت ثورة االنترنت األولى التي 
أدت إلى بروز شركات أميركية 
عمالقة في هذا املجال من أمثال 
"غوغل" و "فيسبوك" وصينية 
أيضا مثل "تنسنت"، فأراد هذه 
املرة أن يلعب دورا مركزيا في 

تحديد قواعد اللعبة.
ـــــــــصـــــــــدد، عــــرضــــت  وبــــــــهــــــــذا ال
األوروبــــيــــة خطتها  املــفــوضــيــة 
حــول "الــذكــاء االصــطــنــاعــي مع 

مسارات تحرك.
مــشــاورات تستمر حتى  فبعد 
19 أيـــار وتــشــمــل كــل األطـــراف 
ــنــشــطــة فــــي هـــــذا املــــجــــال مــن  ال
شــــركــــات ونـــقـــابـــات ومــجــتــمــع 
مــــــدنــــــي وحــــــكــــــومــــــات الـــــــــدول 
األعــــــضــــــاء، تــــأمــــل فــــي تــقــديــم 
اقـــتـــراحـــات تــشــريــعــيــة بــحــلــول 

نهاية السنة الحالية.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة املـــفـــوضـــيـــة 
األوروبـــيـــة أورســـــوال فـــون ديــر 
اليـــني خـــالل مــؤتــمــر صحافي: 
اســـتـــخـــدام  يــحــظــى  أْن  "نــــريــــد 
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة 
بــثــقــة مــواطــنــيــنــا، نــحــن نشجع 
على نهج مسؤول على صعيد 
على  يركز  االصطناعي  الذكاء 

اإلنسان".
املفوضية  رئيسة  نائبة  وقالت 
الـــــــدنـــــــمـــــــاركـــــــيـــــــة مــــــارغــــــريــــــت 
فيستاغر: "الذكاء االصطناعي 
ذاتــه  أو جــيــدًا بحد  ليس سيئًا 
فــــكــــل شــــــــيء رهـــــــــٌن بـــطـــريـــقـــة 

استخدامه والهدف منه".

ة معركة البيانات الصناعيَّ
وتــشــدد بــروكــســل عــلــى أهمية 
احـــــــتـــــــرام حـــــقـــــوق املــــواطــــنــــني 
األســاســيــة وتــحــذر خصوصا 
مــن اعــوجــاجــات فــي برمجيات 
الـــتـــوظـــيـــف مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــى 

تمييز.
أنظمة  أنَّ  املفوضية  وأضــافــت 
ــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي الــعــالــيــة  ال
األخطار مثل الصحة، يجب أْن 

تحصل على شهادات وتخضع 
لــتــجــارب وإشــــراف كــمــا الــحــال 
مـــــع الـــــســـــيـــــارات ومـــســـاحـــيـــق 

التجميل واأللعاب.
وعــلــى صــعــيــد تــقــنــيــة الــتــعــرف 
على الوجوه التي تثير مخاوف 
من انتهاك خصوصية األفراد، 
فتح  األوروبــيــة  املفوضية  تريد 
الــظــروف  لــتــحــديــد  أوًال  نــقــاش 
التي يمكن في إطارها السماح 

بها.
وقـــالـــت فــيــســتــاغــر: "نــهــجــي ال 
يــقــوم عــلــى جــعــل أوروبــــــا مثل 
املـــتـــحـــدة،  الـــــواليـــــات  الـــصـــني أو 
خطتي تهدف إلى جعل أوروبا 

أكثر اتساقًا مع نفسها".
وفي مجال البيانات وهي "وقود 
الـــــذكـــــاء االصــــطــــنــــاعــــي"، يــريــد 
يصبح  أن  األوروبـــــــي  االتـــحـــاد 

طرفًا رائدًا في هذا املجال.
وقــــــــــــال املـــــــفـــــــوض األوروبــــــــــــــي 
الفرنسي  الصناعية  لــلــشــؤون 
"لـــقـــد كسبنا  بـــروتـــون  تــيــيــري 
ــــــــــا مــعــركــة  جـــمـــيـــعـــا فـــــي أوروب

البيانات" الصناعية.
وقــــد خـــســـرت أوروبـــــــا مــعــركــة 
ــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة أمـــــام  ال
الــــواليــــات املــتــحــدة والـــصـــني إال 
أنـــهـــا تـــريـــد أن تــكــســب مــعــركــة 
تربط  التي  الصناعية  البيانات 
بنيها  ما  في  واملنتجات  السلع 
بفضل وصول الجيل الخامس.

ورقة رابحة
وبـــفـــضـــل شـــركـــاتـــهـــا الــكــبــيــرة 
الــنــاشــطــة فـــي كـــل الــقــطــاعــات، 
تــمــلــك أوروبــــــــا قــــاعــــدة بــيــانــات 
كــهــذه، مــا يشكل ورقـــة رابــحــة 
ال يملكها األميركيون. وتهدف 

بــروكــســل مـــن خــــالل ذلــــك إلــى 
تشكيل "سوق أوروبية واحدة" 
البيانات  أمــن  تعزيز  فيها  يتم 
الشخصية،  ولــيــس  الصناعية 
ــــــك الــــســــريــــة مــنــهــا  بـــمـــا فـــــي ذل
ــــحــــســــاســــة، وحــــيــــث يــمــكــن  وال
ــــعــــام  ـــــقـــــطـــــاع ال ــــلــــشــــركــــات وال ل
الـــحـــصـــول عــلــى كـــم كــبــيــر من 
بسهولة  النوعية،  ذات  البيانات 

في سبيل االبتكار.
وقــــالــــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبــــيــــة 
ـــك مــكــانــا تحترم  "ســيــشــكــل ذل
ــــخــــدمــــات  فــــيــــه كـــــل الــــســــلــــع وال
قواعد  الــبــيــانــات،  إلــى  املستندة 

االتحاد األوروبي وقيمه".
وعــلــى غـــرار "الــنــظــام األوروبــــي 
الـــعـــام لــحــمــايــة الــبــيــانــات" الـــذي 
يعزز حق مستخدمي االنترنت 
وبات ُيستشهد به في الواليات 
املتحدة وكوريا الجنوبية، يريد 
االتحاد األوروبي فرض معايير 

جديدة تستحيل مرجعا دوليا 
في هذا املجال.

تحديث برمجيات
وبـــهـــدف تــنــظــيــم قـــطـــاع مــتــنــام 
املتحدة  الــواليــات  عليه  تهيمن 
والصني إلى حد كبير، ستمهد 
السبيل  األوروبــــيــــة  املــفــوضــيــة 

لوضع قواعد للتعامل معه.
العاملني  التشاور مع كل  وبعد 
في القطاع، الشركات والنقابات 
واملــجــتــمــع املـــدنـــي وحــكــومــات 
الـــــــدول األعــــضــــاء الـــــــــ27، تــأمــل 
املفوضية في تقديم مقترحات 

تشريعية بحلول نهاية العام.
وتــعــتــبــر تــقــنــيــة الـــتـــعـــرف على 
الـــــوجـــــوه ضـــمـــن الـــجـــمـــوع مــن 
أكــــثــــر املــــواضــــيــــع حـــســـاســـيـــة. 
املفوضية  رئيس  نائبة  وأقـــرت 
ــــــة عـــن  األوروبــــــــــيــــــــــة املــــــســــــؤول
التكنولوجيا الرقمية مارغريث 

فــيــســتــاغــر بــــأن "مــــا رأيـــتـــه في 
هونغ كونغ أخافني حقا".

ــــــــــــــــــه خـــــــــالل  وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت أن
االحــتــجــاجــات هــذه ضــد بكني، 
ـــــة عــلــى  ـــــنـــــاس رســـــال "تــــلــــقــــى ال
هــواتــفــهــم الــذكــيــة تــقــول "نــحــن 
أنــكــم هــنــا، وربــمــا عليكم  نعلم 
الـــــعـــــودة إلــــــى مــــنــــازلــــكــــم". هـــذا 
ال يـــدعـــم حـــريـــة االجـــتـــمـــاع أو 

التعبير".
وأصرت وزيرة املال الدنماركية 
الــســابــقــة، وهــــي تــســهــر أيــضــا 
عــــلــــى شـــــــــؤون املــــنــــافــــســــة فــي 
االتــحــاد األوروبــــي أيــضــا، على 
تنظيم  أي  يــفــيــد  أال  ضــــــرورة 
الكبيرة  الــشــركــات  مستقبلي 
فــقــط عــلــى حـــســـاب الــشــركــات 

الصغيرة واملتوسطة.
وقالت "علينا إيجاد طرق حتى 
تــتــمــكــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
الطموحة التي ترغب في العمل 
فـــي هــــذه املــــجــــاالت مـــن الــقــيــام 

بذلك".

وقود البيانات
لــكــن مـــع الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
تـــريـــد أوروبــــــا أن تـــكـــون العــبــة 
ولــــيــــس مــــجــــرد مـــشـــرفـــة عــلــى 
تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــطـــــاع، كــــمــــا قـــالـــت 

فيستاغر.
يــكــون  أن  أردتـــــم  "إذا  وتــابــعــت 
لكم رأي فــي املــوضــوعــات التي 
تعتبرونها محفوفة باألخطار، 
أن تكونوا قادرين على  فيجب 

القيام بها بأنفسكم".
ومــــــن بـــــني االقـــــتـــــراحـــــات الـــتـــي 
تـــعـــتـــزم املـــفـــوضـــيـــة تــقــديــمــهــا، 
نـــظـــام وضــــع عـــالمـــات طــوعــيــة 
قواعد  تحترم  الــتــي  للشركات 
االتحاد األوروبي وقيمه في ما 

يتعلق بالذكاء االصطناعي.
وفــي إطـــار "املــيــثــاق األخــضــر"، 
ســتــطــرح مــبــادرة بــهــدف جعل 
مـــراكـــز الــبــيــانــات أكـــثـــر كــفــاءة 
فــي اســتــخــدام الــطــاقــة وجعلها 
عــديــمــة الــكــربــون بــحــلــول الــعــام 
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قررت "ألفابت" الشركة األم ملجموعة "غوغل" االنفصال نهائيا عن 
فرعها املكرس لتصميم "طائرات ورقيــــــــة" موصولة بكابل لتوليد 

الطاقة الريحية، على ما أعلن املدير العام لهذا الفرع.
وكان ممارسون لرياضة "كايت سيرف" أسسوا شركة "ماكاني" 
الناشــــــــئة في العام 2006، في محاولة منهم الســــــــتخدام األشرعة 
الستغالل طاقة الريح. واشــــــــترت "غوغل" الشركة في العام 2013 

لضمها إلى مختبرها املكرس للمشاريع الريادية.
وقــــــــررت "ألفابت" العــــــــام 2019 فصــــــــل "ماكاني" عن نشــــــــاطاتها 
األخرى في محاولة ملعرفة إن كانت قادرة على أن تكون مستقلة.

وقال فورت فيكر املدير العام لشركة "ماكاني" في منشور بثه عبر 
موقع "ميديوم" املتخصص، "ثمة تحديات تجارية وهندســــــــية في 

استحداث تكنولوجيا جديدة بالكامل في مجال الطاقة الريحية".
وأضاف "رغم تســــــــجيل تقدم تقني متني، يبقى الطريق املؤدي إلى 
التســــــــويق أطول وتعترضه مخاطر أكثــــــــر من املتوقع، لذا لن تكون 

ماكاني من اآلن وصاعدا جزءا من ألفابت".
وأوضــــــــح "هذا ال يعنــــــــي التخلي عــــــــن التكنولوجيا التــــــــي طورتها 

ماكاني بل أن ماكاني لن تعود شركة تابعة أللفابت".
وكانــــــــت ماكاني باشــــــــرت العام 2019 التعاون مع شــــــــركة "شــــــــل" 
اإلنكليزية-الهولنديــــــــة النفطيــــــــة العمالقة، الختبــــــــار منتجها قبالة 
شواطئ النروج. وهذا املنتج عبارة عن شراع دقيق مجهز بثماني 
توربينات صغيرة ومربوط بكابل مع رباط، يشبه الطائرة الورقية 

عن بعد.
وتــــــــدرس شــــــــركة "شــــــــل" راهنا حلــــــــوال لالســــــــتمرار فــــــــي تطوير 

تكنولوجيا "ماكاني"، على ما أكد فيكر.

