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كــشــف رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، خــــالل زيــارتــه 
ــــداد  ــثــــالثــــاء، عــــن إعـ ــ ـــالء، أمـــــس ال ــربـ مــحــافــظــة كــ
ومالية  اقــتــصــاديــة  إصــالحــات  «ورقــــة  حكومته 
بتفعيل  متعهدًا  عــدة»،  تتضمن محاور  مرتقبة 
القطاع الخاص ودعمه وتوفير جميع مستلزمات 
نجاحه، ليكون محركا أساسيا لعجلة االقتصاد 

افتتح عــددًا من  العمل، فــي حــني  وتوفير فــرص 
املشاريع من بينها مستشفى االمام الحسن (ع) 
اإلمــام  ملواجهة جائحة كــورونــا، ومــشــروع دّوار 
ــة أثــنــاء  ــروريـ الــحــســني (ع)، لــفــّك االخــتــنــاقــات املـ

املناسبات الدينية.
وأفاد بيان ملكتب رئيس الوزراء اإلعالمي، تلقته 
«الـــصـــبـــاح»، بـــأن الــكــاظــمــي عــقــد، حـــال وصــولــه 
مع محافظ كربالء، نصيف  اجتماعا  املحافظة، 
الخطابي وعدد من القيادات األمنية في املحافظة. 
وافــتــتــح رئــيــس مجلس الـــــوزراء، خـــالل الــزيــارة، 

الــذي  الـــســـالم،  عليه  الــحــســن  اإلمــــام  مستشفى 
وهو  ســريــرا،  وتسعني  واثــنــني  ألربعمائة  يتسع 
افتتاح  أن  مــؤكــدًا  املهمة،  الصحية  املشاريع  مــن 
املستشفى ذو أهمية كبيرة في ظل أزمة جائحة 
كورونا وزيادة نسبة اإلصابات بها، وهو بمثابة 
أبناء  أمـــام  الــتــي قطعناها  الــوعــود  لتنفيذ  بــدايــة 

شعبنا في تقديم أفضل الخدمات.
كما افتتح الكاظمي مشروع دّوار اإلمام الحسني 
الذي سيسهم في فك االختناقات  عليه السالم، 
ــة الــتــي يــشــهــدهــا مــركــز املــحــافــظــة أثــنــاء  املـــروريـ

املناسبات الدينية. 
وأكــــد الــكــاظــمــي أن تـــجـــارب الــســنــوات الــســابــقــة 
أثبتت فشل االعتماد الكلي على النفط، الذي أوقع 
الــدولــة في إحــراجــات، وقــد أعــّدت الحكومة ورقة 
مرتقبة،  ومالية  اقتصادية  إلصــالحــات  بيضاء 
تتضمن محاور عدة، يأتي في مقدمتها تفعيل 
القطاع الخاص ودعمه وتوفير جميع مستلزمات 
نجاحه، ليكون محركًا أساسيًا لعجلة االقتصاد 
العراقي، ومساهمًا فّعاال في توفير فرص العمل 

للشباب.

من جهته، لفت محافظ كربالء املهندس نصيف 
«الصباح»، إلى انه  جاسم الخطابي، في حديث لـ
ــوزراء فــي مكتبه،  ــ نــاقــش، خـــالل لــقــائــه رئــيــس الـ
عددًا من امللفات املهمة الخاصة باملحافظة، منها 
حــصــة كــربــالء مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وانــجــاز 
املــشــاريــع الــخــدمــيــة، ومــعــالــجــة مــوضــوع املــبــازل 
امللفات  املـــدارس، فضال عن عــدد من  ومشاريع 
الخاصة باملحافظة كالطرق الحولية وغيرها من 

املشاريع الستراتيجية املهمة.  

قررت وزارة الثقافة، استحداث 
مؤتمٍر دولي للعلوم االجتماعية 
مة علي الوردي. يحمل اسم العالَّ

وذكر بيان للوزارة، تلقته 
«الصباح» ان «وزير الثقافة 

والسياحة واآلثار، حسن ناظم، 
أوعز إلى الجهات املعنية في 
الوزارة بإعداد دراسة إلعادة 

مة علي  تأهيل وترميم قبر العالَّ
الوردي وإظهاره باملظهر الذي 
يليق به، وإنجاز تمثال تخليدًا 

لذكراه». 
وشدد الوزير، على ضرورة 

العناية بهذا الرمز الفكري الكبير، 
ليس في حقل الدراسات البحثية 
فحسب، وإّنما في كل ما يشير 

إليه من أثٍر، وقيمٍة فنيٍة. 
وكان وزير الثقافة، قد ذكر 
في تغريدة له على وسائل 

التواصل االجتماعي، بمناسبة 
ذكرى رحيل العّالمة الوردي، 

أن «الوردي، في ذكراه، لم ُننجب 
مثيَلُه حتى اآلن. جمع االجتماَع 

علمًا، والتاريَخ موردًا، واألدَب 
، أليست هذه 

ً
السامي طريقة

أطراف املجد حني تشتغل في 
املجتمع والتاريخ واألدب».

تـــبـــدأ الــلــجــنــة الـــتـــي شــّكــلــهــا رئـــيـــس الـــبـــرملـــان محمد 
البرملان  لرئيس  األول  النائب  ويترأسها  الحلبوسي، 
حسن كريم الكعبي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء 
أعمالها، اليوم االربعاء، بزيارة وزارة الكهرباء لالطالع 

ميدانيا على جميع العقود املبرمة واملتوقفة منذ 17 
عاما، بتعاون السلطات الثالث (التشريعية، التنفيذية، 
ــق املــواطــن  ــذي ارهــ ــ الــقــضــائــيــة)، إلنـــهـــاء هـــذا املــلــف ال
أن  دون  من  طائلة  أمــواال  واستنزف  معا،  والحكومة 
اللجنة،  عضو  املقابل.وأكد  في  خدمات  هناك  تكون 
ملفات  بمتابعة  الــلــجــنــة  االزيــــرجــــاوي، جــديــة  مــضــر 
املتورطني  وإحــالــة  يومنا،  والــى   2003 منذ  الكهرباء 

بالفساد في عقود الــوزارة للنزاهة، مبينًا أن الواجب 
الرئيس للجنة هو تشخيص الخلل في ملفات عقود 
الــطــاقــة وتــقــديــم املــتــورطــني الــى الــجــهــات املعنية.وقال 
التي  اللجنة  إن  لـ«الصباح»:  االزيــرجــاوي، في حديث 
تشكلت من رؤساء اللجان وبعض الهيئات املستقلة، 
تنفرد بأنها الوحيدة في جميع دورات مجلس النواب 
التي تتصف بهذا املستوى والهمة، بل تعد من اللجان 

التي  الــوحــيــدة  ألنــهــا  للبرملان،  التاريخية  التحقيقية 
شخصت حالة معينة، وهي مشكلة الكهرباء، وتريد 
التي لم تحل منذ  أن تقف على أسباب هذه املشكلة 
17 عاما. وسبق لرئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية 
املــاضــي، فتح  الــعــام  أعــلــن، فــي  الحلبوسي، أن  هيبت 
الكهرباء خالل  وزارة  أبرمتها  عقدا  في 20  تحقيق 

السنوات املاضية. 

}

ــة مــحــمــد كــريــم  ــ ــزراعـ ــ ــر الـ ــ ــ ــد وزي ــ أكـ
الــــــــــوزارة مــســتــمــرة  ان  الـــخـــفـــاجـــي 
املائية  املـــوارد  وزارة  مــع  بالتنسيق 
إقــرار خطة زراعية  العمل على  في 
طــمــوحــة لــتــحــقــيــق األمـــــن الــغــذائــي 
املنتجات  الوطني، من خالل توفير 
الـــزراعـــيـــة لــتــغــطــيــة حـــاجـــة الــســوق 
الـــفـــائـــض منها  املــحــلــيــة وتـــصـــديـــر 
الــبــالد, مبينًا ان تعظيم  الــى خــارج 
إيــــــرادات الـــدولـــة عــن طــريــق الــقــطــاع 
الــــزراعــــي واملـــحـــافـــظـــة عــلــى الــعــمــلــة 
الصعبة وعدم مغادرتها الى خارج 
الصناعات  ودعـــم  وتشجيع  الــبــالد 
ــتــصــديــر؛  ــة الــتــحــويــلــيــة وال ــيـ ــزراعـ الـ
هـــي مـــن أولــــى خـــطـــوات وتــوجــهــات 
ــــحــــكــــومــــة االتــــحــــاديــــة،  الـــــــــــوزارة وال
الــعــربــي  الــخــلــيــج  ان دول  مــوضــحــًا 
منتجاتنا  الســـتـــيـــراد  األقـــــرب  هـــي 

الــزراعــيــة مــن البلدان األخــرى.وقــال 
الخفاجي في حديث خاص  الوزير 
لـ «الصباح»: إن «دول الخليج العربي 
منتجاتنا  الســـتـــيـــراد  األقـــــرب  هـــي 
البلدان األخــرى، لكون  الزراعية من 
املحاصيل الزراعية ستبقى طازجة, 
فضًال عن انخفاض تكاليف النقل، 
العراقية  املحاصيل  بشراء  والرغبة 
الـــنـــبـــاتـــيـــة واملـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة 
ــيـــزة», مــشــيــرًا إلــــى أن  لــكــونــهــا مـــمـ
«أحــــــــد أهــــــم األهـــــــــــداف األســـاســـيـــة 
للوزارة هو تشجيع القطاع الخاص 
عــلــى تــســويــق املــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
الــفــائــضــة عــن الــحــاجــة املــحــلــيــة إلــى 
االسواق العربية, فضًال عن ايقاف 
اســـتـــيـــراد املـــحـــاصـــيـــل واملــنــتــجــات 
الدواجن،  ولحوم  كالبيض  الغذائية 
وكـــذلـــك بــإمــكــانــهــا الــتــشــجــيــع على 

تصنيع املنتجات الزراعية». 
2 التفاصيل�

3 التفاصيل�

رجح عضو في الهيئة العليا للتعداد العام للسكان 
واملساكن، تأجيل التعداد العام للسكان واملساكن 
الــذي كــان مقررًا أن يجري هــذا العام الــى 2022، 
البالد  بها  الــتــي تمر  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  بسبب 

وتفشي جائحة «كورونا».

اقليم  احــصــاء  هيئة  رئــيــس  الهيئة،  وقـــال عضو 
كردستان سيروان محمد محي الدين، في حديث 
«الصباح»: ان االجتماع االخير للهيئة الذي عقد  لـ
احتماالت  فيه  نوقشت  املــاضــي،  حــزيــران  نهاية 
بسبب  واملساكن،  للسكان  العام  التعداد  تأجيل 
االوضاع االقتصادية والصحية التي يعاني منها 

العراق والعالم في الوقت الحالي.
واضــــاف مــحــي الــديــن ان الهيئة وضــعــت جـــدوًال 

زمنيًا للسير باإلجراءات وصوًال الى يوم التنفيذ، 
ومنها الحصر والترقيم الذي كان يجب أن ينفذ 
في حزيران املاضي، وتقسيم العدادين الذي كان 
يــجــب أن يتبع هـــذا املـــوضـــوع، وقـــواعـــد الــبــيــانــات 
والصور الفضائية، فضًال عن التعداد االلكتروني 
الــى بنية تحتية غير  الــذي يحتاج بشكل اســاس 

متوفرة في البلد حاليًا.  