أوضحت شــــــــركة سامســــــــونغ 
لاللكترونيــــــــات، أكبــــــــر شــــــــركة 
لتصنيــــــــع الهواتــــــــف الذكية في 
العالم، أن حالة فيروس كورونا 
تأكــــــــدت في مجمــــــــع مصنعها 
لألجهــــــــزة املحمولــــــــة في مدينة 
تبعد  التــــــــي   Gumi (جومــــــــي) 
مــــــــن  كيلومتــــــــر   200 نحــــــــو 
العاصمة ســــــــيول، ما تســــــــبب 
في إغالق منشــــــــأتها بالكامل 

هناك.
بيــــــــان  فــــــــي  الشــــــــركة  وقالــــــــت 
يعمل  الذي  "الطابــــــــق  صحفي: 
املصاب ســــــــيغلق  املوظــــــــف  به 
حتى اشــــــــعار آخــــــــر، ووضعنا 
الذين  املصــــــــاب  املوظف  زمالء 
اتصلوا به في الحجر الصحي، 
واتخذنــــــــا خطــــــــوات لفحصهم 

بحًثا عن إصابة محتملة".
ويمثل إنتاج مصنع سامسونغ 
جــــــــزًءا  مدينــــــــة (جومي)  فــــــــي 
صغيــــــــًرا مــــــــن إجمالــــــــي إنتاج 
الشــــــــركة للهواتف الذكية، وهو 
Gal-  صصنع هواتف رائدة، مثل
 ،Galaxy Z Flip و axy Fold
يذهــــــــب معظمهــــــــا إلى الســــــــوق 
املحليــــــــة في كوريــــــــا الجنوبية، 
هواتفها  الشركة معظم  وتنتج 

الذكية في فيتنام والهند.
ويقــــــــال إن املوظف املصاب هو 
عضو في القســــــــم الالســــــــلكي 
املســــــــؤول عن إنتــــــــاج الهواتف 
الذكية، وجرى إبــــــــالغ العاملني 
في املصنع عبر رســــــــالة نصية 
من قبل فريق عمل االستجابة 
للشــــــــركة  التابــــــــع  للطــــــــوارئ 
بإغالق املصنع في عطلة نهاية 
األســــــــبوع ألن سامسونغ تريد 

اتخاذ خطوات إضافية لتعقيم 
مكان العمل.

العمــــــــال  الشــــــــركة  وتنصــــــــح 
بارتــــــــداء األقنعــــــــة الشــــــــخصية 
عند عودتهم إلى العمل كإجراء 
وقائــــــــي، وأوصــــــــت أيًضــــــــا بأن 
الســــــــفر  يمتنــــــــع املوظفون عن 
الداخلي واســــــــتخدام مؤتمرات 
الفيديو إلجــــــــراء املقابالت، كما 
أوقفــــــــت عمليات النقل املكوكية 

بني مقرها ومصنع (جومي).
وقالت كوريا الجنوبية: إن عدد 
كورونا  بفيــــــــروس  املصابــــــــني 
في البــــــــالد قــــــــد زاد بأكثر من 
الضعف ليصل إلى 433 حالة، 
بينما أوضحت سامســــــــونغ أن 
الرقاقات  في مصانــــــــع  اإلنتاج 
والشاشــــــــات في أجــــــــزاء أخرى 

من كوريا الجنوبية لن يتأثر.
وأشــــــــارت تقاريــــــــر جديدة إلى 
أن مشــــــــكلة انخفــــــــاض كميات 
تمتد  قد  املعروضــــــــة  املنتجات 
إلى جميع أنواع قطاعات السوق 
قريًبــــــــا، بما في ذلــــــــك األجهزة 
االســــــــتهالكية  اإللكترونيــــــــة 
واألجهــــــــزة املحمولة، ويمكن أن 
يــــــــؤدي هــــــــذا األمر إلــــــــى ارتفاع 

األسعار.
نقًال  رويتــــــــرز،  لوكالة  ووفًقــــــــا 
عــــــــن وزارة الصناعة والتجارة 
الفيتنامية، فقد تواجه شــــــــركة 
سامسونغ نقًصا في اإلمدادات 
ألن تفشي فيروس كورونا قد 
زاد مــــــــن صعوبة وصول املواد 
من الصني، وأضافت الوزارة أن 
الشركة تدرس استخدام النقل 
البحــــــــري أو الجوي الســــــــتيراد 

املكونات الالزمة إلى فيتنام.

{ }
{ }

{ }

{ }

مفوض االتحاد األوروبــي تيري بريتون يلقي خطابًا حول الذكاء 
االصطناعي في مقر املفوضية األوروبية في بروكسل.. (أ ف ب) 
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* هل كان ديوانك ما قبل األخير 
"الــــرجــــل الـــرومـــانـــســـي" مــحــاولــة 

لتكريس الروح التي ال تشيخ؟

- أجل ثمة شيء من هذا في ما تقول، 
فالروح الهائمة والطائرة واملحلقة في 
املــجــهــول والـــــال مــحــســوس هـــي روح 
تسبح في أفق ال نهائي، لكن الجسد 
هو غير ذلــك، الجسد املبتلى باملكان، 
واملنغمس  وامللموسّيات،  والحسّيات، 
بــِنــعــم الـــواقـــع، هــو ُمــجــّســد وشــاخــص 
فــــي املــــرئــــي، ومـــهـــجـــوس بــمــتــطــلــبــات 
هذا  اُملتعّني،  والــراهــن  واليومي،  اآلنــي، 
هو حال اإلنسان وفق أفقه الوجودي، 
وحـــيـــاتـــه املـــعـــاصـــرة الـــتـــي يــتــنــاهــبــهــا 
الـــــواقـــــعـــــي، واملـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي، الـــعـــدم 
 واُملـــجـــســـد، الــســديــم والــــواقــــع، والــوهــم 

والحقيقة. 
أشــعــار ديــــوان "الـــرجـــل الــرومــانــســي" 
تعود الى عام 2002 فهي مكتوبة في 
تلك الفترة الزمنية، وكنت على أية حال 
أبدو شابًا، مقبًال على تفاصيل الحياة 
محتكمًا  الجميلة،  اليومية  وشؤونها 
ـــى الــحــّســي  فـــي هــاجــســي الــشــعــري ال
واُملـــــــدرك واملــــاثــــل، املـــــرأة تــشــكــل أفــقــه 
الكلي تقريبًا، في ما عدا قصيدة "بابا 
سنوات  خمس  بعد  املكتوبة  أميركا" 
مــن تــاريــخ قصائد الــديــوان الــذي كان 
وحيثّياتها،  املــرأة  طبائع  عن  يتحدث 
قصائد  ففيه  اليومية،  ومستلزماتها 
وعن  لــهــا،  الدقيقة  بالتفاصيل  تــبــوح 
كل ما يتعلق باملرأة من شؤون يومية، 
وهو مقّسم الى ثالثة أقسام، كل قسم 
له مراياه، وحكاياه ورؤياه وجمالياته 
املــرأة  الــى  تنتسب  التي  تلك  الخاصة، 
الــصــوت اآلخـــر، صــوت الرجل  مقابل 
الـــذي قــد يــكــون الــحــبــيــب، أو الــعــاشــق، 
الذائب في األلوان العاطفية،  أو املتوّله، 
الــتــي يخلفها هـــذا األفــق  والــوجــدانــيــة 

الرومانتيكي.
وهناك أيضًا حالة التجاسد والتماهي 
واإلندغام بني املرأة والرجل، وبني املرأة 
فـــن وتــجــمــيــل،  أدوات  وأشــيــائــهــا مـــن 
كــــــاملــــــرآة، واألثـــــــــــــواب، وأقـــــــــالم أحـــمـــر 
الشفاه، واملكاحل، والعطور، واألحذية،  
الــــرؤى والتطلعات  الـــى ذلـــك  يــنــضــاف 
والحاالت التي تمّر بها املرأة العاشقة، 
واملحبوبة، من َهَيمان، وغموض، وتيه 
وجــــودي، ينشد الـــتـــواري فــي صــورة  
املاثل في صيغة  البعيد، وغير  اآلخــر 

الحاضر .
طبعًا املرأة كذلك تأتي في طابع الحلم 
واملــدى اُملتّخيل، واإليــهــام الــذي يمحو 
لتشق  والالمرئي،  املرئي  بني  املسافة 
املـــــــرأة الـــحـــجـــب واألســـــتـــــار وتــخــتــرق 
تــارة  األكــــوان، وتلغي األزمــنــة، لتكون 

إنانا وتارة عشتار وسيدوري.

ــــلــــجــــوء الـــــــى الــــتــــرجــــمــــة هــل  * ال
ُيــعــّد مــحــاولــة للغوص فــي قيمة 
ابــــــداعــــــيــــــة غــــائــــبــــة عــــــن املـــشـــهـــد 
املــضــطــرب بـــاألصـــوات الــشــعــريــة 

املعاصرة؟

بــذاتــه، عالم  الترجمة هي عالم قائم   -
واســـــع اَملـــــَديـــــات، مـــتـــرع بــاملــخــلــوقــات 
واملـــــــوجـــــــودات والـــــَحـــــيـــــوات األخـــــــرى، 
وأيضًا هي عالم ُمكّمل وأفق إضافي 
لــلــشــعــر، فـــي كـــل أنــســقــتــه وتــكــاويــنــه 
والنغمية،  واللغوية،  الفنية،  وتعبيراته 
فــالــتــرجــمــة تــعــنــي مــعــرفــة اآلخــــــر، أو 
الــتــمــرئــي فـــي صــــورة اآلخـــــر، وتعني 
الــتــنــاغــم، والــتــكــامــل مــعــه، ثـــّم اإلبــحــار 
فــــي عــــاملــــه ومــــــــداه اإلنــــســــانــــي، فــفــي 
الــتــرجــمــة تــكــون هــنــاك حــيــاة أخـــرى، 
أعني عوالم، وتقاليد، وتواريخ، وأزمنة 
مــخــتــلــفــة، شـــخـــصـــيـــات، وحـــكـــايـــات، 
وعـــادات، وأنــمــاط عيش، وسلوك لدى 
اآلخـــر، فــاآلخــر هــو الــوجــه الثاني لنا، 
هــو الــوجــه غــيــر املــرئــي مــن الــصــورة، 
ـــــغـــــوص فـــــــي مــــحــــيــــطــــه وكــــشــــف  فـــــال
خـــبـــايـــاه ســـيـــزيـــدنـــا مـــعـــرفـــة وِعـــلـــمـــًا 
وألـــقـــًا ،وســيــجــعــلــنــا إنــســانــيــني أكــثــر، 
وُمـــحـــّبـــني أكـــثـــر، ومــتــســامــحــني أكــثــر 
 ومتآخني مع الطبيعة البشرية حيثما

كانت.

وبما أن الترجمة هي كل هذا، تجد من 
خطابنا  الترجمة  ُتــجــّدد  أن  الطبيعي 
الرؤيا، ومنافذ  له  الشعري، وتضيف 
بلون  الشعري،  عاملنا  وتلّون  الخيال، 
الحيوية  طابع  عليه  وتضفي  مغاير، 
الثابت،  ُتخلخل  واالنــتــقــال،  والــتــحــّول 
واملــتــداول،  والشائع،  النمطي،  وُتــعــّري 
وتـــمـــنـــح مــــا نــكــتــب مــــن شـــعـــر نــكــهــة 
جــــديــــدة، ونــســقــًا تــعــبــيــريــًا مــخــتــلــفــًا، 
غير مــا هــو مــوجــود ومــتــداول لدينا، 
الــتــرجــمــة تــضــعــنــا أمـــــام االخـــتـــالف، 
وتــــدلــــنــــا عــــلــــى الــــخــــفــــي، واملـــســـتـــتـــر، 
واملــجــهــول، والــنــائــي فــي عــالــم الشعر، 
الـــتـــرجـــمـــة تـــوحـــي بـــارتـــيـــاد آفــــــاق لــم 
لذا  الــســابــق،  فــي  برؤيتها  تحلم  تكن 
بالترجمة ستكتمل الصورة، وينمحي 
 االغتراب، والتوجس، وتتخّفف العزلة 

اآلدمية .
ثمانية كتب  اآلن  تــرجــمــُت حــتــى  لــقــد 
األولــى،  للمرة  ُيترجم  أغلبها  شعرية، 
مــثــل الـــشـــاعـــر اإلنــكــلــيــزي الــيــســاري 
أدريــــــان مــيــتــشــيــل، وهــــو مـــن شــعــراء 
نينا  والرومانية  جينيريشن"  "الِبْيْت 
كيسيان، واإلنكليزي الويلزي دانييل 
هـــوز، إضــافــة الـــى ذلـــك تــرجــمــُت "مئة 
قــصــيــدة مـــن الــشــعــر الــصــيــنــي" والـــى 
الهايكو  شعر  "أنطولولجيا  جانبها 
الــذيــن  لــلــشــعــراء  وبالنسبة  الــيــابــانــي" 
ترجمتهم وكانوا قد سبق ترَجمتهم، 
فــهــمــا الــيــونــانــي يــانــيــس ريــتــســوس ـ 
قــصــائــد مــخــتــارة ـ والــبــولــنــدي املــهــم 
ذائــقــتــي وحساسيتي  مـــن  والــقــريــب 
الــــشــــعــــريــــة وأفـــــقـــــي الــــفــــنــــيــــتــــادؤوش 
روزيـــفـــيـــتـــش، وهــــو شـــاعـــر يـــســـاري، 
العادلة في حياته،  القضايا  دافــع عن 
اإلنكليزية، وقد  فــي  بــاكــرًا  قــرأتــه  لقد 
شــّدنــي إلــيــه كــثــيــرًا ومـــّس أشــيــاَء في 
أعماقي وحّرك شيئًا ما في دواخلي، 
حــتــى ســعــيــُت بــعــد ثــالثــني عــامــًا من 
قـــراءتـــي لــكــتــاب "مــحــادثــة مــع األمــيــر" 
اإلنكليزية،  العربية عبر  الــى  نقله  الــى 
وكـــــان قـــد ســبــق وتـــرجـــم لـــه الــشــاعــر 
الـــقـــديـــر هـــاتـــف الـــجـــنـــابـــي مـــخـــتـــارات 

وهنا  مباشرة،  البولندية  عن  شعرية 
ســـُتـــظـــهـــر الـــتـــرجـــمـــة حـــســـاســـيـــة كــل 
شاعر، وأدوات كل كاتب، وتقنيات كل 
 مترجم، والحكم هنا سيكون بالتأكيد

للقارئ.
أّما الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس 
فقد ترجمه الكثيرون، لقرب مجّساته 
ولوامسه ووجدانه من األمور اليومية، 
ومـــن قــضــايــا الــيــســار، وقــــرب رؤيـــاه 
الحالة  من  الحياتي  ونهجه  ومخيلته 
فقصيدته  جمعاء،  لإلنسانية  العامة 
واالشــيــاء  بالتفاصيل  عــامــرة  عمومًا 
الــجــوهــريــة، هـــذا نــاهــيــك عـــن سلسلة 
نـــضـــالـــه الـــطـــويـــل ضــــد الــفــاشــيــســت، 
وطغاة العالم، ومن هنا وجده أراغون 
ونيرودا  اليوناني  وبــاملــاس  الفرنسي 
والحياة  للشعر  ممثل  خير  التشيلي 
والنضال، حتى أن نيرودا قد قال عنه 
حــني حصل على جــائــزة نــوبــل:" بأن 
ذلك اليوناني ريتسوس يستحق نوبل 
أكثر مني" ولذا تنّبه إليه العراقيون في 

البدء..

*دخــــلــــت عـــالـــم الـــــروايـــــة بــشــهــيــة 
شـــاعـــر يــــحــــاول تــــدويــــن األمــكــنــة 

وابتكار شخوص سردية تنتمي 
ينقاد  كــيــف  متباينة،  حــقــب  الـــى 
الــــشــــاعــــر الـــــــى ولـــــــــوج فـــــراديـــــس 

الرواية؟

ـــروايـــة فـــي وقــت  -  أجـــل لــقــد كــتــبــت ال
مــــبــــكــــر، كـــتـــبـــت روايــــــــــة "بــــيــــت تــحــت 
الــســحــاب" وهــي روايـــة قصيرة نوعًا 
لــم يكن  الثمانينيات،  أواســـط  فــي  مــا، 
أحــد مــن الــشــعــراء قــد كتب روايـــة في 
سليم  الشاعر  باستثناء  الــحــني،  ذلــك 
بـــركـــات، الـــــذي أصـــــدر روايـــــة "فــقــهــاء 
الظالم" صدرت روايتي عام 1990 في 
الثالثني  قرابة  بعد مضي  ثم  بيروت، 
عـــامـــًا عــــدت وكــتــبــت روايـــتـــي الــثــانــيــة 
"أشـــهـــر مـــن شـــهـــريـــار" وقــــد صـــدرت 
في بيروت عــام 2012 الــروايــة األولــى 
تــتــحــدث عـــن املــنــفــى، والـــهـــجـــرة الــتــي 
كانت تسود أوساطنا في ذلك الحني، 
والثانية هي استيحاء من عوالم بغداد 
الطاغية، روايــة تبحث في  بعد رحيل 
كتب  أحدهم  لبغداد،  السفلى  القيعان 
عــنــهــا نـــقـــدًا فـــي صــحــيــفــة "األخــــبــــار" 
وقال عنها أنها رواية مأساوية، وأبرز 
علي،  عقيل  الــشــاعــر  هــو  شخوصها 
الرواية  ولكن  نظره،  كانت هذه وجهة 
كانت تبحث في قاع بغداد، كالبتاويني 
وشــــــــارع مـــقـــهـــى املـــعـــقـــديـــن وشــــــارع 
أبــــــي نـــــــواس حـــيـــث نـــصـــب شـــهـــريـــار 
تراجيدي  نحو  وعلى  عميقًا  وتبحث 
ــــعــــراقــــيــــة أبـــــان ــــســــجــــون ال  خــــفــــايــــا ال

االحتالل.
امــــــا الـــثـــالـــثـــة الــــــصــــــادرة فــــي بـــيـــروت 

أيــضــًا وهــي "الــبــرج األحــمــر" 
فــــــأبــــــطــــــالــــــهــــــا مــــســــيــــحــــيــــون 
ومسلمون وكــرد وعــرب وأزيــديــون، 
مـــكـــانـــهـــا األســـــاســـــي واملــــــركــــــزي هــو 
السبعينيات  فترة  وزمانها  املــوصــل، 
مــــن الــــقــــرن املـــنـــصـــرم، وشــخــوصــهــا 
كـــــانـــــوا يــــتــــحــــّركــــون مـــــا بـــــني بــــغــــداد 
 واملــوصــل ودهــــوك، ثــم ينتشرون في

العالم.
منذ  كتبتها  الطريق،  فــي  روايـــة  وثمة 
أنهها،  لــم  اآلن  حتى  ولكني  ســنــوات، 
بــســبــب مــشــاغــلــي األدبــــيــــة األخـــــرى، 
صــــرت أأجــلــهــا كـــل عــــام، فــهــي طبعًا 
تـــحـــتـــاج الـــــى كـــتـــابـــة ثـــانـــيـــة، كـــمـــا هــي 
طبيعتي فــي كــتــابــة الـــروايـــة، ومـــن ثم 
كتابة ثالثة أخّف، حيث تخضع فيها 
الرواية للشد والحذف، وربما اإلضافة 
والـــتـــدقـــيـــق، كـــل ذلــــك يـــكـــون مـــن أجــل 
املشاهد  وتوضيح  البنائي  التماسك 
والــشــخــصــيــات واألمــــاكــــن واألزمـــنـــة، 
ثــــم تــطــعــيــمــهــا وتـــرويـــتـــهـــا كـــمـــا هــي 
واإلثـــارة،  التشويق  بعناصر  عــادتــي، 
العامة بكل  الحياة  وسقيها بمفردات 
 تــجــلــيــاتــهــا وتــفــاصــيــلــهــا وتــحــّوالتــهــا 

اليومية.

* نــجــد لــك بــني الــفــيــنــة واألخـــرى 
مـــــقـــــاالت نـــقـــديـــة فـــــي الـــصـــحـــافـــة 
الــــعــــربــــيــــة، هـــــل تــــعــــّدهــــا مــحــطــة 
اســــتــــراحــــة تــــلــــوذ بـــهـــا مـــــن قــلــق 

الشعر؟

أمارس  بل  ناقدًا محترفًا،  أنا لست   -
الكتابة النقدية لغرض العمل ليس إال، 
فالنقد هو ِعْلم بحد ذاته وتخّصص، 
ويـــحـــتـــاج الـــــى تــــفــــّرغ، ويــنــبــغــي عــلــى 
ُمــلــّمــًا بعلمه،  مــن يــمــارســه أن يــكــون 
ونظرياته، وكشوفاته األدبية والنظرية، 
وَفــهــمــه عــلــى مــســتــوى بـــالـــغ ورفـــيـــع، 
ومتابعته في كل املدن والعواصم، وال 
ســيــمــا عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــات في 
الــعــالــم، ومــراقــبــة تــطــّوره هــنــا وهــنــاك، 
الشأن،  هــذا  فــي  مــا يستجد  ومتابعة 
مـــــن مـــفـــاهـــيـــم وطــــــروحــــــات وأســـئـــلـــة 
جــديــدة، تقع فــي الصميم مــن مهمته 
الـــكـــبـــرى، أال وهــــي مــالحــقــة املــــدارس 
في  املستحدثة  واألساليب  والتيارات 

هذ الحقل الهام والكبير.
بعض النقاد من األصدقاء أطلق علّي 
صــفــة الــنــاقــد، وهــمــا الــنــاقــد األردنــــي 
فـــخـــري صـــالـــح فـــي تــقــديــمــه لــكــتــابــي 
الــشــعــري " كــتــاب االشـــيـــاء " والــنــاقــد 
صبحي حديدي في تناوله ألحد كتبي 
الــشــعــريــة، وهــنــاك بــعــض الصحفيني 
مــن األدبــــاء والــشــعــراء والــكــتــاب الــذي 
يــــجــــرون مـــقـــابـــالت صــحــفــيــة مــعــي، 
يــضــعــون هـــذه الــصــفــة لــي أحــيــانــًا مع 
غــيــرهــا مــن الــصــفــات األدبـــيـــة، بحكم 
ونقدي  وترجمتي  ومتابعتي  كتابتي 
ــلــكــتــب عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات طــويــلــة  ل

تجاوزت الثالثة عقود.

* قــرأت علينا في أمسية "أروقــة 
لــلــنــشــر"، خــــالل أمــســيــة شــعــريــة، 
صـــفـــحـــات عـــــديـــــدة مـــــن ديــــوانــــك 
الجديد "نقد الحب" لقد وضعتنا 
حقًا أمام تجربة غريبة ومؤثرة، 
ملاذا تشير للحب بأصابع النقد؟

-  "نــقــد الـــحـــب" هـــو آخـــر إصـــداراتـــي 
والعشرون في  الثامن  الشعرية، وهو 
الشعرية، وسيكون  دواويني  سلسلة 
الخامس في تراتب  من حّصة املجلد 
ــــذي ســيــربــو عــلــى الــعــشــرة  شــعــري ال

مجلدات .
في هذا الديوان ثمة خالصة لتجارب 
الـــعـــاشـــقـــني واُملــــحــــبــــني، هــــو تــأســيــس 
أكثر  مختلفة،  زاويـــة  مــن  للحب  آخــر 
شفافية، وأكثر رهافة وشغفًا باآلخر، 
الّشْهد،  ُتحب وتعشق وتقع في  حني 
وتعاني  املــــّر،  تــتــذوق  أن  أيــضــًا  عليك 

األمّرين في االفتداء الحّبي.
نقد الحب هو الفناء في اآلخر الحبيب، 
البقاء  أجل  ذلك من  ونقده يستوجب 
والــتــواصــل وإدامــــة معنى الــحــب، هنا 
لنا،  وُهــويــة  مضاعفًا  الــحــب سيكون 
النهائي  الهدف  سيكون  النهاية  وفــي 
هــنــا  ومــــــن  األرض،  عـــلـــى  ـــإلنـــســـان  ل
ـــــــدوام، مـــن أجــل  يــنــبــغــي نـــقـــده عــلــى ال
عـــــدم دمـــــــاره وفـــنـــائـــه واخـــتـــفـــائـــه مــن 
تطول  لــن  وســـوف  القصيرة،  حياتنا 
االنـــهـــمـــام دون  حــــــب،  دون   الــــحــــيــــاة 

باآلخر.

أيــض
فــــــأبــــــط
ومسلمون و
مـــكـــانـــهـــا األس
وزم املــوصــل،
مــــن الــــقــــرن امل
كـــــانـــــوا يــــتــــح
واملــوصــل ود

العالم.
ف روايـــة  وثمة 
ولك ســنــوات، 
بــســبــب مــشــا
صــــرت أأجــلــه
تـــحـــتـــاج الـــــى
طبيعتي فــي

كتابة ثالثة أخ
ي يي ي

الرواية للشد
والـــتـــدقـــيـــق، ك
البن التماسك 
والــشــخــصــيــا
ثــــم تــطــعــيــمــه
بعنا عــادتــي، 
وسقيها بمف
تــجــلــيــاتــهــا وت

اليومية.

* نــجــد لــك ب
مـــــقـــــاالت نـــق

ه الــــعــــربــــيــــة،
اســــتــــراحــــة

الشعر؟

نا أنا لست   -
الكتابة النقدي
للفالنقد هو ِعل ِ
ويـــحـــتـــاج الـــــى
مــن يــمــارســه
ونظرياته، وك
ــوَفــهــمــه عــلــى
ومتابعته في

ســيــمــا عــلــى م
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حــقــق فــريــق الــشــرطــة لــكــرة الــقــدم فــوزه 
األول في مسابقة الدوري املمتاز عصر 
أمس على حساب أمانة بغداد في اللقاء 
الــــذي احــتــضــنــه مــلــعــب الــشــعــب الــدولــي 
الثالثة.  الجولة  منافسات  افتتاح  ضمن 

مــروان  ملهاجمه  بالفوز  الشرطة  ويــديــن 
حــســني الــــذي تــمــكــن مـــن إحـــــراز ثنائية 
ـــــى جـــانـــب مـــتـــصـــدر قــائــمــة  وضـــعـــتـــه إل
الـــهـــدافـــني ايـــمـــن حـــســـني، بــيــنــمــا أضـــاف 
زميله املخضرم عالء عبد الزهرة الهدف 
الشرطة حامل  الفوز رفــع  اآلخــر. وبهذا 
اللقب رصيده إلى أربع نقاط جناها من 

الخاسر  رصيد  توقف  بينما  مباراتني، 
عند نقطة يتيمة. 