ــلــقــوات  ــــعــــام ل ــم الـــقـــائـــد ال ــد املـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ أكـ
املسلحة العميد يحيى رسول، ان «قرار رئيس 
املنافذ  فــي  عسكرية  قـــوات  بنشر  الــحــكــومــة 
الحدودية، يهدف بالدرجة األساس إلى فرض 
الفاسدين»،  ومحاربة  والــقــانــون  الــدولــة  هيبة 
مبينا ان تلك الخطوة قد «تشمل جميع املنافذ 

مستقبال».
ــول فــــي تـــصـــريـــح خـــاص  ــ ــال الــعــمــيــد رســ ــ وقــ
املنافذ  تلك  في  القوات  «نشر  إن  «الصباح»:  لـ
ــة قــويــة أراد رئــيــس الـــــوزراء إيــصــالــهــا؛  رســال
الــدولــة،  لسلطة  أن تخضع  املــنــافــذ يجب  بــأن 
ومــنــع األشـــخـــاص واملــجــمــوعــات مـــن إحــكــام 
سيطرتهم عليها، من خالل عمليات التهريب 
ــافـــذ الـــى  ــنـ والــــــرشــــــاوى، وإعــــــــادة إيـــــــــرادات املـ

الحكومة». وأضاف رسول، أن قرار الحكومة 
بنشر قوات عسكرية قد يشمل جميع املنافذ 
لــفــرض سيطرة  تــدريــجــي،  بشكل  مستقبال 
الــدولــة بشكل كــامــل عــلــى املــنــافــذ الــحــدوديــة، 
مشيرا الى ان لدى الحكومة معلومات كافية 
عّما أسماها املافيات واألشباح التي تسيطر 
على تلك املنافذ، مبينا إصدار أوامر مشددة 
تؤشر  الــذيــن  املوظفني  واستبعاد  باستبدال 

عليهم ملفات فساد .
تــجــري بني  الــتــي  بالتغييرات  مــا يتعلق  وفــي 
املتحدث  أشــار  واالمنيني،  العسكريني  الــقــادة 
بــاســم الــقــائــد الـــعـــام، الـــى ان الــتــغــيــيــرات التي 
ــقــيــادة الــعــامــة  تــجــري هـــي وفــقــا لــتــقــديــرات ال
إطــار عملية  وتأتي في  أوال،  املسلحة  للقوات 
الــتــدويــر فــي املــنــاصــب، واثــــر ذلـــك فــي الـــروح 
ــهـــزة الــعــســكــريــة  املــعــنــويــة لــلــعــامــلــني فـــي األجـ

واألمنية.

3 التفاصيل�
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البرملان  رئــيــس  شّكلها  الــتــي  اللجنة  تــبــدأ 
محمد الحلبوسي، ويترأسها النائب األول 
ــان حــســن كـــريـــم الــكــعــبــي،  ــرملـ ــبـ لــرئــيــس الـ
أعمالها،  الكهرباء  عقود  بشأن  للتحقيق 
ــيــوم االربــــعــــاء،  بـــزيـــارة وزارة الــكــهــربــاء  ال
لالطالع ميدانيا على جميع العقود املبرمة 
واملتوقفة منذ 17 عاما، بتعاون السلطات 
القضائية)،  التنفيذية،  (التشريعية،  الثالث 
ــذا املـــلـــف الــــــذي ارهــــــق املـــواطـــن  ــ ــاء هـ ــهــ النــ
والحكومة معا، واستنزف أمواال طائلة من 

دون ان تكون هناك خدمات في املقابل.
االزيـــرجـــاوي،  مضر  اللجنة،  عضو  وأكـــد 
جــديــة الــلــجــنــة بــمــتــابــعــة مــلــفــات الــكــهــربــاء 
املتورطني  وإحالة  يومنا،  والــى  منذ 2003 
للنزاهة، مبينًا  الــوزارة  بالفساد في عقود 
للجنة هــو تشخيص  الــرئــيــس  الــواجــب  ان 
الــخــلــل فـــي مــلــفــات عــقــود الــطــاقــة وتــقــديــم 

املتورطني الى الجهات املعنية.
«الصباح»:  لـ وقال االزيرجاوي، في حديث 
ان اللجنة التي تشكلت من رؤساء اللجان 
وبــعــض الــهــيــئــات املــســتــقــلــة، تــنــفــرد بأنها 
النواب  مجلس  دورات  جميع  في  الوحيدة 
اللجان  من  تعد  بل  والهمة،  املستوى  بهذا 
الــتــحــقــيــقــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــبـــرملـــان، ألنــهــا 
الوحيدة التي شخصت حالة معينة، وهي 
مــشــكــلــة الــكــهــربــاء، وتـــريـــد أن تــقــف على 
أسباب هذه املشكلة التي لم تحل منذ 17 

عاما.
وسبق لرئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية 
هــيــبــت الــحــلــبــوســي، أن أعـــلـــن، فـــي الــعــام 
املاضي، فتح تحقيق في 20 عقدا ابرمتها 
املاضية،  الــســنــوات  خــالل  الكهرباء  وزارة 
مبينا ان اللجنة لن تتوانى في فتح أي ملف 

فساد في الوزارة.
واضاف االزيرجاوي ان واحدة من وظائف 
ــة، لـــذلـــك شــكــل لجنة  ــابـ ــرقـ الـــبـــرملـــان هـــي الـ
املــواطــن  للتحقيق فــي مــلــف ارهــــق كــاهــل 
وأهـــــــدر امــــــــواًال طـــائـــلـــة مــــن دون تــحــقــيــق 
اليوم  ستقوم  اللجنة  ان  مبينا  تــقــدم،  أي 
لالطالع  الكهرباء  وزارة  بــزيــارة  االربــعــاء 
التي يمكن ان  ميدانيا على بعض االوراق 
تستدعيها خالل فترة جمعها للمعلومات 

التي اثيرت خالل اجتماع اللجنة االول.
ولفت االزيرجاوي إلى أنه سيتم فتح جميع 
الكبيرة  العقود وخاصة الصفقات  ملفات 
والتدقيق  فساد،  شبهات  على  الحتوائها 
وعــمــل مـــوازنـــة بــجــمــيــع الــصــرفــيــات الــتــي 
كونها  من  للتحقق  الكهرباء،  على  انفقت 
ــإن كـــانـــت صــحــيــحــة فــلــمــاذا  صــحــيــحــة، فــ
استمر التردي في انتاج الطاقة وتجهيزها، 
مشيرًا الى وجود هدر باملال وعدم تحسن 
للخدمة، فضال عن وجود مشاريع وهمية 
واخرى فاشلة ومشاريع لم تحقق أهدافها 
التي وضعت من اجلها في االرتقاء بعمل 

املنظومة الكهربائية.
بــدوره، كشف عضو اللجنة علي سعدون 
ــي لـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  ــعــ ــــســ ــن ال ــ ــي عــ ــ ــــالمــ ــ ال
تخصصية فرعية منبثقة من هذه اللجنة 
لدراسة العقود املبرمة واملتوقفة، مبينا ان 
رئيس الــوزراء أبــدى استعداده لتقديم كل 
ما من شأنه مساعدة اللجنة للوقوف على 

اسباب تردي واقع الكهرباء.
«الــصــبــاح»: ان  وقـــال الــالمــي، فــي حــديــث لـــ
الــلــجــنــة عـــازمـــة عــلــى فــتــح جــمــيــع مــلــفــات 
الــعــقــود املــتــلــكــئــة الــتــي لــم تــنــجــز الـــى االن، 
منذ  العام  باملال  هــدر  على  تحتوي  والتي 
2003 ولغاية اآلن، إذ ان هناك الكثير من 
املال  فيها  هــدر  واملتلكئة،  الوهمية  العقود 
باملنظومة  تحسن  وال  جــــدوى،  بــال  الــعــام 
الــكــهــربــائــيــة، مــؤكــدا ان االشــخــاص الــذيــن 
للنزاهة  تقديمهم  سيتم  تورطهم  سيثبث 

مهما كانت الجهة التي ينتمون لها.
القانونية  اللجنة  الى ذلك، اوضحت عضو 
البرملان  مــن صالحيات  ان  محمود  بــهــار 
تــشــكــيــل لـــجـــان، تــحــقــق فـــي اداء الــجــهــات 

اللجان  هــذه  تشكيل  ان  مؤكدة  التنفيذية، 
في هذا الوقت جيد جدا، ولكن االهم هو ان 
تصل اللجنة الى نتيجة ايجابية للمصلحة 

العامة في تحسني واقع الكهرباء.
«الصباح»، ان تشكيل  وأضافت محمود، لـ
النواب  التحقيقية من حق مجلس  اللجان 
الداخلي  النظام  املــادتــني 82 و83 من  وفــق 
الرقابي  العمل  للبرملان، بصفته جزءًا من 
للبرملان، وكان يفترض بالدورات السابقة 
ان تفعل هذا االمــر وتكون لها رقابة على 

عقود الكهرباء.
اللجنة ستعرض  ان  إلـــى  مــحــمــود  ولــفــتــت 
ولكن  الـــبـــرملـــان،   عــلــى  تحقيقاتها  نــتــائــج 
املــشــكــلــة انـــهـــا شــكــلــت لــلــتــحــقــيــق بــعــقــود 
2006 الى االن، فإذا كانت هناك خروقات 
ــة، فــكــيــف ســيــكــون  ــقـ ــابـ ــود الـــسـ ــقـ ــعـ ــي الـ فــ
القضاء سيكون  أن  التعامل معها؟ مبينة 

له دور في اكمال التحقيق.
على صعيد متصل، اكد الخبير القانوني 
طارق حرب ان اهم ما يميز لجنة التحقيق 
بــمــلــف الـــكـــهـــربـــاء، هـــو تـــعـــاون الــســلــطــات 
ــة والـــقـــضـــائـــيـــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
الــى مــا يفيد املــواطــن، مبينا ان  لــلــوصــول 
ــوانــــني وضـــعـــت ملــصــلــحــة  ــقــ ــ الــــدســــتــــور وال
ممكنا  يعد  لم  الكهرباء  ومشكلة  املواطن، 

السكوت عنها بعد االن.
«الصباح»: ان تشكيل اللجنة  وقال حرب، لـ
كان لحاجة ملحة ال يمكن تاخيرها، بالرغم 
ــام، ولكن  ــكـ مــن الـــخـــروج عــلــى بــعــض االحـ
ان  املحظورات، موضحًا  تبيح  الــضــرورات 
تحقيقا،  ولــيــس  تحقق  لجنة  هــي  الــلــجــنــة 
لكون االخير عمل السلطة القضائية، ولكن 
اللجنة  فــإن  فــقــط، ومــع هــذا  اللجنة تحقق 
جيدة جدا ومهمة، والدليل على اهميتها ان 
مجلس القضاء االعلى بادر الى استعداده 

للمشاركة بقضاة في عملها.

ــع جــهــاز  ــراك مــ ــتــ ــاالشــ تـــجـــري مـــؤســـســـة الــــشــــهــــداء بــ
املـــخـــابـــرات الـــعـــراقـــي،  عــمــلــيــة كــشــف الـــداللـــة للتحري 
تعود  االنــبــار،  عن موقع مقبرة جماعية في محافظة 
لضحايا قضوا على ايدي عصابات داعش االرهابية.

وافاد مدير مؤسسة الشهداء كاظم عويد في تصريح 
بــأن فريقا فنيا متخصصا في  «الــصــبــاح»،  خص به 
الجماعية في املؤسسة،  املقابر  دائــرة شؤون وحماية 
إجــراء كشف داللــة على موقع مقبرة جماعية  باشر 

الــرمــادي بمحافظة االنــبــار، تعود  فــي صــحــراء مدينة 
لضحايا قضوا على ايدي عصابات داعش االرهابية، 
ــى ان الــعــمــلــيــة تــمــت بــعــد ان تــمــكــن جــهــاز  ــ مــشــيــرا ال
الجناة  احــد  على  القبض  القاء  من  العراقي  املخابرات 
ــو مـــن عناصر  الـــذيـــن ارتــكــبــوا الــجــريــمــة الــبــشــعــة، وهـ
داعــش االرهــابــي، والــذي تم التوصل الى موقع املقبرة 
التعاون االول  الــى ان هــذا  من خــالل اعترافاته، منبها 
العراقي في مجال تحديد مواقع  املخابرات  مع جهاز 
ــــذي ســيــنــجــم عــنــه فـــي املــرحــلــة  املــقــابــر الــجــمــاعــيــة، والـ
اقترفتها  التي  الجرائم  الكثير من  الى  التوصل  املقبلة 
العصابات االرهابية ضد الضحايا في املحافظات التي 

احتلتها. 
ولــفــت الـــى ان املــؤســســة عــقــدت اجــتــمــاعــا مـــع اللجنة 
الدولية لشؤون املفقودين، من اجل االتفاق على وضع 
الــخــطــط واملــعــالــجــات ملــلــف املــقــابــر الــجــمــاعــيــة فــي ظل 
تفشي وباء كورونا، منوها بان الجانبني بصدد بلورة 
الطب  بــاشــتــراك معهد  نــهــائــيــة،  تــعــاون  اتــفــاق  صيغة 
نهائي  ابــرام عقد  اجــل  الصحة، من  العدلي في وزارة 
امللف،  بــهــذا  الــخــاصــة  الخطط  يتم على ضــوئــه وضــع 
وتعزيز عمليات تحديد هويات املفقودين ومصيرهم، 
أو عصابات داعش  املقبور  النظام  ســواء من ضحايا 

االرهابية، وكذلك شهداء الحشد الشعبي.