ـــة الـــيـــوم  وتــســتــكــمــل مـــنـــافـــســـات الـــجـــول
أبرزها  مباريات  ثــالث  باقامة  الخميس 
الزوراء والكهرباء، بينما يستقبل امليناء 
ضيفه النفط، ويحل نفط الوسط ضيفا 

على الحدود في ملعب التاجي.
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جثير: العبونا جاهزون 
واكــــد مــــدرب مــنــتــخــبــنــا الــشــبــابــي لــكــرة 
اتم  فــي  الفريق  ان  الــقــدم قحطان جثير 
الجاهزية الفنية لخوض املباراة الحاسمة 

مع املنتخب املصري القوي .
التدريبية  الــوحــدة  ان   ” جثير  واضـــاف 
االخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي جـــــــرت عــــلــــى مـــالعـــب 
الــتــدريــب بــالــخــبــر ملــســاء امـــس االربــعــاء 
شهدت تطبيق مفردات خطة اللعب التي 
سيواجه بها املنتخب املصري والتاكيد 
والتكتيكية  االنــضــبــاطــيــة  الــجــوانــب  عــن 
خــــالل الــــــ90 دقــيــقــة مـــن زمــــن املــــبــــاراة ، 
النهائي  بنصف  بالتواجد  الكفيلة  وهي 
ومواصلة  باجتيازها  الــفــريــق  نجح  اذا 

مشواره بالبطولة ان شاء الله .
واشـــــــــاد جـــثـــيـــر بـــتـــصـــرفـــات الـــالعـــبـــني 
املثالي  والرياضي  األخالقي  وسلوكهم 
خـــالل الــبــطــولــة ، ألنــهــم وضــعــوا نصب 
أعينهم أنهم يلعبون باسم العراق، والبد 
والفني  األخالقى  باملستوى  يظهروا  أن 
البلد  الذي يتناسب مع قيمة هذا  العالي 
الكبير، وانهم نجحوا في تطبيق املواثيق 
ـــتـــي يـــؤكـــد عــلــيــهــا الــفــيــفــا  االخـــالقـــيـــة ال
واالتــحــاد االســيــوي والــعــربــي مــن خالل 
االلـــتـــزام داخـــل وخــــارج املــلــعــب واحــتــرام 
، وان  املنافسة  والفرق  والحكام  القانون 
مباراة  تقديم  على  مصممون  الالعبني 
جــيــدة تــلــيــق بــهــم ويــأمــلــون فـــي اســعــاد 
مواصلة  خــالل  مــن  العراقية  الجماهير 
تــحــقــيــق الــنــتــائــج االيـــجـــابـــيـــة بــالــبــطــولــة 

الحالية.

مدرب مصر: نستعد بشكل 
مختلف

واكـــــد مـــــدرب مــنــتــخــب مــصــر لــلــشــبــاب 
بشكل  يستعد  الفريق  ان  ياسني،  ربيع 
مــخــتــلــف وجـــــدي ملـــبـــاراتـــه امـــــام نــظــيــره 
العربية  البطولة  نهائي  ربع  في  العراقي 

للشباب بالسعودية.
واضاف ربيع ” ان البطولة افرزت فرقا 
قــويــة وتــعــد أفــضــل إعـــداد ملصر ، واننا 
نبحث عن التجارب واملباريات القوية من 
أجل التعرف على نقاط القوة والضعف 

في صفوف منتخبنا استعدادًا لخوض 
التصفيات املؤهلة لبطولة كاس أفريقيا 
موريتانيا  تستضيفها  الــتــي  للشباب 

العام املقبل.
 وأشـــــاد يــاســني بــاملــســتــويــات والــنــتــائــج 
املميزة التي قدمها العبوه أمام الجزائر 
والـــســـعـــوديـــة وفــلــســطــني، وانـــــه يستعد 
بــشــكــل جــيــد ملــواجــهــة الـــعـــراق فـــي لــقــاء 
مــصــيــري فـــي ظـــل الــتــشــابــه فـــي األمـــور 
الــبــدنــيــة والــفــنــيــة ونــامــل ان يــكــون الــفــوز 

حليفنا فيها“.

مواعيد مباريات ربع النهائي 
حددت اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب 
تحت 20 عامًا واملقامة حاليا بالسعودية 
ـــــدور ربــــع الــنــهــائــي  مــواعــيــد مـــبـــاريـــات ال
ربع  الــدور  مواجهات  وتنطلق   ، للبطولة 
النهائي للبطولة يومي الخميس والجمعة 

وعلى النحو اآلتي:

مباريات اليوم 
يـــلـــتـــقـــي مـــنـــتـــخـــب شــــبــــاب تــــونــــس أول 
املــجــمــوعــة األولــــى مــع نــظــيــره الــجــزائــري 
ثاني املجموعة الثالثة في الساعة (2,45) 
عصرًا على ملعب االمير محمد بن فهد 
في الدمام، وبعدها تقام مباراة منتخبنا 
األولــى ونظيره  الشبابي ثاني املجموعة 
املصري أول املجموعة الثالثة في الساعة 

(6,30) مساًء على نفس امللعب.

مباريات الجمعة 
املجموعة  أول  املــغــرب  منتخب  ويــواجــه 
الــثــانــيــة نــظــيــره الــلــيــبــي ثــانــي املــجــمــوعــة 
(2,45) عصرًا على  الساعة  فى  الرابعة 
ملعب االمير فيصل بن فهد بالرياض، 
ـــســـنـــغـــال أول  بـــعـــدهـــا تــــقــــام مـــــبـــــاراة ال
املــجــمــوعــة الــرابــعــة أمــــام الــبــحــريــن ثاني 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــي الــســاعــة (6,30) 

مساًء على نفس امللعب.

ارقام واحصائيات:
التونسي قد تأهل كاول  وكــان املنتخب 
املجموعة االولى بعد أن حصد (7) نقاط 
من فوزين وتعادل وحيد وسجل العبوه 
(4) أهداف مقابل هدفني دخلت مرماهم 

(4) نقاط من  ، والعراق ثاني املجموعة بـ
فــوز وتــعــادل وخــســارة وســجــل العبوه 
بــيــنــمــا ســكــنــت شــبــاكــهــم  اهـــــــداف   (3)

هدفني ، بينما حصل املغرب على اول 
(9) نقاط وسجل  الثانية بـ املجموعة 
واســتــقــبــلــت  هــــدفــــًا   (12) العـــــبـــــوه 
والــبــحــريــن  أهـــــــداف   (3) شــبــاكــهــم 
نقاط   (6) بــــ الثانية  املجموعة  ثــانــي 

الـــثـــالـــثـــة  املـــجـــمـــوعـــة  أول  ومــــصــــر   ،
بــرصــيــد(7) نــقــاط والــجــزائــر ثاني 

املــجــمــوعــة بـــرصـــيـــد(6) نـــقـــاط ، 
والسنغال اول املجموعة الرابعة 
برصيد (7) نقاط وليبيا ثاني 

املجموعة برصيد(6) نقاط .
* املنتخب املغربي يملك اقوى 
وسجل  بالبطولة  هجوم  خــط 
العبوه (12) هدفًا ، بينما يعد 
االضعف  الجيبوتي  املنتخب 
دفــــاعــــيــــًا بـــالـــبـــطـــولـــة بـــعـــد ان 

استقبلت شباكه (12) هدفًا.
* يــتــقــاســم هـــدافـــو الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة مــهــاجــم املــنــتــخــب 
املــــصــــري اســــامــــة فــيــصــل 
مـــدغـــشـــقـــر  ومـــــهـــــاجـــــم   ،
مــــانــــكــــيــــلــــي ريـــــــكـــــــاردو 
ومـــــــواطـــــــنـــــــه ارنــــــــــــــــود ، 
ومــــــهــــــاجــــــم املـــنـــتـــخـــب 
السعودي محمد مران 

برصيد (4) اهداف .
مــنــتــخــبــات  ثــــالثــــة   *
ولم  البطولة  غـــادرت 
تــحــقــق الـــفـــوز وهــي 
فلسطني  منتخبات 
والــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــودان 
بينما   ، وجــيــبــوتــي 
احـــــــــــرز املـــنـــتـــخـــب 
املــــغــــربــــي الـــعـــالمـــة 
ــــة بـــثـــالثـــة  ــــكــــامــــل ال

انتصارات .
* مـــوفـــد االتـــحـــاد 
العراقي للصحافة 

الرياضية

أيــاد  مــن  تتألف  املرشحة  األســمــاء  فــان  ”فيفا“  وبحسب رســالــة 
بــنــيــان وأحـــمـــد ابــراهــيــم وأحـــمـــد راضــــي والـــدكـــتـــور شــامــل كــامــل 
والــدكــتــور أســعــد الزم واحــمــد علي كــامــل وشـــرار حــيــدر وباسم 
جــمــال والــدكــتــور رافـــد عبد األمــيــر والــدكــتــور حسن الحسناوي 
الــقــادر والدكتور  والــدكــتــور عــالء عبد  الربيعي  والــدكــتــور حسني 

موفق عبد الوهاب.
وطالب االتحاد الدولي بضرورة االسراع بارسال نسخ من جوازات 
استحصال سمات  عملية  في  للمباشرة  أعــاله  املذكورة  األسماء 
الدخول، وسيتم اليوم تحديد موعد ومكان لقاء االتحادين الدولي 

واآلسيوي الختيار األسماء النهائية.
ومن املؤمل ان تتشكل في الفترة القريبة املقبلة هيئة مؤقتة تدير 
انتخابات  القامة  للتحضير  وتؤسس  العراقية  للكرة  القيادة  دفة 
الهيئة  أعضاء  أي من  ترشيح  عــدم  تنفيذي جديد، شــرط  مكتب 

املؤقتة في االنتخابات.
على صعيد آخر أكد االتحاد الدولي في رسالة جوابية على رسالة 
كونغ  أمــام هونغ  الوطني  منتخبنا  لقاء  ان  السابقة  الــكــرة  اتــحــاد 
املقبل ضمن التصفيات القارية املزدوجة ال يزال قائما في مكانه 

وموعده املحددين مسبقا.
كونغ  على هونغ  منتخبنا سيحل ضيفا  ان  الــى  االشـــارة  تجدر 

نهاية آذار املقبل لحساب التصفيات القارية.
الدولي  االتحادين  الــى  بطلب رسمي  تقدم  قد  الكرة  اتحاد  وكــان 
الــى بلد محايد بسبب تفشي  املــبــاراة  واآلســيــوي بــضــرورة نقل 
فايروس ”كورونا“ في البلد اآلسيوي ورفض اغلب البلدان سفر 

مواطنيها الى تلك املناطق في الوقت الحالي.

Th 27 F b

االنتكاسة الكبيرة التي حصلت لكرة السلة ليست بالغريبة عطفا 
على  التراجعات املحزنة التي طالت قبلها كرة القدم العراقية وبقية 

االلعاب االخرى.
مــن املــؤكــد ان الفــــوارق بــني االلــعــاب ففن الــريــاضــة واحـــد فــي كل 
الــى مجهود بدني وفــكــري، من هنا يصبح  التي تحتاج  املــجــاالت 
حزننا على السلة العراقية هو حزن متواصل بدأ منذ زمن بعيد 
وتحديدا من بعد 2007 ومازال يثخننا بالجراح سنة بعد اخرى 
من دون اي انتباه من االتحادات العراقية ومجالس حكماء االلعاب 

لدينا.
ان النتائج املتردية التي رافقت كرة سلتنا في التصفيات االسيوية 
ماكان لها ان تحصل واعني هنا الخيبة الكبرى في ان تلعب على 
ارضك والتاتي بنتيجة مرضية، اقول ماكان لها ان تحصل لو كنا 
االن  ان مانعانيه  ومــاتــاله،  عــام 2008  االنهيار في  قد تحسسنا 
الجدية والصراعات  هو نتيجة مباشرة لعدم 
حالة  الــى  اوصلنا  بالتاكيد  وهـــذا  املناصبية 
مـــن الــفــوضــى الـــعـــارمـــة، فـــال يــوجــد تخطيط 
مستقبلية  خطة  وال  محكمة  رؤيــة  وال  ثابت 
العراقي  الالعب  االولــى هو  الضحية  وبالتالي 
مالكما،  او  او شطرنجيا  كــان سلويا  ســواء 
التردي الحاصل علما ان  فالكل خاضع لهذا 
والبدنية  والتخطيطية  املــاديــة  البالد  امكانات 
وحتى العقلية فيها كفاءة وتحمل خبرة عالية 
السنوات  هــذه  ولــيــدة  ليست  الــعــراق  فرياضة 
التاريخ  عمق  في  هي ضاربة  وانما  العجاف 
الــدول السباقة في  العراق من  الرياضي كون 

جميع االلعاب.
وان كــنــا نــفــخــر بــمــاضــيــنــا فـــاالجـــدى بــنــا ان 
نحاسب انفسنا بقسوة على ماآلت اليه االمور 
السكوت  املقبول  وال  املعقول  غير  فمن  االن 
عــن هـــذا الـــتـــردي الـــواضـــح الـــذي اوصــلــنــا الــى 

قاعدة الالشيء .
لــســت مــتــشــائــمــا بــهــذا الـــقـــدر مـــن الــعــلــة الــتــي 
الــشــجــاعــة  ان  اقــــول  وانـــمـــا  مـــؤخـــرا  تلبستنا 
مطلوبة لفرش الحقائق على منضدة التحقيق.
الرياضية  فــي الصحافة  ثــورة ســواء  الــى  نــبــادر  ان  علينا جميعا 
او على مستوى الجماهير لتقويم هذا الخلل الفاضح فاملسؤولية 

تحتم علينا قبول الصدمة والعمل بجد على تغيير الواقع.
وتحقيق  افعالها  بكل  النظر  بــاعــادة  مطالبة  الرياضية  اتحاداتنا 
بناء متوازن من خالل التخطيط الصحيح وتوظيف االمكانات في 
مواقعها املطلوبة. على كل املعنيني بالشأن الرياضي االجتهاد من 
اجل انقاذ الرياضة العراقية النها وصلت الى مفترق طرق ويتوجب 
على الجميع تحمل املسؤولية واعــادة بناء الرياضة العراقية وفق 
وعــدم  بتاريخنا  املــقــامــرة  عــن  نهائيا  والــكــف  الصحيحة  الــقــواعــد 
ممارسة االلعاب الرياضية بخدع الساحر وشطارة البهلوان، فهذه 

الوسائل التصنع رياضة وانما تشيع الفساد واالرتباك.
الرياضة هي القلب السليم للبلد وهي قوة الشباب وعزيمته نحو 
التفوق واالبهار واذا كنا سنواصل مشاوير املنافسات بال عزيمة 
وال شجاعة والقوة فمعنى ذلك ان الخير فينا ولسنا اهال لحمل 

اسم العراق.
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) نقاط من  )  والعراق ثاني املجموعة ب
ــوز وتــعــادل وخــســارة وســجــل العبوه 
بــيــنــمــا ســكــنــت شــبــاكــهــم  اهـــــــداف   (3

على اول  نينيهدفني ، بينما حصل املغرب
(9) نقاط وسجل الثانية بـ ــملجموعة 
واســتــقــبــلــت  هــــدفــــًا   (12) العـــــبـــــوه 
والــبــحــريــن  أهـــــــداف   (3) شــبــاكــهــم 
نقاط  (6) بــــ الثانية  املجموعة  ـــانــي

الـــثـــالـــثـــة  املـــجـــمـــوعـــة  أول  ومــــصــــر   
ي

ـرصــيــد(7) نــقــاط والــجــزائــر ثاني
ملــجــمــوعــة بـــرصـــيـــد(6) نـــقـــاط ، 

والسنغال اول املجموعة الرابعة 
رصيد (7) نقاط وليبيا ثاني
) نقاط .

ي
ملجموعة برصيد(6

* املنتخب املغربي يملك اقوى 
وسجل بالبطولة  هجوم  خــط 

العبوه (12) هدفًا ، بينما يعد 
االضعف  الجيبوتي  ملنتخب 
فــــاعــــيــــًا بـــالـــبـــطـــولـــة بـــعـــد ان

يي

ستقبلت شباكه (12) هدفًا.
* يــتــقــاســم هـــدافـــو الــبــطــولــة 
ــعــربــيــة مــهــاجــم املــنــتــخــب 
ملــــصــــري اســــامــــة فــيــصــل 
مـــدغـــشـــقـــر  ومـــــهـــــاجـــــم   
مــــانــــكــــيــــلــــي ريـــــــكـــــــاردو 
ومـــــــواطـــــــنـــــــه ارنــــــــــــــــود ، 
ومــــــهــــــاجــــــم املـــنـــتـــخـــب 
سعودي محمد مران 

رصيد (4) اهداف .
مــنــتــخــبــات  ــــالثــــة  ثــ ــ*
ولم  البطولة  غـــادرت 
ـحــقــق الـــفـــوز وهــي 
فلسطني نينيمنتخبات
والــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــودان 
بينما   ، وجــيــبــوتــي
حـــــــــــرز املـــنـــتـــخـــب 
ــــــــملــــغــــربــــي الـــعــــالمـــة 
ــــالثـــة  ــــة بـــثـ ــــــكــــامــــل

نتصارات .
* مـــوفـــد االتـــحـــاد 
عراقي للصحافة 

رياضية
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وقـــال مــديــر املــلــعــب املــهــنــدس صــالــح املــالــكــي: 
الــذي  امللعب  فــي  الرئيسة  الــفــقــرات  جميع  ان 
يتسع الى (32 الف متفرج)، اكتملت تحضيرا 
ان  املقبل  نيسان  شهر  نهاية  فــي  الفتتاحه 
شـــاء الــلــه، وتــتــبــقــى بــعــض الــتــشــطــيــبــات لكي 
يــكــون جـــاهـــزا الحــتــضــان املـــبـــاريـــات الــوديــة 
والدولية  املحلية  االنشطة  لجميع  والرسمية 

النديتنا ومنتخباتنا بعد هذا التاريخ.

اعمال متواصلة
وذكر ان اهم الصعوبات التي واجهت الشركة 
املنفذة هــي عــدم استيعاب خــط املــجــاري في 
استحداث  تم  وبالتالي  املــيــاه،  لكميات  امللعب 
ـــلـــوزارة،  خـــط جــديــد مـــن الــحــســاب الـــخـــاص ل
لتالفي االختناقات بشبكة املجاري، يمتد من 
مباشرة  الرئيسة  املحطة  الــى  امللعب وصــوال 
مـــن دون املـــــرور بــالــشــبــكــة املــحــلــيــة، والــعــمــل 
بالسرعة  املــشــروع  انــهــاء هــذا  متواصل بغية 
املــمــكــنــة، ومــــن املـــؤمـــل اكــمــالــه فـــي منتصف 
االستراحة  الماكن  وبالنسبة  املقبل،  الشهر 
فان الــوزارة ستهيئ املجمع السكني الخاص 
بمكاتب الشركة التركية السابقة، ملنام الفرق، 
وهو املوقع الذي سيكون مدارس تخصصية 
تناوبت  شــركــات  عــدة  ان  مستقبال، مضيفا 
على البناء اولها (نورول التركية عام 2012) 
وكــان حينها  باملئة،   96 انجزت نسبة  التي   ،
املــقــيــم، ثــم شركتا ( ارطــال  املــهــنــدس  بصفة 
الــتــركــيــة وســـبـــورت الــعــراقــيــة) لــتــكــمــال بقية  

املشروع.

تقنيات حديثة
ـــى انـــه تـــم اعــتــمــاد احــــدث التقنيات  واشـــــار ال
وحـــســـب مـــواصـــفـــات االتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
باجهزة متعددة  وامللعب مزود  (فيفا)،  القدم 
التوزيع  التي تعتمد  كمنظومة الري املتطورة، 
االلــكــتــرونــي، اذ يــتــم ســقــي االرضـــيـــة بشكل 
من  اوتوماتيكي  برنامج  وضــمــن  متسلسل 
بــاالعــتــمــاد على  بـــشـــري، فــقــط  تـــدخـــل  دون 
تواجد  عــن   املــيــاه، فضال  تشغيل مضخات 
11 مصعدا منها (2 خدمية) و(VIP 4) و(2 
لـــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة)، وتــم االهتمام 

بــجــمــيــع جــــهــــات املـــلـــعـــب، الســـيـــمـــا االمــــاكــــن 
املــخــصــصــة لــرجــال الــصــحــافــة واالعـــــالم من 
حيث توفير جميع وسائل الراحة، وهناك 10 
على  باملعلقني  بالزجاج خاصة  مغلفة  غرف 
ان  مضيفا  التحليلي،  واالستوديو  املباريات 
الصرح الجديد مزود ايضا بمنظومة حديثة 
توزيع  تم  اذ  مراقبة  واجهزة  الحرائق  الطفاء 
اكثر من 250 الى 300 كاميرا لتغطية جميع 

اجزاء امللعب.
واوضــــــح انــــه تـــم االعـــتـــنـــاء ايـــضـــا بــاملــنــظــومــة 
وبالتالي  اي خطا،  لتجنب حدوث  الكهربائية 
الى تجربة جديدة، من  اللجوء  الخطوة  كانت 
التي  الشمسية  الــطــاقــة  على  االعــتــمــاد  خــالل 
تــعــمــل لــيــال ونـــهـــارا، ووزعــــت االلـــــواح املــــزودة 

هــاواوي  باكثر من 1400 بطارية من شركة 
والجنوبي  الشمالي  الجناحني  في  الصينية، 
من امللعب ذات قدرة توليد (1.2 كيكا) ، و(10 
انــفــرتــرات اي عــاكــســات)، اضــافــة الـــى نصب 
سعتهما  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  محولتني 
(1 كــيــكــا)، وجــمــيــع اجــــزاء هـــذه املــنــظــومــة تم 
ــتــغــذيــة االســـتـــاد  ربـــطـــهـــا بــكــيــبــالت حـــولـــيـــة ل
بالكهرباء في حال حصول خلل ما في احد 

القواطع.
واكمل ان امللعب يحتوي ايضا على خزانات 
كبيرة للمياه تم ربطها بمنظومة ارو للتصفية 

والتنقية.

الحجز االلكتروني
وبني املالكي ان النظام املتطور في امللعب شمل 
االعتماد  اذ سيتم  الجماهيري  الجانب  ايضا 
عــلــى الــحــجــز االلــكــتــرونــي املــســبــق لحضور 
املــشــجــعــني لـــلـــمـــبـــاريـــات، وبـــــوابـــــات الـــدخـــول 
واملقاعد املخصصة للجمهور مرقمة بشكل 
تسلسلي، والدخول سيكون بانسيابية وكما 
هو معمول في اغلب الدول املتقدمة في مجال 

الرياضة.
لكل  بانه تمت تهيئة 15 بوابة صغيرة  ونــوه 
جهة (الشمالية والجنوبية) مخصصة لدخول 
الــجــمــاهــيــر الـــى املــلــعــب، و4 ابــــواب لــلــخــروج ، 

فــضــال عـــن بـــوابـــة رئــيــســة لـــرجـــال االعـــمـــال 
والشخصيات، اضافة الى كراج (vip) يتسع 
(150 ســيــارة تقريبا) وكـــراج عــام (سعته  لـــــ
موزعة  ومساحته  ســيــارة)،   1500 مــن  اكثر 

حول امللعب الستيعاب اكبر عدد.

(VAR) تقنية
واملح الى انه تمت تهيئة الغرف الخاصة لتقنية 
يتم  لـــم  الــلــحــظــة  هــــذه  ولـــكـــن حــتــى   ،(VAR)
املــتــطــورة بسبب  التحكيمية  االجــهــزة  اقــتــنــاء 
ارتـــفـــاع اســعــارهــا، عــلــى امـــل االســتــعــانــة بها 
مجال  في  الحاصل  التقدم  ملواكبة  مستقبال 
الحكام  يساعد  النظام  هــذا  ان  متابعا  الــكــرة، 
فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــصــحــيــحــة ويــقــلــل من 

االخطاء في املباريات. 

شركة ايطالية
واكد ان ارضية امللعب تعد من اجود النوعيات 
اذ تمت زراعــة الثيل الطبيعي من قبل شركة 
ايطالية استخدمت اسمدة خاصة بها وهناك 
اعــــمــــال مـــتـــواصـــلـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى جــمــالــيــتــه 
او  بــالــعــوامــل الصيفية  تــأثــره  وضــمــان عـــدم 

الشتوية.
وشــــــدد عـــلـــى ان مــلــعــب الـــشـــهـــداء يــضــاهــي  
املـــثـــالـــي  بـــتـــصـــمـــيـــمـــه  الــــعــــالــــم  دول  مــــالعــــب 
وباعتماده االجهزة املتطورة، وبالتالى اصبح 
في  تحتية جميلة موزعة  بنى  يمتلك  الــعــراق 
عـــدد مــن املــحــافــظــات بــانــتــظــار اكــمــال البقية 
لتكون جاهزة الحتضان الجماهير الرياضية 
واســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــوالت املــحــلــيــة والــعــربــيــة 

والقارية مستقبال. 

الروح الرياضية
الجميل  الــصــرح  على  املحافظة  ان  الــى  ولفت 
واجـــب وطــنــي وهـــي مــن مــســؤولــيــة الــجــمــيــع ، 
داعيا الجماهير الى التحلي بالروح الرياضية 
بــعــيــدا عـــن الـــفـــوز والـــخـــســـارة، وتــــرك اعــمــال 
الــشــغــب الــتــي تــضــر بــمــنــشــآت املــلــعــب، ودور 
االعالم تثقيف الجماهير من خالل نشر وبث 

مواضيع وتقارير تهتم بهذا الجانب. 