إعالن
إلى/ الشريك أحمد دحام فرحان

اقتضى حضورك إلى صندوق اإلسكان العراقي الكائن قرب مجمع النهضة وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة على قيام شــريكك الســيد (هبة راســم حســني فتحي) بالبناء على حصته 
املشــاعة فــي القطعــة املرقمــة (9/ 11190) مقاطعــة (جبيــل والخراب) لغرض تســليفه قرض 
اإلســكان. وخــالل مــدة اقصاهــا خمســة عشــر يومــًا داخــل العــراق وشــهر خــارج العــراق مــن 

تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبًال.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

قيادة شرطة محافظة بغداد
مديرية شرطة بغداد الكرخ

مديرية شرطة ابي غريب
مركز شرطة الرسالة

العدد: 6908 
التاريخ : 13 /7 /2020 

فقدان شخص
عبــد  القــادر  (عبــد  املدعــو  فقــد 
علــي مطلــك الزركانــي) امللصقــة 
صورتــه اعــاله تولــد 1992 اســم 
عبــاس  خضيــر  ســليمة  االم 
شــارع  غريــب   ابــي  يســكن 
الســكالت منطقــة واحــد حزيران 
االبتهــال  مدرســة  مــن  بالقــرب 
اثنــاء   2020  /3  /6 بتاريــخ 

مــن  خروجــه 
الواقعــة  داره 
املنطقــة  ضمــن 
فمــن  اعــاله 
لديه معلومات 

االتصال بمركز شرطة الرسالة.. 
املقدم/هيثم دحام فرحان
ضابط مركز شرطة الرسالة
7-14-6

فقدان
فقــد منــي وصــل تأمينــات بنــاء الصــادر مــن 
مديريــة بلديــة قضــاء عامرية الصمــود املرقم 
قحطــان   / باســم   2020/  3/  8 فــي   071760
تســليمه  عليــه  يعثــر  فمــن  حســني  اســود 

ملصدره.

 7 - 14 - 19

فقدان
فقــدت منــي  الهويــة الصــادرة مــن وزارة 
وبحــوث  التدريــب  دائــرة   / الكهربــاء 
عبــد  اســماعيل  اســراء   / باســم  الطاقــة 
تســليمها  عليهــا  يعثــر  فمــن  اللطيــف 

ملصدرها.

 7 - 14 - 237-14-20

ــة مــحــمــد كــريــم الــخــفــاجــي، أن  ــزراعـ ــر الـ ــد وزيــ أكـ
املـــوارد  وزارة  مــع  بالتنسيق  مــســتــمــرة  الـــــوزارة 
املائية، في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة 
لتحقيق األمن الغذائي الوطني، من خالل توفير 
املحلية  السوق  لتغطية حاجة  الزراعية  املنتجات 
البالد, مبينًا  الى خارج  الفائض منها  وتصدير 
ــــة عـــن طـــريـــق الــقــطــاع  ــــدول أن تــعــظــيــم إيـــــــرادات ال
وعــدم  الصعبة  العملة  على  واملحافظة  الــزراعــي، 
ــبـــالد، وتــشــجــيــع ودعـــم  مــغــادرتــهــا الـــى خــــارج الـ
هي  والتصدير؛  التحويلية  الزراعية  الصناعات 
الـــوزارة والحكومة  أولــى خــطــوات وتوجهات  مــن 
هي  العربي  الخليج  دول  أن  االتحادية، موضحًا 
البلدان  الزراعية من  األقرب الستيراد منتجاتنا 

األخرى.
«الصباح»:  لـــ  فــي حديث خــاص  الخفاجي  وقــال 
األقـــرب الستيراد  هــي  الــعــربــي  الخليج  «دول  إن 
ــرى، لكون  الــبــلــدان األخــ الــزراعــيــة مــن  منتجاتنا 
الزراعية ستبقى طازجة, فضًال عن  املحاصيل 
انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء املحاصيل 
محاصيل  لكونها  والحيوانية  النباتية  العراقية 
ــيـــزة», مــشــيــرًا إلــــى أن «أحـــــد أهــــم األهـــــداف  ــمـ مـ
الخاص  القطاع  تشجيع  هو  لــلــوزارة،  األساسية 
عن  الفائضة  الــزراعــيــة  املحاصيل  تسويق  على 
الحاجة املحلية إلى االسواق العربية, فضًال عن 
الغذائية،  واملنتجات  املحاصيل  استيراد  ايقاف 
كــالــبــيــض ولـــحـــوم الــــدواجــــن، وكـــذلـــك بــإمــكــانــهــا 
الــتــشــجــيــع عــلــى تــصــنــيــع املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة». 
الــوزيــر الخفاجي أشــار إلــى أن «الـــوزارة ماضية 

املحاصيل  تسويق  عملية  فــي  الــتــوســع  بــاتــجــاه 
إضافة  الخارج,  إلى  الفائض  وتصدير  الزراعية 
وال سيما مصانع  املــصــانــع،  تشغيل  دعـــم  إلـــى 
التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية 
القطاع  معامل  تعد ضمن  الــتــي  عــامــة،  بــصــورة 
نشاط  إلعــادة  داعمة  الصناعة  ووزارة  الــخــاص، 
ــع  حماية  مـ بــالــتــزامــن  املــعــامــل وتشغيلها  تــلــك 
االنتاج املحلي بالتنسيق مع الوزارتني من خالل 

منع االستيراد».
ولــفــت إلــى أن «تــطــور الــقــطــاع الــزراعــي، وخاصة 
ــراوات؛ جــــاء نــتــيــجــة جــهــود  ــخــــضــ ــ مــحــاصــيــل ال
بــتــوفــيــر  املـــتـــمـــثـــل  ودعــــمــــهــــا  الـــــــزراعـــــــة  وزارة 
ــــزراعــــي، ودور  ــنــايــلــون ال ــمـــدة املــدعــومــة وال األسـ

اإلرشاد الزراعي بنشر ثقافة الزراعة عن طريق 
البيوت البالستيكية, إذ أن مجمل هذه النشاطات 
املــحــلــي»، مستدركًا  االنــتــاج  أسهمت فــي زيـــادة 
بالقول: إن «ضعف عملية التسويق للمحاصيل 
الــزراعــيــة بسبب عــدم توفر وســائــط نقل مبردة 
الــخــارج، مما  إلــى  الــخــضــراوات  لنقل محاصيل 
يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي 
إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج 

والتصدير  الــزراعــي  التصنيع  فــإن  لــذا  املــســوق, 
يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة االقتصادية 

لهذه املحاصيل». 
الزراعي املقبل،  الزراعية للموسم  وبشأن الخطة 
الـــــواردة لتحقيق  املــائــيــة  الــحــصــص  وهـــل تكفي 
موسم زراعــي ناجح, أكــد الخفاجي أن «الــوزارة 
املــائــيــة،  املـــــوارد  وزارة  مــع  بالتنسيق  مــســتــمــرة 
للعمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق 
األمن الغذائي الوطني، من خالل توفير املنتجات 
ــة الـــتـــي تــغــطــي حـــاجـــة الـــســـوق املــحــلــيــة،  ــيـ الـــزراعـ

وتصدير الفائض منها الى خارج البالد».
ــــوزارة داعمة  وتــابــع وزيــر الــزراعــة بالقول: إن «ال
الــزراعــي، ولــدى  القطاع  وســانــدة لالستثمار فــي 
املــوارد املائية  الـــوزارة رؤيــة بالتنسيق مع وزارة 
وهــيــئــة االســتــثــمــار الــوطــنــيــة ومــديــريــات الــزراعــة 
فــي املــحــافــظــات، لــلــتــوســع بــاســتــثــمــار األراضــــي 
الــصــحــراويــة تــحــديــدًا، إلقــامــة مــشــاريــع زراعــيــة 
نباتية وحيوانية مختلفة؛ من ضمنها مشاريع 
بساتني النخيل والزيتون عالي الزيت، ومحطات 

ألبقار الحليب ومصانع األلبان».
ــوزارة الــخــاصــة بتصدير  ــ وبــخــصــوص خــطــط الـ
ــتــمــور  ــّني الــخــفــاجــي، أن «ال الـــتـــمـــور ودعـــمـــهـــا؛ بــ
ممنوعة من االستيراد بشكل دائــم, وأن الــوزارة 
ــــشــــركــــات والــجــمــعــيــات  تــــدعــــم بـــشـــكـــل جـــــدي ال
وكبس  بتصنيع  أعــمــالــهــا  ملـــزاولـــة  املــتــخــصــصــة 
تلبية  بغية  بنشاطاتها  واالرتقاء  التمور  وتعبئة 
التصدير  ولــغــرض  املحلي،  املستهلك  متطلبات 
أيضا, وكذلك الحال في ما يتعلق بإنتاج وتسويق 
القطاع  قبل  مــن  ومنتجاتها  الطماطة  محصول 
الخاص، ودعــم الــصــادرات مهم جــدًا, فضًال عن 
حماية املنتج املحلي من خالل التشديد على منع 

االستيراد». 
وفي ما يتعلق بتسديد مستحقات الفالحني من 
مسوقي محصولي الحنطة والشلب, كشف وزير 
الخفاجي عن «تخصيص  الــزراعــة محمد كريم 
ــع مــســتــحــقــات  ــدفــ ــ ل ــار ديــــنــــار  ــيـ ــلـ مـــبـــلـــغ 483 مـ
الــفــالحــني واملــــزارعــــني مـــن مــســوقــي محصولي 
الحنطة والشلب», وأردف أن «وزارة املالية حولت 
لتسديد  دينار  مليار  مبلغ 483  التجارة  لــوزارة 
محصولي  مــســوقــي  مــن  الــفــالحــني  مستحقات 
الحنطة والشلب للموسم الزراعي الحالي 2020, 
مستحقات  لتسديد  مليارًا   130 بــواقــع  مــوزعــة 
دينار  مليار  و100  الشلب,  محصول  مسوقي 
الدفعة  الحنطة،  ملسوقي محصول  كمستحقات 
دينار مستحقات مسوقي  مليار  األولــى، و253 
الحنطة، الدفعة الثانية», مشيرًا الى أن «الحكومة 
جـــــادة بــتــســديــد جــمــيــع مــســتــحــقــات الــفــالحــني 
واملزارعني وعدم تأخيرها، في إطار جهود الدولة 

في دعم الفالحني والنهوض بالقطاع الزراعي».
وأوضح الخفاجي، أن «إجمالي كميات محصول 
أي بحدود  بلغ 4472137 طنًا,  املسوقة  الحنطة 
أربعة ماليني و500 ألف طن، وهي كميات جيدة 
الزراعة  السابقة», وأشار وزير  باألعوام  مقارنة 
الى أن «الــوزارة ماضية باتجاه معالجة العقبات 
الزراعي، خاصة  القطاع  تواجه  التي  واملشكالت 
في ظل جائحة كورونا، وإيجاد الحلول الواجب 
والتنمية  التطور  لتحقيق  الصدد،  بهذا  اتخاذها 
املستدامة, إضافة الى التركيز على دعم املنتوج 
والفالحني  املزارعني  وتشجيع  وحمايته،  املحلي 
لالرتقاء  املمكنة  املستلزمات  تقديم  خــالل  مــن 
ــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي  ــ ــزراعـ ــ ــاع الـ ــقـــطـ بــمــســتــوى الـ

والحيواني».