عائدية االرض
ونـــفـــى املــالــكــي مـــا تــنــاولــتــه وســـائـــل االعــــالم 
بشأن حصول نادي القوة الجوية على ملكية 
الــــدولــــي، مـــؤكـــدا ان االرض  الـــشـــهـــداء  مــلــعــب 
تــابــعــة لــوســام املــجــد، مــقــدمــا شــكــره لرئيس 
ادارتــه خالد رشــك، الــذي منح الـــوزارة االرض 
خدمة للرياضة العراقية، وبالتالي فان عائدية 

االستاد تابعة للحكومة املحلية.
ــــى ان املــلــعــب يــتــضــمــن الـــعـــديـــد من  يـــشـــار ال
املتناول  فــي  ستكون  الــتــي  املهمة  التفاصيل 
وتــخــدم الــقــطــاع الــريــاضــي والــلــعــبــة الشعبية 
االولـــى ومــن بينها االســتــفــادة الــقــصــوى من 
الطاقة الشمسية الول مرة في الشرق االوسط  
فضال عن تقنيات حديثة سنشهد تواجدها 
االكبر  الــصــرح  الرسمي الفتتاح  االعـــالن  مــع 

في العاصمة.

من مضيفه  الجولة  الكهربائية خسر  الصناعات 
الــنــجــف بــثــالثــة اهــــداف نظيفة ثــم عـــاد الـــى بــغــداد 
وخسر على ملعبه من القوة الجوية بثالثية نظيفة 
ايضا مما سبب ارباكا في عمل املدرب عادل نعمة 
الذي اكد ان االخطاء الفردية كانت سبب الخسارة 
املاضيتني وستكون مباراة يوم غد  الجولتني  في 
الروح  مهمة ويجب الخروج بنتيجة ايجابية لرفع 
مواجهات  تنتظرنا  اننا  السيما  لالعبني  املعنوية 
صعبة خارج ارضنا مؤكدا ان فريقه قدم مستوى 
مــتــمــيــزا فــي الـــــدوري الـــذي تــم الـــغـــاؤه ولــكــن فترة 

التوقف الطويلة اثرث سلبا في اغلب الفرق.
نــقــاط مهمة  ثــالث  فقد خسر  نفط ميسان  امــا 
جـــــدا فــــي الـــجـــولـــة املـــاضـــيـــة بـــعـــد خـــســـارتـــه مــن 
مــضــيــفــه اربـــيـــل الــــذي اســتــطــاع تــســجــيــل هــدف 
الــفــوز فــي الدقيقة الــرابــعــة مــن الــوقــت االضــافــي 
باللقاء الذي جمعهما على ملعب ميسان، بينما 
الجوية بهدفني  االولــى من  الجولة  مــبــاراة  خسر 
مقابل هــدف، مــدرب ميسان احمد دحــام اشــار 
بالالعبني  وطموحنا  جيدة  االستعدادات  ان  الــى 
عــلــى تــقــديــم مــســتــوى جــيــد مــن اجـــل االرتــقــاء 

بــتــرتــيــب جــــدول الــــــدوري فــضــال عـــن دعــم 
الهيئة االداريـــة منوها بانه حــرص على  

زج مــجــمــوعــة مـــن الــالعــبــني الــشــبــاب 
الالعب  املاضيني الن  الــدوريــن  فــي 

يستحق الفرصة في مثل هكذا 
ظروف، وقد شهدت تدريبات 

نــــــفــــــط مــــــيــــــســــــان عـــــــــودة 
املحترف اليمني ناصر 

الفريق  الــى  مــحــمــدوه 
ادارة  اتـــــفـــــاق  بـــعـــد 
الــنــادي مع الالعب 
الذي غادر بسبب 
ــــــــــدوري  ـــــوقـــــف ال ت

كــــــــــمــــــــــا شــــــــهــــــــدت 
لفتة  احـــمـــد  مــشــاركــة 

بعد استعارة خدماته من نادي الكرخ 
فـــضـــال عــــن شـــفـــاء الـــالعـــبـــني احــمــد 
سعيد وبــاســل سعد مــن االصــابــة. 
ويتذيل نفط ميسان ونفط الجنوب 
ترتيب  الكهربائية  والــصــنــاعــات 
فرق الدوري املمتاز بدون نقاط 
بــاملــراكــز الــثــالــث عشر والــرابــع 

عشر والخامس عشر.

كانت نتائج منتخباتنا بكرة الطاولة جيدة وتعطي انطباعا 
ايجابيا وآخرها الحصول على 19 وساما على الصعيد 

الفردي والفرقي في بطولة غرب اسيا التي اقيمت في 
االردن 2018، وتفاءل الجميع بان هذه اللعبة بدأت تستعيد 

عافيتها وتعاود تحقيق النتائج الجيدة خارجيا والسير 
نحو خطوات صحيحة.

املشاركة االخيرة لفرقنا في بطولة غرب اسيا التي 
تحتضنها العاصمة االردنية عمان واملؤهلة الوملبياد 

طوكيو اب املقبل سجلت نتائج فئة الرجال حيث شاركنا 
بالعب واحد هو محمد زياد الذي فاز على اللبناني محمد 

حميبية بنتيجة 3/4، والخسارة من القطري احمد خليل 
4/1، والخسارة من االردني زياد عزيز 4/1، وخرج من 

االدوار االولى.وفي فئة النساء خسارة العبتنا نبأ السراج 
من االردنية مريم القاسمي 2-4 ، وعلى صعيد منافسات 
بطولة السيدات، وفي دور الـ8، ستلعب سوار أبو يمن مع 
مريم القاسم (البحرين)، وتلعب ملك 

خوري (لبنان) مع مريم العلي 
(البحرين)، فيما تأهلت الالعبات 

هند ظاظا (سورية)، وماريانا 
شاكيان (تلقائيا) الى الدور 

نصف النهائي.
وفقد العراق فرصة 

حصد بطاقة التواجد 
في االوملبياد  املقبل، من 
خالل تأهل العب والعبه 

عن كل فئة لحساب 
منطقة غرب اسيا.

من مضيفه  الجولة  هربائية خسر 
ة اهــــداف نظيفة ثــم عـــاد الـــى بــغــداد 
لعبه من القوة الجوية بثالثية نظيفة

ب ارباكا في عمل املدرب عادل نعمة 
خطاء الفردية كانت سبب الخسارة 
ملاضيتني وستكون مباراة يوم غد 
الروح  لخروج بنتيجة ايجابية لرفع 
مواجهات تنتظرنا  اننا  السيما  ني

رضنا مؤكدا ان فريقه قدم مستوى 
ـدوري الـــذي تــم الـــغـــاؤه ولــكــن فترة 

اثرث سلبا في اغلب الفرق. ة
نــقــاط مهمة ثــالث  فقد خسر  ــسان 

ولـــة املـــاضـــيـــة بـــعـــد خـــســـارتـــه مــن 
ــل الــــذي اســتــطــاع تــســجــيــل هــدف 
قيقة الــرابــعــة مــن الــوقــت االضــافــي 
جمعهما على ملعب ميسان، بينما 
الجوية بهدفني االولــى من  الجولة   

مــدرب ميسان احمد دحــام اشــار 
بالالعبني  وطموحنا  جيدة  عدادات 

مــســتــوى جــيــد مــن اجـــل االرتــقــاءـاء
عن دعــمــم ــول الــــــدوري فــضــال عـــ

ىلىلى ة منوها بانه حــرص ع
بـاب ــعــبــني الــشــبـ ــ مـــن الــال

بالعب ال ملاضيني الن 
في مثل هكذا  صة

شهدت تدريبات
ســــــان عـــــــــودة

ي ناصر 
يقريق الف  

ةارة اد
العب
سبب
وري

ــــــــدت 
لفتة  مـــد 

خكرخ خدماته من نادي ال
ـــنينيـني احــمدــد ــعـــبـ ـــالالـال ــشـــفـــاء الـ
ل سعد مــن االصــابــة.ة.
بنوب ونفط الج يسان
ترتيب الكهربائية 
طقاط ملمتاز بدون ن
عشر والــرابــع ث

عشر. س

املشاركة االخيرة لفرقنا في بطولة غرب اسيا التي
تحتضنها العاصمة االردنية عمان واملؤهلة الوملبياد

طوكيو اب املقبل سجلت نتائج فئة الرجال حيث شاركنا 
بالعب واحد هو محمد زياد الذي فاز على اللبناني محمد 

3/4، والخسارة من القطري احمد خليل  حميبية بنتيجة
4/1، والخسارة من االردني زياد عزيز 4/1، وخرج من 

االدوار االولى.وفي فئة النساء خسارة العبتنا نبأ السراج 
ي

من االردنية مريم القاسمي 2-4 ، وعلى صعيد منافسات 
سوار أبو يمن مع ــبطولة السيدات، وفي دور الـ8، ستلعب
القاسم (البحرين)، وتلعب ملك  مريم

ي

خخوري (لبنان) مع مريم العلي
(البحرين)، فيما تأهلت الالعبات 

ي ي

ههند ظاظا (سورية)، وماريانا 
شاكيان (تلقائيا) الى الدور 

النهائي. نصف
العراق فرصة وفقد

حصد بطاقة التواجد 
االوملبياد  املقبل، من  في
خالل تأهل العب والعبه

ي

عن كل فئة لحساب
منطقة غرب اسيا.
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أثر سلبا  الذي  انتشار فيروس كورونا  والقى 
فــي أحـــداث ريــاضــيــة عــدة حــول الــعــالــم، بظالله 
 10 حيث سجلت  إيطاليا  في  املسابقات  على 
وفيات وأكثر من 300 حالة إصابة حتى امس 

األربعاء، وسط إجراءات لعزل 11 بلدة.
وبعد تأجيل أربع مباريات في الكالتشيو منها 
أخرى  اقامة  وإقـــرار  إنتر وسمبدوريا،  مــبــاراة 
هذا األسبوع من دون جمهور أبرزها قمة إنتر 
ويــوفــنــتــوس، يــجــد الــفــريــق الــلــومــبــاردي نفسه 
البلغاري  ضيفه  استقبال  على  أيضا  مرغما 
من دون جمهور "تماشيا مع متطلبات الهيئات 
الــصــحــيــة" فـــي مــنــطــقــة لــومــبــارديــا الــشــمــالــيــة، 

بحسب ما أعلن النادي اإلثنني املاضي.
ـــفـــيـــروس حـــتـــى اآلن فــي  ولـــــم يـــؤثـــر تــفــشــي ال
أخــــرى، وأوضـــح  قــاريــة  أو  أي مسابقة وطــنــيــة 
االتــحــاد األوروبـــي للعبة (ويــفــا) امــس األربعاء 
انه "سيواصل مراقبة الوضع املتعلق بفيروس 
كـــوفـــيـــد19- عـــن قــــرب، ويــنــســق مـــع الــســلــطــات 

املعنية في هذا املجال".
غـــيـــاب مشجعيه  يـــــؤدي  أال  فـــي  إنـــتـــر  ويـــأمـــل 
ـــى الــتــأثــيــر فـــي موسمه  وتــفــشــي الـــفـــيـــروس، ال
حيث يأمل بمواصلة املنافسة على لقب الدوري 
الــذي تــوج به للمرة األخيرة في 2010،  املحلي 
الـــعـــام الــــذي شــهــد إحــــــرازه ثــالثــيــة "ســـيـــري أ" 
دوري  مسابقة  ولقب  إيطاليا  كــأس  ومسابقة 

أبطال أوروبا.
ويـــحـــارب إنــتــر الــفــائــز خــــارج أرضــــه ذهـــابـــا 2 
املركز  يحتل  فهو  ثــالث جبهات،  -صفر، على 
الــثــالــث فـــي "ســـيـــري أ" بـــفـــارق ســـت نــقــاط عن 
يوفنتوس لكنه خاض مباراة أقل، ويتنافس مع 
نابولي على بلوغ نهائي كأس إيطاليا (خسر 
 ،(1 أرضــه صفر-  النهائي على  ذهــاب نصف 
ويسعى للقبه الرابع في املسابقة القارية الثانية 

من حيث األهمية.
وعلى رغم الخسارة األخيرة في "سيري أ" أمام 

التسيو 1-2، رأى مدرب إنتر أنطونيو كونتي 
ان أداء الفريق ال يدعو الى القلق.

"الفريق  إيطاليا"،  وقال مؤخرا لشبكة "سكاي 
بالطريقة  (األوروبية)  املباراة  بخير وسيقارب 
الصحيحة"، متابعا "في األوملبيكو (ملعب روما 
على  نحصل  لــم  لكننا  األداء  قدمنا  األوملــبــي) 
للشعور  الفريق  يــدعــو  سبب  ال  لكن  النتيجة، 
"هي  اليوم  مباراة  وقــال بشأن  بتأثير سلبي". 
جيدا،  انطباعا  نترك  ان  نريد  أخــرى،  مسابقة 
الــصــحــيــحــة، علما بأننا  الــرغــبــة  نــواجــه مــع  ان 
نواجه منافسا صعبا". ويعول الـ"نيراتسوري" 
روميلو  البلجيكي  مثل  حاسمني  العبني  على 
لـــوكـــاكـــو، واألرجـــنـــتـــيـــنـــي الوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز 
والدنماركي كريستيان إريكسن الوافد الشهر 
املاضي من توتنهام اإلنكليزي، ومسجل أحد 

الهدفني في الشباك البلغارية.
وســيــكــون عــلــى رومــــا اإليــطــالــي الــحــفــاظ على 
تقدمه على أرضه 1 -صفر، عندما يحل ضيفا 

على غنت البلجيكي.
برباعية  عريضا  فــوزا  العاصمة  قطب  وحقق 
ــيــتــشــي املــــتــــواضــــع فــــي نــهــايــة  نــظــيــفــة عـــلـــى ل
األسبوع في الــدوري املحلي، كان األول له بعد 

ثالث هزائم.

 أياكس لتفادي الخروج 
وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة 
الخروج  تــفــادي  الــى  أيــاكــس  يسعى  الهولندية، 
ــــــدوري األوروبـــــــي الــتــي  املــبــكــر مـــن مــســابــقــة ال
يشارك فيها بعد خروجه هذا املوسم من دور 

املجموعات ملسابقة دوري األبطال.
املوسم  هــذا  الهولندية  العاصمة  فــريــق  ويــبــدو 
ـــذي بــلــغ فــي املــوســم املــاضــي  ســرابــا للفريق ال
السيما  األهــم،  القارية  املسابقة  نهائي  نصف 
البارزة عن  العديد من األسماء  في ظل رحيل 

صفوفه الى أندية أخرى.
وسيكون أياكس أمام مهمة تعويض خسارته 
ذهابا أمام خيتافي، بينما يأمل األخير املتراجع 

مــن املــركــز الــثــالــث الـــى الــخــامــس في 
ترتيب الليغا اإلسبانية بعد خسارته 
األحــــــد عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام إشــبــيــلــيــه 

صفر- 3، تكرار تفوقه.
وعلى صعيد األندية اإلنكليزية، تبدو 
نحو  األسهل  وولفرهامبتون  مهمة 
الــنــهــائــي، اذ يــحــل ضيفا على  ثــمــن 

برباعية  ذهابا  فــوزه  بعد  إسبانيول 
نظيفة.

وال تقتصر معاناة الفريق الكاتالوني 
على املسابقة القارية، بل يجد نفسه 
اإلسبانية  الدرجة  توديع  من  قريبا 
األخير في  املركز  باحتالله  األولــى 
الترتيب مع أربعة انتصارات فقط 

في 25 مباراة.
في املقابل، يسعى يونايتد ومدربه 

غــونــار سولسكاير  أولــــي  الــنــرويــجــي 
الــى الــبــنــاء على فـــوزه الــعــريــض على واتــفــورد 
الــــدوري املــمــتــاز (3 -صــفــر)، السيما أداء  فــي 

البرتغالي برونو فرنانديش.
وأتاح الفوز ليونايتد التقدم الى املركز الخامس 
بــــفــــارق ثـــــالث نـــقـــاط خـــلـــف تــشــلــســي الــــرابــــع، 
صاحب آخر املراكز املؤهلة رسميا الى دوري 

األبطال.
ويــســتــضــيــف أرســـنـــال ســـــادس الــتــرتــيــب في 
إنكلترا ووصيف "يوروبا ليغ" املوسم املاضي، 
فــــي مــلــعــبــه "ســــتــــاد االمـــــــــــارات" أوملـــبـــيـــاكـــوس 
الــذهــاب،  بــهــدف نظيف فــي  الــيــونــانــي، متقدما 
دون  مــن  مباريات  تسع  مــن  ومحققا سلسلة 

خسارة في مختلف املسابقات.
أرتيتا  ميكيل  اإلسباني  املـــدرب  فريق  وعــانــى 
قبل الخروج فائزا األسبوع املاضي في اليونان 
ألــكــســنــدر الكــازيــت  للفرنسي  بــهــدف مــتــأخــر 
(81).وفــي أبرز املباريات األخــرى، يستضيف 
إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي كـــلـــوج الـــرومـــانـــي ( 1-1 
ذهـــابـــا)، وبـــورتـــو الــبــرتــغــالــي بــايــر لــيــفــركــوزن 

األملاني (2-1).
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حقق اإلسباني رافايل نــادال املصنف ثانيا عامليا، "األهــم" بالفوز على 
املكسيكية في  أكابولكو  لــدورة  األول  الــدور  أنــدوخــار في  بابلو  مواطنه 
كرة املضرب، في أول مباراة رسمية يخوضها منذ خروجه من بطولة 

أستراليا املفتوحة الشهر املاضي.
واحتاج نــادال الى ساعة و30 دقيقة ليتغلب على منافسه بنتيجة 3-6 
الـــدور ربع  مــن  مــبــاراة رسمية يخوضها منذ إقصائه  أول  فــي   ، و2-6 
النمساوي  يد  املوسم على  لهذا  الكبرى  األربــع  البطوالت  النهائي ألولــى 

دومينيك تييم في كانون الثاني.
مــبــاراتــني استعراضيتني،  بــخــوض  الــحــني  ذلــك  "املـــاتـــادور" منذ  واكتفى 
وذلك أمام مواطنه املعتزل دافيد فيرر خالل افتتاح أكاديمية "رافا نادال" 
في الكويت، وضد روجر فيدرر في كيب تاون بجنوب إفريقيا لصالح 
مــؤســســة خــيــريــة أنــشــأهــا الــســويــســري لــدعــم تعليم األطـــفـــال فــي دول 

إفريقية.
الــوقــت هــو تحقيق  نـــادال "األهـــم بعد الغياب عــن املنافسة لبعض  وقــال 
الــى مــبــاراة كمباراة امــس الكتساب اإليــقــاع وبعض  الــفــوز. كنت أحتاج 

الثقة".
وأثار اإلسباني املتوج بـ19 لقبا في بطوالت الغراند سالم، بعض القلق 
ان يرد  األول، قبل  الشوط  املباراة عندما خسر إرساله في  انطالق  في 
الكسر سريعا ويتقدم في املجموعة 5-2. وسنحت لنادال ثالث فرص 
لحسم املجموعة على إرســال أندوخار املصنف 54 عامليا، لكن األخير 
أنقذها، قبل ان ينهي "املاتادور" املجموعة في الشوط التاسع على إرساله.
وفرض نادال أفضليته الصريحة في املجموعة الثانية، السيما من خالل 
والحفاظ على تقدمه من دون  األول  الشوط  إرســال منافسه في  كسر 
الشيء  الــدورة املكسيكية بأنه عانى بعض  أول في  عناء.وأقر املصنف 
الدور  مباراة  ان  معتبرا  أكابولكو،  في  والرطوبة  الحرارة  على  لالعتياد 
املنافسات منذ فترة، وهذا  الشيء، لم أخض  األول "كانت غريبة بعض 

التغير الكبير في درجات الحرارة يؤثر (في األداء) بما يكفي".

{NBA

املحتمل  لــيــبــرون جيمس على خليفته  "املــلــك"  تــفــوق   
الــشــاب زايــــون ولــيــامــســون فــي أول مــواجــهــة مباشرة 
للمحترفني،  األمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي  بينهما 
للتغلب على ضيفه  وقــاد فريقه لوس أنجليس ليكرز 
باكس  ميلووكي  حقق  بينما  بيليكانز،  أورليانز  نيو 
فوزه الـ50 هذا املوسم، وأتى على حساب حامل اللقب 

تورونتو رابتورز.
وخرج ليكرز فائزا على أرضه بنتيجة 118-109، بينما 

حقق باكس فوزا مريحا في ملعب رابتورز 97-108.
وفـــي لــقــاء هــو األول بــني بــني املــخــضــرم جــيــمــس (35 
عــامــا)، أفضل العــب في دوري املحترفني أربــع مــرات، 
ووليامسون (19 عاما) الذي يخوض موسمه األول في 
الـــ "ان بي ايــه"، تمكن األول من تسجيل 40 نقطة هي 
األعلى له هذا املوسم، وأضــاف ثماني متابعات وست 

تمريرات حاسمة.
فـــي املـــقـــابـــل، ســجــل ولـــيـــامـــســـون 29 نــقــطــة مـــع ست 
مــتــابــعــات وثـــالث تــمــريــرات. وأحــيــطــت املـــبـــاراة بــهــاالت 
النجومية من كل حــدب وصــوب: جيمس، أحــد أفضل 
الــالعــبــني فــي تــاريــخ الــــــدوري، ولــيــامــســون الــــذي يثير 

حــمــاســة لـــم يــعــرفــهــا الــــــدوري حــيــال العـــب وافــــد منذ 
عــام 2003، وطيف  االحــتــرافــيــة  ليبرون مسيرته  بــدء 
األسطورة الراحل كوبي براينت الذي كان حاضرا في 
لوس  فــي  سنتر"  "ستايبلز  قــاعــة  فــي  التأبيني  حفله 

أنجليس، قبل يوم من املباراة.
املوسم،  هــذا  بيليكانز  على  لليكرز  الثاني  الفوز  وهــو 
وليامسون  ان  اذ  النجمني،  بني  األولــى  املواجهة  لكنها 
اآلتي من جامعة ديوك، غاب عن املباريات األولى لفريقه 

بسبب إصابة تعرض لها قبل انطالق املنافسات.
وأشـــــاد جــيــمــس بــمــا قـــدمـــه الــنــجــم الـــشـــاب ذو الــبــنــيــة 
مــبــاراة ستكون  "كـــل  ان  الــضــخــمــة، معتبرا  الــجــســديــة 

فرصة بالنسبة إليه للتحسن واكتساب الخبرة".
وتابع "لكنه شاب مميز. لقد حصلوا (بيليكانز) على 
العـــب جــيــد". وفـــي صــــدارة املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، واصــل 
الفوز  وحقق  األفضل  تعزيز سجله  باكس  ميلووكي 

الخمسني في 58 مباراة، وذلك على حساب تورونتو.
االقصائية  األدوار  الــى  املتأهلني  أســـرع  بــاكــس،  وقـــدم 
وبعدما  الثاني.  الشوط  في  قويا  أوف"، عرضا  "بــالي 
تبادل الفريقان السيطرة في الشوط األول الذي انتهى 
لصالح رابتورز (52-50)، قلب باكس األمور في الربع 

الثالث وأنهاه بفارق 15 نقطة (19-34).
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بالعمل  قائًال"شاركني  واكمل 
احمــــــــد  مهيمــــــــن  اصدقائــــــــي 
وحسني عيدان وحسني كاظم 
وقد اســــــــتغرقنا خمســــــــة أيام 
فقــــــــط التمام الكــــــــوخ بصورته 
النهائية، حيــــــــث عملنا بمعدل 
أن  بعــــــــد  يوميــــــــًا،  ســــــــاعة   18
جمعنــــــــا املبالغ املاديــــــــة الكافية 
لتغطية تكاليف املشــــــــروع من 

حسابنا الخاص".
القــــــــى الكوخ مقبولية شــــــــعبية 
ملا  املتظاهريــــــــن  بــــــــني  كبيــــــــرة 
اضافه من ملسة ناعمة وجميلة 
عــــــــن  املــــــــارة  وعبــــــــر  للمــــــــكان 
اعجابهم بالفكرة ودهشــــــــتهم 
فقــــــــد قال محمد رعــــــــد: "مكان 
مميــــــــز وفكــــــــرة رائعــــــــة نجــــــــد 
فيه كل مــــــــا نحتاج اليــــــــه اثناء 

انتبهوا  فالشباب  استراحتنا، 
ووضعــــــــوا  التفاصيــــــــل  ألدق 
سجادات الصالة واملسبحات، 
اضافــــــــة الى ديكــــــــوره الداخلي 
لألعصــــــــاب  واملريــــــــح  املميــــــــز 
ونتعــــــــرض  نتعــــــــب  أن  فبعــــــــد 
والضغــــــــط  العصبــــــــي  للشــــــــد 
التظاهــــــــرات  اثنــــــــاء  النفســــــــي 
ندخل هنا لنتمتع بالقليل من 

االسترخاء".
واضــــــــاف كريم ايضــــــــًا" الكوخ 
بمثابــــــــة بيــــــــت للجميــــــــع ونحن 
نعتنــــــــي بــــــــأي شــــــــخص يقبل 
لو  له"ياضيفنا  علينا ونقــــــــول 
زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف 

وانت رب املنزل".
اســــــــتخدم الشباب في صناعة 
اضــــــــالع الكوخ مادة الخشــــــــب 
السكيب والباليود، اضافة الى 
نوع آخر من الخشب على حد 

ما قاله كريم .
واضاف"نســــــــعى فــــــــي االيــــــــام 
املقبلة الى تطوير مشــــــــروعنا، 
حيث سنقيم معرضًا للصور 
الكــــــــوخ  داخــــــــل  واللوحــــــــات  
ليقرأ  ايضًا  الكتب  وســــــــنضع 

كل من يحب القراءة".