ــن الــوطــنــي  ــ كـــشـــف مــســتــشــار األمــ
قاسم األعــرجــي، عــن وجــود خطط 
وتعزيز  للمواطنني  الخدمة  لتقديم 

العالقات مع دول العالم.
ــاء  ــبــ ــة االنــ ــ ــال ــــوكــ وقـــــــال االعـــــرجـــــي ل
ــثــالثــاء: إن  ال أمـــس  الــعــراقــيــة (واع)، 
جهاز  الوطني  االمــن  ”مستشارية 
مــهــم وحـــســـاس، ولــديــه الــكــثــيــر من 
املــهــمــات داخــلــيــا واقــلــيــمــيــا ودولــيــا، 
ــة واألمــــــــــن وجـــمـــيـــع  ــيــــاســ ــــســ فـــــي ال
العمل  الى  الــوزارات“.وأشــار  ملفات 

ــن الــخــطــط  ــاح الــكــثــيــر مــ ــجــ عـــلـــى انــ
وتعزيز  للمواطنني،  الخدمة  وتقديم 
الــعــالقــات مــع دول الــجــوار واملحيط 
وغيرها  االقليمية  ــدول  ــ وال الــعــربــي 
الــعــالــم، وتــوضــيــح طبيعة  مــن دول 
العالم،  لدول  املحب  العراقي  الشعب 
العراقية  الحكومة  توجهات  وكذلك 
الجميع  إلقامة عالقات متوازنة مع 

بما يخدم مصالح العراق وشعبه.
ــة األمـــــن  ــاريـ ــتـــشـ وجــــــــرت فـــــي مـــسـ
ــبــــاح أمـــــس الـــثـــالثـــاء،  ــنــــي، صــ ــــوطــ ال
االعرجي مسؤولية  تسلم  مراسيم 
فالح  مــن  الــوطــنــي  ــن  األمـ مستشار 

الفياض.

هيئة  فــي  التحقيقات  دائـــرة  أعلنت 
ـــة، امـــس الــثــالثــاء،  الــنــزاهــة االتـــحـــاديَّ
تــمــكــنــهــا مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ضــبــٍط 
ة  الوطنيَّ التقاعد  هيئة  في  ملسؤول 

– فرع الفلوجة، متلبسًا بالرشوة.
وذكـــــــرت الـــــدائـــــرة فــــي بـــيـــان تــلــقــت 
«الصباح» نسخة منه ان  فريقا من 
مكتب تحقيق األنبار التابع للهيئة، 
ــى هــيــئــة الــتــقــاعــد الــوطــنــيــة  انــتــقــل إلـ
مــن ضبط  وتمكن  الفلوجة،  فــرع   -
الهويات في  مسؤول قسم إصــدار 

الــرشــوة،  بجريمة  متلبسًا  الـــدائـــرة 
ــك بـــعـــد تــلــقــي املـــكـــتـــب شــكــوى  ــ ــ وذل
من أحد ذوي الشهداء من ضحايا 
منه  املتهم  طلب  تتضمن  اإلرهـــاب، 
ــة  مــبــلــغــًا مــالــيــًا؛ لـــقـــاء إنـــجـــاز الــهــويَّ

ة الخاصة به“. التقاعديَّ
تنظيم محضر  ”تـــمَّ  أنـــه  وأضـــافـــت 
ضــبــٍط أصـــولـــيٍّ بــاملــضــبــوطــات في 
بالفديوات والصور،  ة معززة  العمليَّ
د  وعرضه بصحبة املتهم على السيِّ
ة  اُملختصَّ التحقيق  محكمة  قاضي 
بقضايا الــنــزاهــة فــي األنــبــار، الــذي 
ة (307)  ر توقيفه وفق أحكام املادَّ قرَّ

.“ من قانون العقوبات العراقيِّ

ــاقـــــش وزيـــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  نـــ
الــعــلــمــي نبيل كــاظــم عبد  والــبــحــث 
ــع مــســتــشــار رئــيــس  الـــصـــاحـــب، مـ
كاظم  املحافظات  لــشــؤون  ــــوزراء  ال
العقود  اصــحــاب  ملف  السهالني، 

في مؤسسات التعليم العالي.
واكد بيان للوزارة تلقته «الصباح»، 
الــــــــوزارة مــلــتــزمــة بــاســتــيــعــاب  ان  
الفئة من املتعاقدين بمختلف  هذه 
ــاتــــهــــم وشـــــهـــــاداتـــــهـــــم،  تــــخــــصــــصــ

متأملني أن تخصص لهم الدرجات 
تشكيالت  فــي  املناسبة  الوظيفية 

الوزارة ضمن املوازنة االتحادية. 
ــــوزارة مهتمة  ال ان  البيان  واضـــاف 
ــذا الـــجـــانـــب ألهــمــيــتــه فــــي ضــم  ــهـ بـ
تخدم  ومــهــارات  وإمكانات  طاقات 

الجامعات العراقية.
ــبــيــان الــــى ان الــســهــالنــي  واشـــــار ال
ــرب مــــن جـــانـــبـــه عــــن ثــقــتــه بـــأن  ــ اعــ
العالي  التعليم  مــؤســســات  تــوظــف 
ــزءا  ــ هــــــذه الــــطــــاقــــات بـــوصـــفـــهـــا جـ
املجتمع  خدمة  مشروع  من  فاعال 

العراقي.
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افــتــتــاحــه املستشفى  الــكــاظــمــي، خـــالل  وقــــال 
الذي يتسع ألربعمئة واثنني وتسعني سريرا: 
إنــــه "وكـــمـــا وعـــدنـــا املـــواطـــنـــني فــإنــنــا سننفذ 
املستشفى  التي كان  املتلكئة  املشاريع  جميع 
واحـــــــدًا مـــنـــهـــا"، مــــشــــددا عـــلـــى ان "الــحــكــومــة 
ـــعـــمـــل مــــن املــــشــــاريــــع املــتــلــكــئــة   ســتــســحــب ال

االخرى".
وأكد الكاظمي، بحسب بيان ملكتبه اإلعالمي، 
تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، أن افــتــتــاح املــســتــشــفــى ذو 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي ظـــل أزمــــة جــائــحــة كــورونــا 
وزيادة نسبة اإلصابات بها، وهي بمثابة بداية 
لتنفيذ الوعود التي قطعناها أمام أبناء شعبنا 

في تقديم أفضل الخدمات.
وبّني الكاظمي أن املستشفى قد تأخر تنفيذه 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، وقــــد دخـــلـــت الــحــكــومــة في 
 تحٍد من أجل إكماله في أقل من شهرين من 

عمرها.
كــمــا افــتــتــح رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، بحسب 
الــحــســني عليه  اإلمـــــام  دّوار  مـــشـــروع  الــبــيــان، 
الـــســـالم، الــــذي سيسهم فــي فــك االخــتــنــاقــات 
أثناء  املحافظة  مركز  يشهدها  التي  املــروريــة 
املـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة، واطــــلــــع عـــلـــى مـــشـــروع 
ــــوقــــوف  إكــــمــــال طــــريــــق كــــربــــالء الـــنـــجـــف، وال
عــــلــــى نــــســــب اإلنـــــــجـــــــاز فـــــيـــــه، وأيــــــضــــــا زار 
 مـــوقـــع الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة الــحــبــوب في 

كربالء.
كــمــا زار الــكــاظــمــي مــشــروع تــوســعــة مصانع 
الحديثة،  الــزراعــة  لتكنولوجيا  الــجــود  شــركــة 
فــي حني  العباسية،  العتبة  برعاية  ينفذ  الــذي 
تفقد عـــددا مــن مــشــاريــع الــقــطــاع الــخــاص في 

محافظة كربالء.
وقــــال الــكــاظــمــي: إن الـــعـــراق يـــواجـــه تــحــديــات 
كــبــيــرة، ونــحــتــاج الــى تكاتف وتــعــاون الجميع 

لــعــبــور هـــذه الــتــحــديــات، مـــؤكـــدا أن الــحــكــومــة 
املتلكئة  باملشاريع  العمل  تفعيل  على  عازمة 
اإلدارة، وستعمل على  الفساد وســوء  بسبب 

محاربة كل أوجه الفساد فيها.
وبّني الكاظمي، وفقًا للبيان، أن تجارب السنوات 
السابقة أثبتت فشل االعتماد الكلي على النفط، 

الــــذي أوقــــع الـــدولـــة فــي إحـــراجـــات، وقـــد أعـــّدت 
الحكومة ورقة بيضاء إلصالحات اقتصادية 
يأتي  ومالية مرتقبة، تتضمن محاور عديدة، 

ودعمه  الــخــاص  الــقــطــاع  تفعيل  مقدمتها  فــي 
وتـــوفـــيـــر كــــل مـــســـتـــلـــزمـــات نـــجـــاحـــه، لــيــكــون 
مــحــركــا أســاســيــا لعجلة االقــتــصــاد الــعــراقــي، 
 ومــســاهــمــا فـــّعـــاال فـــي تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل 

للشباب.
وشـــــدد الــكــاظــمــي عــلــى أهــمــيــة الـــشـــراكـــة بني 
املقبلة،  املرحلة  فــي  والــخــاص  الــعــام  القطاعني 
مؤكدا دعم املشاريع املحلية واملنتوج العراقي 
فضال  العراقية،  الصناعة  وتنشيط  وتفعيل 
الــزراعــي، حيث ستعلن  بالقطاع  االهتمام  عن 
الــحــكــومــة قــريــبــا عــن آلــيــات وإجــــــراءات مهمة 
الزراعية  الثروة  العراقي، وتطوير  الفالح  لدعم 

والحيوانية في العراق.  
وتـــــشـــــّرف رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء بـــزيـــارة 
 مرقدي اإلمام الحسني وأخيه العباس عليهما

 السالم.
من جهته، لفت محافظ كربالء املهندس نصيف 
جاسم الخطابي، في حديث لـ"الصباح"، إلى انه 
الــوزراء في مكتبه،  ناقش، خالل لقائه رئيس 
عـــددا مــن املــلــفــات املــهــمــة الــخــاصــة باملحافظة 
الكهربائية،  الطاقة  مــن  كــربــالء  حصة  ومنها 
ومعالجة موضوع  الخدمية،  املشاريع  وانجاز 
املـــبـــازل ومــشــاريــع املـــــدارس، فــضــال عــن عــدد 
مــــن املـــلـــفـــات الـــخـــاصـــة بــاملــحــافــظــة كــالــطــرق 
الستراتيجية  املــشــاريــع  مــن  وغيرها   الحولية 

املهمة.
ـــى أن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء تــوجــه  يــشــار إل
فــور وصــولــه إلــى كــربــالء الــى مبنى الحكومة 
املــحــلــيــة فـــي املـــحـــافـــظـــة، وعـــقـــد اجــتــمــاعــًا مع 
الــحــكــومــة املــحــلــيــة الفــتــتــاح مــشــاريــع خدمية 
فــيــهــا، كــمــا اجــتــمــع بمحافظ كــربــالء نصيف 
 الخطابي بحضور قائد الشرطة والعمليات في

 املحافظة.

رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الحسن املجتبى (ع) في كربالء

ردهات العزل الصحي في احد املستشفيات

مستشفى الفضيلية

انــجــزت مــحــافــظــة بـــغـــداد  75 بــاملــئــة مــن املــرحــلــة 
الــذي  الفضيلية  مــشــروع مستشفى  فــي  الــثــانــيــة 
يضم 200 سرير من ضمن املستشفيات االربعة 

املهمة والتي ُبدئ العمل بها العام املاضي.
العطا  املهندس محمد جابر  وقــال محافظ بغداد 
فـــي تــصــريــح خـــص بـــه "الـــصـــبـــاح"،: ان املــحــافــظــة 
شـــارفـــت عــلــى انــجــازاعــمــال املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ـــــذي تضمن  مـــشـــروع مــســتــشــفــى الــفــضــيــلــيــة وال
إكــــمــــال صــــب ارضــــيــــات 75 بـــاملـــئـــة مــــن بــنــايــات 
ـــى انـــه يــحــتــوي 40  املــجــمــع الــطــبــي فــيــه، مــنــوهــا ال
سريرا وهوبمثابة مجمع طبي نموذجي متكامل 
انه يشتمل على  ،فضال عن  عاملية  وبمواصفات 
دار لــالطــبــاء تــتــكــون مـــن 80 شـــقـــة  ،مـــؤكـــدا ان 

الطبية،الفتا  االجــهــزة  باحدث  ســتــزوده  املحافظة 
الى  املــشــروع اهتماما بالغا نــظــرا  اولـــت  انــهــا  الــى 
الــحــاجــة املـــاســـة لـــه حــالــيــا وكـــذلـــك الـــحـــرص على 
السيولة  قلة  الرغم من  االنــدثــار على  حمايته من 
املالية،مبينا ان املستشفى سيوفر 1000 فرصة 

عمل مباشرة وغير مباشرة.
واوضح ان املحافظة ومنذ تسنمها ملهامها وقبل 
استحصال  على  كــورونــا عكفت  حــدوث جائحة 
املـــوافـــقـــات الــــالزمــــة مـــن اجــــل اســتــئــنــاف الــعــمــل 
باملستشفيات االربعة وهي الفضيلية 200 سرير 
،الشعب 200 سرير ،النعمان 75 سريرا ،والحرية 
الى انجاز تأهيل مستشفى   400 سرير، اضافة 
الفياض وبواقع 360 سريرا، مضيفا ان  ضاري 
املحافظة اعدت الخطط الالزمة من اجل عدم توقف 

العمل بها .

كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 
أعــــلــــى مــــعــــدل شــــفــــاء يــــومــــي مــــن فـــيـــروس 
"كـــورونـــا"، منذ انــتــشــاره بــالــعــراق، فــي حني 
اكدت أن شركات استرالية ستباشر انشاء 
والديوانية  الــصــدر  مدينة  فــي  مستشفيات 

وديالى.
وذكــــر بــيــان لــــلــــوزارة، تــلــقــتــه "الـــصـــبـــاح"، ان 
من  الــتــام  للشفاء  تماثلوا  شخصًا   3784"
فــيــروس كــورونــا أمـــس الــثــالثــاء". وأضـــاف، 
أن  "املجموع الكلي لحاالت الشفاء ارتفع إلى 
االثناء،  تلك  الــعــراق". في  50782 في عموم 
أكد وزير الصحة حسن التميمي، أن شركات 
مستشفيات  انـــشـــاء  ســتــبــاشــر  اســتــرالــيــة 
وقال  وديــالــى.  والديوانية  الصدر  مدينة  في 
التميمي، خالل مؤتمر صحفي، في محافظة 
كربالء املقدسة: إن"هناك مشاريع ستفتتح 
في عدة محافظات، منها املستشفى األملاني 
في النجف األشرف واملستشفى التركي في 
أن  إلى  الناصرية وميسان والبصرة"، الفتًا 
"هناك مشاريع في بغداد، منها مستشفى 
حــي الــعــامــل الــــذي ُبــــدئ الــعــمــل بــه وبنسبة 

إنجاز عالية".
الـــصـــحـــة، أن "الـــشـــركـــات  وأضــــــــاف وزيـــــــر 
االســتــرالــيــة ســتــبــاشــر خـــالل األيــــام املقبلة 
الــصــدر  مــديــنــة  مــنــهــا  بمستشفيات  الــعــمــل 
فــي بــغــداد والــديــوانــيــة وديـــالـــى بسعة 400 
سرير"، مشيرًا إلى أن"هناك توجهًا حكوميًا 
حقيقيًا النجاز املشاريع املتلكئة وبإشراف 
مباشر من رئيس مجلس الوزراء ملتابعتها 
الــصــحــة  أن"وزارة  وأوضــــــــح  شـــخـــصـــيـــًا". 
وبالتنسيق مع دائرة صحة كربالء وضعت 
الحسن  اإلمــــام  مستشفى  لتشغيل  خــطــة 
بآلية  املقدسة  كربالء  في محافظة  املجتبى 
مميزة للحفاظ على البنية التحتية ،الذي يعدُّ 

اإلمــام  أن"مستشفى  مبينا  نوعية"،  إضافة 
ولجميع  سريرًا   492 على  يحتوي  الحسن 
االختصاصات الطبية ومن ضمنها حوالي 
70 سريرًا للعناية املركزة بمواصفات عالية 

وبأحدث األجهزة الطبية العاملية".
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  ذلــــــك،  فــــي غـــضـــون 
والبيئة، تجهيز مؤسساتها الصحية بأكثر 

من 300 جهاز cpap ملواجهة الجائحة.
وافـــــــاد بـــيـــان اخــــــر، بـــــأن "الــــشــــركــــة الــعــامــة 
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية، اعلنت 
الصحية  مؤسساتها  بتجهيز  مباشرتها 
ــتــعــزيــز قـــدرتـــهـــا عــلــى  ل  cpap الــــــ بـــأجـــهـــزة 
مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، وانـــقـــاذ الــحــاالت 
الحرجة من  املصابني بالفيروس املستجد".
وأكد، أنه "سيتم توزيع اكثر من 300 جهاز 
الــصــحــيــة  مــؤســســاتــهــا  عـــمـــوم  بــــني   cpap
وبـــحـــســـب االحـــــتـــــيـــــاج". الــــــى ذلـــــــك، اعــلــنــت 

الثانية من  الــوجــبــة  الــصــحــة، وصـــول  وزارة 
املــقــدمــة من  الطبية والــوقــائــيــة  املــســتــلــزمــات 

جمهورية هنغاريا.
واوضح بيان الوزارة، ان "الوجبة الثانية من 
املــقــدمــة من  الطبية والــوقــائــيــة  املــســتــلــزمــات 
جمهورية هنغاريا وصلت على منت طائرة 
عــراقــيــة عــســكــريــة". واضــــاف، ان "ذلـــك جــاء 
الزبيدي  الله  العبد  بمساهمة الشيخ فيصل 
العراقيني في هنغاريا  التجار  مع  وتواصله 
وبحضور سفير هنغاريا اتيال تار ، وممثل 
ـــوزراء ومــديــر قسم  ال االمــانــة العامة ملجلس 
الرسمي  املتحدث  (كيماديا)و  فــي  املــخــازن 

لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر". 
وبـــــني، ان "هـــــذه الـــوجـــبـــة الــثــانــيــة الـــتـــي يتم 
تسلمها من جمهورية هنغاريا الصديقة في 
اطار التعاون الصحي املشترك ودعم العراق 
ملــواجــهــة جــائــحــة كــــورونــــا"، مــقــدمــا"الــشــكــر 

لــجــمــهــوريــة هــنــغــاريــا لـــهـــذه املــــبــــادرة ولــكــل 
املـــبـــادرات الــتــي مــن شــٔانــهــا تــجــاوز الــعــراق 

للجائحة والتي يمر بها العالم".
الجهود  الــى "ضـــرورة تكاتف  البيان،  ودعــا 
لــلــقــضــاء عــلــى هــــذا الــــوبــــاء،و ثــمــنــت وزارة 
وطــــاقــــم  ــــــدفــــــاع  ال وزارة  جــــهــــود  الــــصــــحــــة 
بايصال هذه  قــام  الـــذي  العسكرية  الــطــائــرة 

املستلزمات الى العراق". 
بينما، حذرت مفوضية حقوق االنسان في 
الــعــراق، من تحول السجون الــى بــؤرة لوباء 
كورونا. وقال عضو املفوضية علي البياتي، 
في تصريح صحفي، انه "مع االسف الشديد، 
املــالحــظ فــي كــل قــضــايــا حــقــوق االنــســان، 
ــلــدعــوات والــتــحــذيــرات  هــنــاك دائــمــا اهــمــال ل
واملــــنــــاشــــدات، خــصــوصــًا نــحــن مــنــذ بــدايــة 
ازمة كورونا حذرنا من تحول السجون الى 
السيطرة  كورونا، وصعوبة  لفيروس  بــؤرة 
عليها، باعتبارها اماكن مغلقة واالجــراءات 
الصحية غير متوفرة، لكن رغــم ذلــك لم نر 
اي اجـــــراءات حــكــومــيــة جــديــة، والـــيـــوم دخــل 

الفيروس الى السجون".
وبــني الــبــيــاتــي، انــه "لــغــايــة اآلن سجلت أكثر 
املقبلة،  األيـــام  ان  ونعتقد  حــالــة   (100) مــن 
ستكون هناك اضعاف لهذه االرقام، بسبب 
عـــدم وجـــود جــديــة النــقــاذ وضـــع الــســجــون، 
تــم تسجيل حالة وفــاة واحـــدة لسجني  كما 

بفيروس كورونا في محافظة البصرة".
وأضاف، ان "عملنا هو املطالبات واملناشدات، 
ثـــم بــعــدهــا ســيــكــون هـــنـــاك تـــحـــرك إلحــالــة 
املعنية النتهاك حقوق  الجهات  دعــوى ضد 
ـــى ان "قــضــيــة الــســجــون  االنــــســــان"، الفــتــا ال
رغــــم خــطــورتــهــا، لــكــنــهــا ســهــلــت املــعــالــجــة، 
ووزارة  شخص  الــف   (64) السجناء  فعدد 
الصحة بإمكانها عمل مساحات لكل هؤالء 
الـــســـجـــنـــاء، وعـــــزل املـــصـــابـــني، لــلــتــمــكــن من 

السيطرة على الوباء في داخل السجون".

رجح عضو في الهيئة العليا للتعداد العام للسكان واملساكن تأجيل 
التعداد العام للسكان واملساكن الذي كان مقررًا ان يجري هذا العام 
البالد وتفشي  بها  تمر  التي  االقتصادية  األزمــة  الــى 2022 بسبب 

جائحة "كورونا".
اقليم كردستان سيروان  الهيئة، رئيس هيئة احصاء  وقــال عضو 
محمد محي الدين، في حديث لـ"الصباح": ان االجتماع االخير للهيئة 
احــتــمــاالت تأجيل  املــاضــي، نوقشت فيه  الـــذي عقد نهاية حــزيــران 
الــتــعــداد الــعــام لــلــســكــان واملــســاكــن، بــســبــب االوضـــــاع االقــتــصــاديــة 

والصحية التي يعاني منها العراق والعالم في الوقت الحالي.
ـــديـــن ان الــهــيــئــة وضـــعـــت جــــــدوًال زمــنــيــًا للسير  واضــــــاف مــحــي ال
الذي  والترقيم  الحصر  التنفيذ، ومنها  الى يوم  باالجراءات وصــوًال 
كان يجب ان ينفذ في حزيران املاضي وتقسيم العدادين الذي كان 
الفضائية،  البيانات والــصــور  املــوضــوع، وقــواعــد  يجب ان يتبع هــذا 
الــذي يحتاج بشكل اســاس الى بنية  فضًال عن التعداد االلكتروني 

تحتية غير متوفرة في البلد حاليًا.
الــى تشرين االول  التعداد  ورجــح محي الدين اصــدار قــرار بتأجيل 
تعقد خالل  قد  التعداد  لهيئة  في جلسة  املقبل  العام  من  الثاني  او 
 الشهر الحالي، مؤكدًا صعوبة اجرائه العام املقبل وقد يؤجل الى عام

.2022 
النفوس  دائــرة  قبل  عــام 1927 من  للسكان  تعداد منظم  اول  ونفذ 
سمي في حينه بالتسجيل العام وكان الغرض منه وضع سجالت 
النفوس واعداد قوائم باملكلفني، اما التعداد الثاني فقد نفذ عام 1934 
العراقيون واالجــانــب وامتد  الــدائــرة حيث سجل فيه  من قبل نفس 
الــى عــام 1935 وكـــان اكــثــر تــطــورا مــن سابقه حيث  التسجيل فيه 
الثالث  التعداد  تــاله  (اللجان)،  الهيئات  طريقة  التسجيل  في  اتبعت 
الطريقة االنية  اتبعت فيه  النفوس  عــام 1947 والــذي نفذ من دائــرة 
والضواحي خالل  املــدن  في  السكان  بموجبها جميع  يسجل  التي 