األرقام التي أدلى بها الطبيب العراقي يوســــــــف األشــــــــيقر، يمكن أن 
تخفــــــــض حالة القلــــــــق املتصاعدة عن فايــــــــروس كورونا، فقد ذكر 
األشــــــــيقر أن األنفلونزا العاديــــــــة حصدت في بلد متقــــــــّدم بنظامه 
الصحــــــــي مثل أميركا (8500) حالة وفاة، خالل الشــــــــهر العاشــــــــر 
والحادي عشر من ســــــــنة 2019م املنصرمة، وأنها تحصد سنويًا 
فــــــــي أميركا نفســــــــها، ما يصل إلى (40) ألــــــــف حالة وفاة، في حني 
ال تزال نســــــــبة ضحايا كورونــــــــا ال تتجاوز حتى اآلن 2 - 3 % من 

عدد املصابني.
إذن ملــــــــاذا كّل هذه الضّجة، وهل نحن أمام حالة تضخيم وتهويل؟ 
أعتقــــــــد أن املشــــــــكلة بدأت مــــــــن الصــــــــني، وال أقصد بذلك انتشــــــــار 
الفايروس، بل أســــــــلوب التعامل معه، فقــــــــد قّدمت الصني أنموذجًا 
سيئًا للغاية في مواجهة الحالة، حني جنحت بادئ األمر إلى إنكار 
وجوده واإلصابة به، ورفضت الحديث عنه حتى من ِقبل األجهزة 

الطبية الصينية املختّصة نفسها.
وقصة طبيب العيون الصينــــــــي معروفة لنا جميعًا بمآلها املوجع، 
فقد كان هذا الطبيب أّول أو من أوائل من تحّدث عن وجود الفايروس 
فــــــــي الصــــــــني، وانتهى إلى أن يكون ضحية مــــــــن بني ضحاياه، لكن 
سلطات بالده اســــــــتجمعت كّل بالدة الخطاب املاركسي الشمولي، 
«التحريفيــــــــة» والتزييف  واتهمتــــــــه بـ
وخداع الجماهير الصينية، وعرقلة 
اإلنتــــــــاج، قبــــــــل أن تنقلــــــــب على ذلك 
كّله وتتحــــــــّول من الصمــــــــت املريب 
واإلنــــــــكار الكامــــــــل، إلــــــــى إجــــــــراءات 
متحّمســــــــة بــــــــدأت مــــــــن االعتــــــــراف 
بوجــــــــوده،  واإلقــــــــرار  بالفايــــــــروس 
وانتهت إلى اإلجــــــــراءات التفصيلية 
املستشــــــــفيات  وبناء  املتصاعــــــــدة، 
العمالقــــــــة خالل أيام، وقــــــــد اقترنت 
حملتها مــــــــع ضّجة إعالمية كبيرة، 
على النحو الذي راح أّي بلد ُيصاب 
أنه  يشــــــــعر  بالفايروس،  مواطنــــــــوه 
مقّصــــــــر إذا لــــــــم يحُذ حــــــــذو الصني 
نفســــــــها، برغم املسافة الكبيرة بني 
انطلق  الصني وغيرها، فالفايروس 
مــــــــن الصني وشــــــــاع فيها، ونســــــــبة 
اإلصابة به هي 99 % داخل الصني، و1 % فقط ببقية بلدان العالم!
للصني مشــــــــكالتها الكبيرة في الداخل ومع العالم، والسّيما الغرب 
بخاصة شــــــــّقه األميركــــــــي، فهي ُمّتهمة بالتضييــــــــق على الحريات 
واضطهــــــــاد األقليات، وبشــــــــمولية نظامها السياســــــــي والعقائدي، 
واألخطر من ذلك واألهّم منــــــــه، أنها تتربع على ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، يهّدد اقتصاديات العالم املتقّدم برمته، ومرشــــــــح خالل 
عقــــــــود أن يتربــــــــع على قمــــــــة الهــــــــرم االقتصادي فــــــــي العالم، وهذه 
«خطيئــــــــة» للصني لن ُتغتفر، وال بّد من تعويق االقتصاد الصيني، 
وضرب وتيرة نمّوه املتصاعد، من ِقبل رموز الرأسمالية املتوحشة 
ومؤسساتها وعقولها، بفايروس الكورونا اليوم وبغيره غدًا وفي 

املستقبل.
هذا ببســــــــاطة هو «منطق» الصراع على الثروة بني األمم على مدار 
التأريخ؛ وهكذا ســــــــيبقى، ولسُت اســــــــتثني من هذه القاعدة الصني 
نفسها، فاقتصادها يخضع كحال االقتصادات الكبرى في العالم، 

إلى أعراف وإن شئت قلت قوانني الرأسمالية املتوحشة.
غايــــــــة ما في األمــــــــر أن الصني اآلن هي في املنخفــــــــض، وينبغي أن 
تتلقــــــــى الضربة وتدفــــــــع الضريبة في هذا الصــــــــراع الوجودي، وقد 
فعلت من خالل حجر املدن وتوقف حركة النقل، وإيقاف املصانع، 
والكساد في مناجم املعادن، وجمود حركة اليد العاملة، وانخفاض 
األســــــــهم، وتعــــــــّرض الودائع للخطــــــــر، والصفر في الســــــــياحة، وما 
يقــــــــارب الصفر في بعــــــــض الصادرات كالســــــــيارات مثًال؛ ولكي ال 
أطيل عليكم القصة، فإن الخسائر التي طالت هذا البلد بلغت حتى 
اآلن (1100) مليــــــــار دوالر، وهذه خســــــــارة ال يمكن أن تحققها أّي 

حرب ضّد االقتصاد الصيني، كما حققها كورونا!.

"
"

.
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""

.

أعلنــــــــت العتبــــــــة الحســــــــينية املقدســــــــة اطالقها 
مســــــــابقة ألفضــــــــل صــــــــورة فوتوغرافيــــــــة عن 
التظاهرات التي يشــــــــهدها العراق ووضعت لها 

جوائز مالية مختلفة.
وقال مدير اعالم العتبة علي شــــــــبر الحســــــــيني 
لـ"الصبــــــــاح" ان "قســــــــم االعــــــــالم التابــــــــع للعتبــــــــة 
الحســــــــينية املقدســــــــة يعلن عن اطالق مسابقة 
خاصــــــــة ألفضل صــــــــورة فوتوغرافيــــــــة تعكس 
الجانــــــــب االيجابــــــــي فــــــــي تظاهــــــــرات االصــــــــالح 
الســــــــلمية والتي تأتي ايضًا تيمنًا بوالدة االمام 

الحسني (عليه السالم).
 واضاف ان "القســــــــم سيشكل لجنة الستقبال 
الصــــــــور وكذلــــــــك لجنــــــــة تحكيميــــــــة مــــــــن كبار 
املختصني الختيار الصور الفائزة التي ســــــــيتم 
عرضهــــــــا مع الصــــــــور االخرى فــــــــي منطقة بني 
الحرمــــــــني الشــــــــريفني وللفتــــــــرة من 2 شــــــــعبان 

ولغاية 5 شعبان املقبل".
 واشــــــــار الى ان "املســــــــابقة وضعت جوائز مالية 
حيث سيحصل الفائز االول على مليون دينار 
والثاني 750 ألف دينار والفائز الثالث سيحصل 
علــــــــى 500 ألف دينــــــــار وهناك جائــــــــزة ألفضل 
مشارك تبلغ 250 ألف دينار، فضًال عن خمس 
جوائز تقديرية ويمنح جميع املشاركني شهادة 

تقديرية".

 وذكر ان "اللجنة وضعت شــــــــروطًا للمســــــــابقة 
منها أن  ترســــــــل االعمال بقياس 40×60 ســــــــم 
ويكــــــــون العمــــــــل خاليًا مــــــــن االضافــــــــة والتوقيع 
وبصيغــــــــة (J.P.G)وتقبــــــــل االعمــــــــال باألبيض 
واالســــــــود وامللــــــــون ومــــــــن حــــــــق الجهــــــــة الراعية 
اســــــــتخدام الصور بجميع وســــــــائلها االعالمية 
ويســــــــتبعد اي عمل خارج شــــــــروط املســــــــابقة. 
واخر موعد لتســــــــلم الصور يوم الســــــــابع عشر 

من الشهر املقبل".

يواصل املخرج د. صاحب بزون تصوير احداث املسلسل 
العراقي "بغددة" تأليف حمزة الشمري وانتاج شركة عني 

الطائر لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي.
العمل عبارة عن  فضــــــــاء تراثي كوميدي بقالب اجتماعي 
مــــــــن البيئة البغداديــــــــة ينتقد الواقع بقصصه الشــــــــتى التي 

تنفصل عن غيرها بعنوانهــــــــا ومضمونها ، اذ يمر ابطال 
املحلة بمختلف القصــــــــص والصراعات ويحاول مختارها 
والذي يجســــــــد دوره الفنان سامي قفطان تقديم النصائح 
الى االهالي الذين يجســــــــد ادوارهم الفنانــــــــون: خضير ابو 
العبــــــــاس، مناف طالب، ثامر الشــــــــطري، لؤي احمد، باســــــــم 
البغدادي، علــــــــي فرحان ، مرتضى حنيــــــــص، حياة حيدر، 

اماني عالء ،فضًال عن عدد من ضيوف الشرف.

بيعت شــــــــقة تتمتع بإطاللــــــــة خالبة 
علــــــــى النهر بمركز بلــــــــدة كامبريدج 
جنيــــــــه  مقابــــــــل  بانكلتــــــــرا،  شــــــــاير 
اســــــــترليني واحــــــــد، في مــــــــزاد علني 
جرى هناك، لكن ما يميزها هو عدم 
وجــــــــود مدخل لها كما لم يســــــــبق 

ألحد معرفة ما بداخلها.
تتألف الشــــــــقة ذات الـ129 قدمًا 
غرفة  مــــــــن  مســــــــاحة،  مربعــــــــًا 
بجســــــــور  وترتبــــــــط  واحــــــــدة 
كممــــــــرات فــــــــوق زقــــــــاق بــــــــني 
مطعــــــــم صينــــــــي للوجبــــــــات 
السريعة ووســــــــيط لشركة 
ويســــــــبيك  بمدينة  تأمــــــــني 
قرب جزيرة ألي. ال توجد 
في الشقة أبواب خارجية 
وال منفــــــــذ للدخول اليها 
باســــــــتثناء نافذة واحدة 
تطــــــــل علــــــــى نهــــــــر نيني، 

كمــــــــا ال يوجد ما يشــــــــير الى أن أحدا 
ســــــــبق له العيش في هــــــــذا العنوان او 

استخدمت ألغراض أخرى. 
بالرغم مــــــــن ذلك، فقد بيعت الشــــــــقة 
اللغز التي تعود الى القرن الســــــــادس 
عشــــــــر بمزاد علنــــــــي لرجــــــــل أعمال 
محلي، لم يتم الكشــــــــف عن اســــــــمه، 
دخــــــــل املــــــــزاد فــــــــي اللحظــــــــة األخيرة 
ليشــــــــتريها مقابل جنيه استرليني، 
املقــــــــرر  األولــــــــي  الســــــــعر  وقــــــــد كان 
لها والــــــــذي عرضه املجلــــــــس البلدي 
بمقاطعــــــــة فينالنــــــــد كواحــــــــدة مــــــــن 
"األمالك الفائضــــــــة" ، هو 100 جنيه 

استرليني. 
بالرغم من فوزه بالشقة بهذا السعر 
املنخفــــــــض، إال أنــــــــه مــــــــن املرجــــــــح ان 
يتحمل املشتري دفع رسوم إضافية 
ربمــــــــا تصــــــــل معهــــــــا  كلفــــــــة املبلــــــــغ 
االجمالي للشــــــــقة لنحو 1000 جنيه 

استرليني. وقد وصفت املشاركة في 
املزاد، فيكتوريا ريــــــــك، العقار املثير 
للفضول، بأنه: "يعد، بالتأكيد، واحدًا 
من أغــــــــرب العقارات التي مرت علينا 

في مــــــــزاد علني" مقــــــــرة بأنها "ربما 
تكون مليئة بخيوط العنكبوت".

*صحيفة االندبندنت البريطانية

{ }

بحضور جمع من العلماء واملفكرين 
ورواد الثقافة واملعرفة ، عقد مجلس 
الـــصـــدر جــلــســتــه الــشــهــريــة مــســاء 
بحثًا  تضمنت  الثالثاء  االول  أمــس 
للخبير الستراتيجي ضياء الوكيل 
فايروس   : الساعة  (أحــداث  بعنوان 
الــقــرن – اغتيال  كــورونــا – صفقة 
 الــشــهــيــديــن – املـــوقـــف الــســيــاســي) 

كــــمــــا تــــــم تــــقــــديــــم بــــحــــث لـــســـامـــي 
الساعدي بعنوان ( على باب االمام 

موسى بن جعفر عليه السالم ).
الصائغ  مصطفى  الــشــاعــر  والــقــى 
قــــــصــــــيــــــدة فــــــــي املــــــجــــــلــــــس نــــالــــت 

استحسان الحضور.
الــــى ذلــــك تـــحـــدث ســمــاحــة الــعــالمــة 
ــــصــــدر مـــتـــنـــاوال  الـــســـيـــد حـــســـني ال
شـــــــذرات مــــن تــــــراث االمـــــــام الــبــاقــر 
 عـــلـــيـــه الـــــســـــالم بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــرى 

والدته .