12 ساعة.
وبعد مرور عشر سنوات على تسجيل عام 1947 نفذ التعداد الرابع 
للسكان عام 1957 من قبل مديرية النفوس حيث اعتمدت الطريقة 
لتسجيل  الهيئات  والقصبات وطريقة  املــدن  لتسجيل سكان  االنية 

سكان القرى واالرياف.
والسباب ارتأتها الحكومة انذاك تقرر تقديم التعداد الخامس الذي 
انه لم يخرج  كان مقررًا تنفيذه في عام 1967 الى عام 1965 غير 
الــظــروف  لــه بسبب  الــتــي اعـــدت  بنتائج مرضية رغــم االســتــعــدادات 

السياسية في شمال العراق في تلك االونة.
الجهاز  الــى  للسكان  العامة  التعدادات  تنفيذ  انيطت مهمة  ذلــك  بعد 
لكي  السادس في عام 1977  التعداد  نفذ  املركزي لالحصاء حيث 
االخــرى  الوطنية  والــحــاجــات  القومية  التنمية  خطة  بمتطلبات  يفي 
لــالحــصــاءات والــبــيــانــات الــســكــانــيــة،فــي حــني جـــرى الــتــعــداد السابع 
التغيرات  في عام 1987 حيث وفر مؤشرات احصائية شاملة عن 
السكانية واالجتماعية واالقتصادية والسكنية على مستوى جميع 

املحافظات ولكل من الحضر والريف،
اخر تعداد وهو الثامن والذي نفذ عام 1997 حيث وفر هذا التعداد 
واالجتماعية  السكانية  التغيرات  عــن  شاملة  احصائية  مــؤشــرات 
واالقـــتـــصـــاديـــة والــســكــنــيــة عــلــى مــســتــوى 15 مــحــافــظــة ولــكــل من 

الحضرو الريف عدا محافظات اقليم كردستان الثالث.
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اوال:- املوازنة العامة
البناء  بسيطة  مــوازنــة  واقــــرار  تقديم  يجب   -  1
والتركيب ملا تبقى لعام 2020  توضح اإليرادات 
واملـــصـــروفـــات الــحــقــيــقــيــة الــحــاكــمــة ومـــا يتعلق 
الناتج  العجز   ســد  وطــرق  فقط  البندين  بهذين 

ومن دون التطرق ألي بنود أخرى.
2 - بناء موازنة لعام 2021 على  اساس قطاعي 
وعــلــى ســعــر بــتــرول ثــابــت لــلــمــوازنــة التشغيلية 
ومتحرك للموازنة االستثمارية، وتوجيه املوازنة 
ـــــة  لـــلـــرواتـــب وشـــــراء الــحــصــة الــتــمــويــنــيــة واألدوي
ادراج  و  فقط  التعليمية  والعملية  املــيــاه  وتعقيم 
والقطاع  االستثمار  على  االعتماد  تشجع  بنود 
الخاص ملعالجة القطاعات األخرى بحيث تحكم  
هـــذه الــبــنــود فــي قــانــون املـــوازنـــة جميع الــقــوانــني 
غير  القطاعات  تمويل  لصالح  وتقيدها  ألخــرى 

املمولة.
3 - تقديم الحسابات الختامية للسنوات املاضية 
تمويل  في  النقص  مكامن  ملعرفة  ومصادقتها 
مــقــابــل اإلســــراف فــي قطاعات  قــطــاعــات معينة 
أخرى من اجل خلق حالة توازن اقتصادي مابني 

القطاعات الخدمية واملنتجة. 

ثانيا :- الكتلة النقدية 
ســحــب الــكــتــلــة الــنــقــديــة املــخــزونــة لـــدى املجتمع 

ومحاولة توظيفها استثماريا من خالل االتي:-
1 - رفـــع ســعــر الــفــائــدة لــإليــداعــات الــنــقــديــة في 
الى  النقدية  السلطة  املصارف حتى لو اضطرت 

دعم املصارف.
الــدولــة فيها بنسبة  إقــامــة مــشــاريــع تسهم   -  2
في  خصوًصا  لالكتتاب  الباقي  ويــطــرح  معينة 
مشاريع مراكز مدن ( dawn town) ومشاريع 
صناعية كبرى مثل البتروكيمياويات (نبراس).

3 - طرح بعض الشركات الرابحة (او التي ممكن 
لالكتتاب مثل   ( اإلدارة  تكتيك  بتغيير  تربح  ان 
شـــركـــة املـــالحـــة الـــجـــويـــة والـــخـــطـــوط والــســمــنــت 

واألسمدة وغيرها.
السائد  بالسعر  محلًيا.  نفط  كوبونات  بيع   -  4
اآلن وشراؤها بعد سنة   بالسعر السائد حينها.
5 - بناء الثقة بني الدولة واملواطن بااللتزام بدفع 

الفوائد واألرباح.

ثالًثا:- التراخيص النفطية 
1 - الــتــفــاوض لــتــأجــيــل مــســتــحــقــات الــشــركــات 

النفطية أو دفعها عينًيا خارج حصة أوبك.
2 - تــقــيــيــم الـــصـــرفـــيـــات الـــخـــاصـــة بــالــشــركــات 

وتقليصها الى الحد األدنى.
3 - اعــــــادة الـــتـــفـــاوض بـــالـــطـــرق الـــرضـــائـــيـــة مع 
الشركات النفطية لتحسني شروط العقود لجهة 

الدولة عند انخفاض أسعار النفط.

رابًعا :- إجراءات تشريعية 
الخاص  املــوقــت  التحالف  قـــرار سلطة  -إلــغــاء   1

بمنع تصدير املواد االولية  وتصدير بعض املواد 
كالحصى والرمال وغيرها.

2 - إلــــزام الــحــكــومــة بــالــبــدء بــجــوالت تراخيص 
كالفوسفات  املعدنية  الــثــروات  بعض  الستثمار 

وغيرها.
3 - اعـــــداد ســلــم رواتـــــب جــديــد يـــراعـــي الــوضــع 
ــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــعــــدال االقـــــتـــــصـــــادي ويـــحـــقـــق ال
بمجموعة  الوظيفة  ترك  على  املوظف  وتشجيع 

من االمتيازات خارج إطار الوظيفة.
4 - إعداد مشروع قانون خاص لتخفيض جميع 
املخصصات املمنوحة بموجب  قوانني  سابقة 

بنسبة معينة.
5 - تــعــديــل بــعــض قـــوانـــني الـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة 
الحاجة  انــتــفــت  امــتــيــازات  الــتــي فيها  والــقــوانــني 

اليها.

خامسا :- الحوكمة واألتمتة 
1 - قيام وزارة املالية باصدار الدينار االلكتروني 
لــغــرض جــبــايــة االيــــــرادات الــحــكــومــيــة والــرســوم 
للتداول  قابلة  غير  انها  يميزها  ومــا  املستحقة 
باالسواق كنقد وبذلك نكون قد قللنا من الفساد 
تلك  الــدولــة قيمة  الجانب وكذلك معرفة  في هــذا 
الــواردات بشكل سريع على ان يتولى اصدارها 
مــصــرف حــكــومــي وال يــتــم مــن خـــالل شــركــات 

أهلية.
وإلـــزام  االلــكــتــرونــي  الــدفــع  - تشجيع وتنظيم   2
املــــصــــارف واملــــؤســــســــات بـــالـــدفـــع االلـــكـــتـــرونـــي 
على  الخاص  القطاع  في  البيع  منافذ  وتشجيع 
استخدام اجهزة الدفع إلكترونيا بدون عموالت 

وضـــمـــان تــغــذيــة حــســابــاتــهــم مـــن قــبــل املــقــســم 
الوطني في البنك املركزي يومًيا.

3 - ضــــرورة اتــمــتــة املــنــافــذ والــجــمــارك وربطها 
لالعتمادات  فتح  او  لــلــدوالر  تحويل  عملية  بــاي 
على  والسيطرة  االســتــيــراد  ألغـــراض  املصرفية 
والعصابات  امليليشات  ومنع  الــحــدوديــة  املنافذ 

من السيطرة عليها.

سادسا :- السياسة النقدية 
أ- سعر الصرف

ـــبـــدء بــتــخــفــيــض ســعــر الـــديـــنـــار الــعــراقــي  1 - ال

الـــى 1500 ديــنــار مقابل  لــلــوصــول  تــدريــجــيــا  
الــــــدوالر  لــغــايــة نــهــايــة الـــعـــام 2020 ومــراجــعــة 

الوضع االقتصادي.
2 - ومــن ثم البدء بتخفيض آخــر لغاية 1800  

خالل 6 اشهر.
3 - تتم بعدها دراســة إمكانية حذف االصفار 
لننتهي بسعر ثابت قــدره 2 دينار عراقي لكل 

دوالر . 

ب- أساليب معالجة التضخم املحتمل 
واآلثار املترتبة عن خفض قيمة الدينار 

العراقي بحيث يكون هذا اإلجراء 
مصحوًبا بالخطوات اآلتيه:-

ـــلـــدرجـــات مــن  1 -زيــــــــادة الـــــرواتـــــب اإلســـمـــيـــة  ل
الــخــامــســة الـــى الــتــاســعــة وزيـــــادة رواتــــب شبكة 
اثر  لتقليل   %  12 بنسبة  االجتماعية  الحماية 

التضخم املحتمل على الطبقات الهشة.
العملة  للحفاظ على  العملة  بيع  آلية  - تعديل   2
الصعبة في داخل البالد وان يجري بيع وتداول 
الدوالر و العمالت االجنبية االخرى مباشرة في 
أسواق العملة او من خالل سوق االوراق املالية 
لكي نحصل على سعر حقيقي للدينار العراقي 
ــــدوالر االمــيــركــي وان يــكــون الضامن  ال مــقــابــل 
لالسعار هو قيمة االحتياطي املتوفر لدى البنك 

املركزي العراقي من العملة الصعبة.
3 -  تــســعــيــر مــشــاريــع الــحــكــومــة فـــي املـــوازنـــة 
مــوازنــة وحــدات  بــالــدوالر وتمويل  االستثمارية 

الصرف للموازنة االستثمارية بالدوالر.
4 - وضــــع مــنــهــاج اســـتـــيـــرادي ووقـــــف بعض 

املــنــافــذ الجمركية ودعــم  االســتــيــرادات وضــبــط 
نظام الضرائب وإعفاء املنتج املحلي من ضريبة 

الدخل ملدة سنتني.
الدولة باستيراد مــواد غذائية تجارية  5 - قيام 
لــــألســــواق وضـــخـــهـــا ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــحــصــة 

التموينية في حالة ارتفاع األسعار.
6 - دعم الوقود للنقل العام واملصانع واملشاريع 
االروائية وإيالء أهمية نسبية عالية للصناعات 

الغذائية.
7 - ضــــخ عــمــلــة صــعــبــة ألســـــــواق الــتــصــريــف 
العراقي  للدينار  للحفاظ على مستوى سعري 
املضاربات  نتيجة  السعر  انــفــالت  دون  يــحــول 

املحتملة.
8 - وتــفــعــيــل دور األمـــن االقــتــصــادي ودخـــول 
األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة املــخــتــصــة لــضــبــط االيــقــاع 
الــنــقــدي فـــي ســـوق الــعــمــلــة وأســـــواق بــيــع املـــواد 

الغذائية.

سابعا :- امالك الدولة 
املستغلة  غير  الحكومية  األصـــول  تسييل   -  1
ومركبات  وبنايات  عقارات  من  امثل  استغالًال 
وأثــــاث وغــيــرهــا  مــن خـــالل بيعها او الــدخــول 

بشراكات استثمارية 
2 - بيع األراضــي املتجاوز عليها للمتجاوزين 
بسعر املثل إلعطاء مسوغ  استعادتها من الذين 
استرجاعها  يمكن  فــال  (وبــعــكــســه  اليــدفــعــون 

وإخراج املتجاوزين )

ثامنا :- القطاع الخاص 
1 -رفع السقف االئتماني للمصارف الحكومية 

إلعطاء قروض.
االقــراضــيــة  املــركــزي  البنك  مــبــادرة  - تفعيل   2
وتــخــفــيــف الــضــمــانــات لــلــمــشــاريــع الــصــنــاعــيــة 
واإلنـــشـــائـــيـــة والــــزراعــــيــــة مــــع ضـــبـــط الـــدفـــعـــات 
وربــطــهــا بــنــســب اإلنــــجــــاز  وفـــتـــح االعـــتـــمـــادات 

لتحريك القطاع الخاص.
3 - ايجاد سبل من خالل التمويل املشترك او 
املمولة  املــشــاريــع  لتمويل  الــخــارجــي  االقــتــراض 

حكومًيا واكمال املشاريع ذات النسب العالية.
الــــضــــمــــان  خـــــطـــــابـــــات  قـــــيـــــود  تـــخـــفـــيـــف   -  4
ومصروفاتها للمشاريع املستمرة غير املدفوعة 

السلف املستحقة.
لـــغـــرض  االنــــتــــاجــــيــــة  املـــــشـــــاريـــــع  عـــــــرض   -  5
لها مقابل  املنفذة  الجهات  استثمارها من قبل 

اكمالها وإدخالها الخدمة.
اإلســـــكـــــان  قـــــــــروض صــــــنــــــدوق  تــــحــــريــــك   -  6
واملــصــرف الــعــقــاري لتحريك قــطــاع اإلنــشــاءات 
مشغل  قطاع  اكبر  كونه  البطالة  يسحب   الــذي 

للعمالة.
7 - زيــــادة الــضــرائــب عــلــى املــنــتــجــات التجارية 
املستوردة وتقليلها عن املواد األولية املستوردة 

لتشجيع املنتج الوطني.

محمد صاحب الدراجي
عضو مجلس النواب
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وأشــار بوريل، في تصريحاته على هامش 
على  أيضا  تركز  النقاش  أن  إلــى  االجتماع، 

الوضع في ليبيا والدور التركي هناك.
التحدي  أن  أوروبية مطلعة  وأكــدت مصادر 
األكــبــر املــاثــل أمـــام أوروبـــا حاليا هــو كيفية 
التركي  التدخل  الناتج عن  التوتر  فتيل  نزع 
في امللف الليبي وتصرفات أنقرة في البحر 
بقلق شديد  األوروبـــيـــون  وينظر  املــتــوســط، 
ـــدائـــر في  إلــــى تــدخــل تــركــيــا فـــي الـــصـــراع ال
ليبيا وكذلك استمرارها في إجراء عمليات 
املنطقة  في  قانونية  يعتبرونها غير  تنقيب 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــزيــرة 

قبرص.
وأقر بوريل بأنه لم يكن ممكنا إيجاد موقف 
مشترك من أنقرة خالل أول اجتماع لوزراء 
خارجية دول االتحاد األوروبي في بروكسل 
مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر، وقــــــال خـــــالل مــؤتــمــر 
تقوضت  تركيا  مــع  "عالقاتنا  أن  صحفي: 
بسبب التدابير األحادية التي اتخذتها تركيا 

والتي تتعارض مع مصالحنا".
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أن  إلــى  يــشــار 
ماكرون كان قد هدد تركيا، بفرض عقوبات 
ليبيا  تركيا في  تفعله  "ما  إن  قائال:  عليها، 
ومسؤولية  تاريخية  مسؤولية  عليه  تترتب 

عقابية".
بــيــنــمــا رد وزيــــــر خـــارجـــيـــة تـــركـــيـــا مـــولـــود 
أثناء  التصريحات  تلك  أوغلو على  جاويش 
زيارة جوزيب بوريل إلى تركيا قبل أسبوع، 
وقــال: إنه في حالة اتخاذ االتحاد األوروبــي 
املزيد من القرارات ضد تركيا، فإن األخيرة 

ســتــضــطــر لــلــرد بــاملــثــل مـــن خــــالل قــــرارات 
مشابهة.

أنــقــرة وشركائها  ويــقــوم خــالف كبير بــني 
فــي االتــحــاد األوروبــــي، فتركيا تــقــدم دعما 
ليبيا،  الوطني في  الوفاق  عسكريا لحكومة 
املتحدة  األمـــم  بــانــتــهــاك حــظــر  وهـــي متهمة 

على تسليم أسلحة لهذا البلد.
لجنة  لرئيس  األول  النائب  رأى  املقابل،  فــي 
الشؤون الدولية في مجلس االتحاد الروسي، 
فــالديــمــيــر جـــــابـــــاروف، أن تـــدخـــل الــجــيــش 
أن يساعد  الليبي يمكن  النزاع  املصري في 

على استعادة الدولة الليبية.  
وشــدد جــابــاروف في الوقت نفسه على أنه 
تــعــني الــســعــي إلـــى حــل ســيــاســي لــألوضــاع 
في هذا البلد، مضيفا: "بالطبع هناك حاجة 
إلجراء مفاوضات سياسية لتسوية الوضع، 
ولكن إذا ساعد الجيش املصري ليبيا على 

استعادة الدولة، فسيكون ذلك جيدا".

ولــفــت الــســنــيــاتــور الــروســي إلـــى أن الجيش 
ـــــــذي تـــمـــكـــن مــن  املــــصــــري تــــحــــديــــدا، هــــو ال
اســـتـــعـــادة الـــدولـــة فـــي مــصــر بــعــد اإلطـــاحـــة 
عمليا برئيس الدولة حينها، محمد مرسي، 
واآلن تتطور البالد بنجاح، ورأى جاباروف 
أيــضــا أن مــصــر مــن الـــواضـــح "قــلــقــة حيال 

زعزعة استقرار الوضع في ليبيا".
في  املــتــمــركــز  الليبي  الــنــواب  وكـــان مجلس 
شرق البالد (يحظى بدعم خليفة حفتر) قد 
أعلن في بيان بالخصوص أن على "القوات 
ــتــدخــل لــحــمــايــة األمـــن  املــســلــحــة املــصــريــة ال
هناك  أن  رأت  إذا  واملــصــري،  الليبي  القومي 

خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا".
في غضون ذلك، أعلن بيان للمتحدث باسم 
قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عقيد 
لتدفق  الــوقــت حــان  أن  طــيــار محمد قنونو، 
الــنــفــط مــجــددًا والـــضـــرب عــلــى األيــــدي التي 

توقفه.

وقـــال قــنــونــو فــي بــيــان نــــاري: "حـــان الــوقــت 
األيدي  النفط مجددا والضرب على  ليتدفق 
تواجد  وإنهاء  الليبيني،  بقوت  العابثة  اآلثمة 
املرتزقة الداعمني ملجرم الحرب الذي أباح لهم 

أرض ليبيا وسماءها".
وشـــدد املــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم حكومة 
ـــوفـــاق عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي "ضــــرب بـــٔور  ال
الــتــهــديــد ٔايــنــمــا وجــــدت وإنـــهـــاء املــجــمــوعــات 
بــــٔارواح  املستهينة  الــقــانــون  عــلــى  الــخــارجــة 

الليبيني في كامل ٔانحاء البالد".
وبــــشــــر قـــنـــونـــو مـــــن وصـــفـــهـــم بــالــلــيــبــيــني 
الشرفاء بأن قوات الوفاق ماضية "إلى مدننا 
وعــودة  ٔابنائها،  عــن  الظلم  ورفــع  املختطفة، 
الليبية  الدولة  مهجريها، وسنبسط سلطان 

على كامل ترابها وبحرها وسمائها".
ووجــــه املــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم حكومة 
ــــوفــــاق رســــالــــة ملــــن نــعــتــهــا بـــفـــلـــول حــفــتــر  ال

مفادها "الجواب ما ترون ال ما تسمعون".

أعــلــنــت طــهــران تنفيذ حــكــم اإلعـــــدام بــحــق أحـــد املوظفني 
بعد  الــدفــاع،  بـــوزارة  الــجــوي  الفضائي  بالقسم  السابقني 
إدانته بالتجسس وتقديم معلومات سرية حول برنامجها 
لــالســتــخــبــارات األمــيــركــيــة "CIA"، وقـــال  الـــصـــاروخـــي  
غــالم حسني  اإليرانية،  القضائية  السلطة  باسم  املتحدث 
تنفيذ حكم  تــم  إنــه  مؤتمر صــحــفــي،:  إسماعيلي، خــالل 
اإلعـــدام بحق "رضــا عسكري"، األســبــوع املــاضــي، مؤكدا 
أن "طــهــران لــن تتساهل مــع أحــد ولــن تــســاوم على أمنها 

القومي".
وأوضح إسماعيلي، أن "املعدوم عسكري تقاعد من وزارة 
 (CIA) الــدفــاع عــام 2016، وأنـــه كــان على تــواصــل مــع الـــــ
أثناء عمله وبعد احالته على التقاعد، وقدم إليها معلومات 
حول إنتاج الصواريخ اإليرانية، مقابل حصوله على املال"، 
مشيرًا إلى أن "األجهزة األمنية كانت تراقبه قبيل اعتقاله".
كما أعلن إسماعيلي، صــدور حكم بــاإلعــدام، بحق ثالثة 
إيران  التي شهدتها  الشغب"  "أعمال  ممن وصفهم بقادة 
فــي تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، عــلــى خلفية زيــــادة أســعــار 
الــوقــود، وقــال إسماعيلي: إنــه "تــم تأييد حكم اإلعــدام في 
يأخذ  أن  ينبغي  "تطبيقه  أن  إلــى  مشيرًا  العليا"،  املحكمة 

مساره القانوني".
الذين صدر حكم  الثالثة  ووصف إسماعيلي األشخاص 
إلى  الشغب"، مشيرًا  أعــمــال  "قـــادة  بأنهم  اإلعـــدام بحقهم 
أثناء  اعتقلوا  إنما  االحتجاجات،  خــالل  يعتقلوا  "لــم  أنهم 
عملية سطو مسلح استهدفت سيدة"، وقال: إن السلطات 
عثرت في جواالتهم على مقاطع فيديو إلضرام النيران في 
بنوك وحافالت وأماكن عامة قاموا بارسالها إلى وسائل 

إعالم أجنبية، مضيفًا أنهم "اعترفوا بجرائمهم".
احتجاجات  املــاضــي،  الثاني  فــي تشرين  إيـــران  وشــهــدت 
عارمة وصفت باألكثر دموية، ضد ارتفاع أسعار البنزين 
وتــــردي األوضـــــاع االقــتــصــاديــة، وتــحــولــت االحــتــجــاجــات 
التي استمرت ملدة أسبوع، بشكل سريع إلى أعمال عنف 
وشغب وتخريب للمتلكات العامة، وبينما أعلنت السلطات 
عن مقتل 230 في االحتجاجات، ذكرت تقارير غربية أن 

عدد القتلى تجاوز األلف قتيل.
إلى ذلك، رفضت الخارجية اإليرانية اتهامات األمني العام 
ملجلس التعاون الخليجي لها بتزويد "املسلحني الحوثيني 
بــاألســلــحــة وتــهــديــد اســتــقــرار املــنــطــقــة"، وجــــاء فـــي بــيــان 
للوزارة: إن "اتهامات نايف الحجرف، األمني العام ملجلس 

التعاون الخليجي ال أساس لها من الصحة".
اإليرانية:  الخارجية  باسم  املتحدث  وقال عباس موسوي 

املدمر  النهج  يتبع  الخليجي  التعاون  العام ملجلس  "األمــني 
لبعض أعضاء مجلس التعاون، وبدال من توجيه اتهامات 
ومزاعم ال أساس لها من الصحة إليران، يتوجب أن يركز 
جهوده على ضرورة إيقاف غارات التحالف املعتدي ضد 
األزمة  لحل  املساعدة  وتقديم  اليمن  في  واألطفال  النساء 

اليمنية عبر الحوار".
أعــــضــــاء مــجــلــس  بـــعـــض دول  أن  ـــــى  إل مــــوســــوي  ولـــفـــت 
التعاون الخليجي، وعلى عكس تطلعات الشعوب العربية 
القضايا  إزاء  الصمت"،  "اختارت  املنطقة،  واإلسالمية في 
والــتــهــديــدات األســاســيــة الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم اإلســالمــي 
األميركية  املتحدة  الواليات  الفلسطيني من قبل  والشعب 
والكيان الصهيوني، "بينما تواصل قصف الشعب اليمني 
املساعدات  إيصال  إعاقة  على  وتعمل  واملحاصر  املقاوم 

والوقود واألدوية ملكافحة كورونا إليه".
تصريحات املوسوي هذه تأتي ردا على تصريحات أطلقها 
الحوثية  الجماعات  نفذتها  التي  الهجمات  الحجرف عقب 
أربـــعـــة صـــواريـــخ بالستية  بـــإطـــالق  االثـــنـــني،  أمـــس األول  
وســبــع طــائــرات مفخخة  مــن دون طــيــار عــلــى األراضـــي 
السعودية، قائال: "تزويد إيران للحوثيني باألسلحة يشكل 
تهديدا ألمن املنطقة واستقرارها ويعيق التوصل إلى حل 

سياسي لألزمة في اليمن".

 { }

يتحدث االمريكيون باستمرار عن عزمهم منع ايران من الوصول للسالح 
ولربما  االمريكيون  املــســؤولــون  يؤكد  وغيرها  مناسبة  وفــي   . الــنــووي 
بعض الدول الغربية عدم السماح لطهران بانتاج السالح النووي ، وكأن 
طهران قاب قوسني او ادنى من اقتناء هذا السالح الذي يعتبر من اسلحة 
الدمار الشامل الذي تمنعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تنص عليه 
الغربية  الــدول  الوكالة . وعندما توصلت  التابعة لهذه  املواثيق والقوانني 
النووي عام 2015 تعانق وزراء خارجية مجموعة 1+5 طربا  لالتفاق 
تنفيذ  في  االيرانية  الطموحات  من  الحد  استطاع  الــذي  الكبير  لالنجاز 
االيراني  الجانب  تؤهل  بمستويات مرتفعة  اليورانيوم  برامج تخصيب 
االقتراب من مستوى التخصيب القادر على انتاج السالح النووي سواء 
في انتاج الرؤس النووية او القنبلة الذرية . واستنادا لالتفاق النووي الذي 
اودع في مجلس االمن الدولي والذي صدر بحقه القرار 2231  فانه اوكل 
الدولية  للوكالة  االيراني  النووي  البرنامج  املراقبة واالشــراف على  مهمة 
للطاقة الذرية . ولم تدخر هذه الوكالة جهدا حيث وضعت نظاما دقيقا 
وصارما لم يستخدم في اي دولة اخرى من الدول االعضاء في الوكالة 
االلتزام  ان قبلت طهران  بعد  االيراني  النووي  البرنامج  املذكورة ملراقبة 
كبادرة  النووي  االنتشار  حظر  بمعاهدة  امللحق  االضافي  بالبرتوكول 
حسن النية والذي يتيح لفرق التفتيش التابعة للوكالة دخول املنشآت من 
دون علم مسبق من السلطات االيرانية . ومنذ 20 يوليو تموز من العام 
2015 وهو تاريخ صدور القرار االممي 2231 ، صدر من رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية 18 تقريرا بشان البرنامج االيراني ايدت جميعها 
اقــرت عدم  انها  النووي كما  االتفاق  الــذي ينسجم مع  االيراني  السلوك 
توجه ايران لعسكرة برنامجها النووي وان ايران كانت ملتزمة بنسبة 
التخصيب  التي لم تتجاوز 3.45 باملئة . اضافة الى كل ذلك فاملؤسسة 
ــنــووي لــم ولـــن يــدخــل فــي اطــار  العسكرية االيــرانــيــة قــالــت ان الــســالح ال
التي اصدرها مرشد  الشرعية  للفتوى  استنادا  االيرانية  الردعية  القوة 
فيها بحرمة استخدام  افتى  الــذي  الجمهورية االسالمية علي خامنئي 

اسلحة الدمار الشامل ومنها االسلحة النووية .
، وان  بالقرار  ايـــران ملتزمة  اذا كانت   ، االن  الــذي يطرح نفسه  الــســؤال 
الـــســـلـــوك االيــــرانــــي مــنــســجــم مـــع قــوانــني 
الــوكــالــة الــدولــيــة ، ملـــاذا الحديث دائــمــا عن 
عـــدم الــســمــاح بــاقــتــنــاء الــســالح الــنــووي ؟ 
وهــل تــوجــد ادلـــة على نية ايـــران انــتــاج او 
اســتــخــدام الــســالح الــنــووي ؟ وايـــن يكمن 
مـــربـــض الـــفـــرس ؟ . الــــجــــواب عــلــى هــذه 
التي  املصادر  في  البحث  يتطلب  االسئلة 
تــغــذي الــحــكــومــات االمــريــكــيــة املــتــعــاقــبــة 
بـــشـــكـــل خــــــاص والــــحــــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة 
التي  باملعلومات  عــام  بشكل  واالقليمية 

تعطي انطباع انتاج السالح النووي .
الدولي  املجتمع  فــي  احــد نفسه  لــم يجهد 
كما يفعل رئيس الــوزراء االسرائيلي ننت 
بغيرها  او  بمناسبة  التاكيد  على  يــاهــو 
عــلــى نــيــة ايـــــران انـــتـــاج الــقــنــبــلــة الــنــوويــة . 
ننت  وقــف  عندما  يتذكر  الــدولــي  املجتمع 
ياهو على منصة االمم املتحدة عام 2015 
ليقدم خارطة توضيحية لقنبلة نووية قال عنها انها سوف تكون جاهزة 
بيد ايران بعد عامني . في العام 2017 والعام 2018 و2019 وحتى قبل 
عدة اشهر وتحديدا في يناير كانون الثاني املاضي قال ان ايــران على 
موعد مع القنبلة الذرية بعد 5 اشهر ! . منظمة اليهود االمريكيني ايباك 
تعمل بشكل مكثف من اجل تقديم معلومات  تتحدث عن نية ايرانية 
لصناعة القنبلة الذرية . مراكز الدراسات املنتشرة في الواليات املتحدة 
الخارجية  ووزارة  القومي  االمــن  ومستشارية  بالبنتاغون  ترتبط  التي 
االمريكية والتي يراسها عادة يهود امثال مارتن اندك السفير االمريكي 
السابق في اسرائيل يعملون ليل نهار لتزويد مراكز القرار في الواليات 
لخدمة  الصهيونية  املاكنة  تسوقها  التي  املضللة  باملعلومات  املتحدة 
املصالح االسرائيلية . اضافة الى ذلك يعمل اللوبي اليهودي الصهيوني 
تتعدى  لتسويق تصورات  الغربية  الــدول  املتحدة وبقية  الواليات  داخــل 
تقارير املنظمات الدولية من اجل ادانة هذه الدولة او تلك خدمة للمصالح 
االسرائيلية في منطقة الشرق االوسط . هذا الكم الهائل من املعلومات 
والدراسات هو الذي تعطي املبرر للرئيس االمريكي او بقية املسؤولني 

بالقول انهم لن يسمحوا اليران بصناعة االسلحة النووية . 
االتفاق النووي الذي توصلت اليه ايران مع املجموعة السداسية الغربية 
استند على قاعدة رابح – رابح وبالتالي انه ازال القلق عند املجتمع الدولي 
امتالك  انه حفظ اليــران احقيتها في  الى  االيراني اضافة  البرنامج  من 
لكن   ، السلمية  لــالغــراض  املستخدمة  الــنــوويــة  للتقنية  الكاملة  الــــدورة 
ايرانية غير مرغوبة  نووية  االتفاق شرع لشفافية  ان  اسرائيل شعرت 
، ولذلك عملت على انهيار االتفاق ليحل محله اتفاق جديد يكون االمن 
االســرائــيــلــي فــي صميم االتــفــاق وهــو مــا يــدعــو الــيــه الرئيس االمريكي 

دونالد ترامب .  
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اتــهــم املــقــرر الــخــاص لــألمــم املــتــحــدة لحرية 
بشن  األبــيــض  البيت  كـــاي،  ديفيد  التعبير، 
"هــجــوم" على وســائــل اإلعــــالم، مشيرا إلى 
تــرامــب في  للرئيس دونــالــد  "تــأثــيــر سلبي" 

حرية الصحافة في العالم.
وقــــــال كـــــاي لــلــصــحــفــيــني، فــــي آخـــــر إفـــــادة 
صحفية له قبل انتهاء فترة عمله، بجنيف: 
ترامب) خالل  (نهج  أن نهجه  الواضح  "مــن 
السنوات األربع املاضية صار الطريقة التي 
يــخــاطــب بــهــا هـــذا الــرئــيــس بـــالـــذات وســائــل 
اإلعـــــالم؛ الــطــريــقــة الــتــي يــشــوه بــهــا وســائــل 

اإلعالم ويشوه بها حرية التعبير".
وحــــــدد كـــــاي مــــا يـــوصـــف بـــالـــهـــجـــوم عــلــى 
للصحفيني  االنتقاد  بمزيج من  الصحفيني 
مع  العمل  وكــذلــك  عنهم  "التضليل"  ونــشــر 

املؤسسات اإلعالمية املحافظة.
وردا على سؤال حول تأثير ذلك في حرية 
"هناك  إن  كــاي  قــال  العالم،  الصحافة حــول 
سلبي  تأثير  وهــو  لترامب،  واضــحــا  تأثيرا 
األمــيــركــيــة  اإلدارات  أن  مــضــيــفــا  لـــلـــغـــايـــة"، 
على  للهجمات  انتقادا  أكثر  كانت  السابقة 
الصحافة من نوع قتل الصحفي السعودي 
جــمــال خــاشــقــجــي، وأعـــــرب كــــاي عـــن أمــلــه 
"الــهــجــمــات" عــلــى الصحفيني  تــنــتــهــي  بــــأن 
األمــيــركــيــني عــنــدمــا يــتــرك الــرئــيــس دونــالــد 
تــرامــب منصبه. كــمــا انــتــقــد املــقــرر األمــمــي 

تـــعـــامـــل بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات مــــع الــتــغــطــيــة 
إنه  اإلعالمية ألزمة فيروس كورونا، قائال: 
"مـــن ســـوء الــحــظ أنـــه تــحــت ســتــار مــحــاولــة 
تــقــيــيــد الــتــضــلــيــل لـــجـــأت الـــحـــكـــومـــات إلـــى 
األدوات القديمة ممثلة في قمع التدفق الحر 
للمعلومات"، وانتقد أيضا ما وصفه بـ "نهج 

على  وحــث  التعبير،  لحرية  القمعي"  الصني 
مقاومة هذا النهج.

وقال: "أعتقد أن هناك تحديا حقيقيا للعالم 
الديمقراطي يتمثل في أن يواجه ما تعتبره 
إلدارة  ونهجها  املــدار  اإلنترنت  نهج  الصني 

حرية التعبير بشكل عام".

أعلن املركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن 
املسلحني في إدلب يقفون وراء استهداف دورية 
أمس  ناسفة،  بعبوة  مشتركة  تركية   - روســيــة 
الــثــالثــاء، وأعــلــن املــركــز، أن عــبــوة ناسفة يدوية 
الــصــنــع انــفــجــرت أثــنــاء مـــرور دوريــــة روســيــة - 
جنود   3 إصــابــة  فــي  تسببت  مشتركة،  تركية 
روس بـــجـــروح طــفــيــفــة، تـــم نــقــلــهــم إلــــى قــاعــدة 

حميميم لتلقي العالج.

والحركات  السودانية  الحكومة  ممثلو  يستعد 
األولــى  بــاألحــرف  للتوقيع  الــبــالد،  فــي  املسلحة 
عــلــى اتــفــاقــيــة الــســالم الــشــامــل، ويــأتــي االتــفــاق 
تتويجا لجولة طويلة من التفاوض بني السلطات 
ـــثـــوريـــة، الـــتـــي تضم  فـــي الـــخـــرطـــوم والــجــبــهــة ال
وحركة  عــقــار،  مالك  بقيادة  الشعبية"  "الــحــركــة 
"تــحــريــر الـــســـودان" بــقــيــادة مــنــي أركـــو مــنــاوي، 
ــــعــــدل واملــــــســــــاواة" بـــقـــيـــادة جــبــريــل  وحــــركــــة "ال

 إبراهيم.

اليوم  الــدولــيــة،  الــعــدل  أن تصدر محكمة  ينتظر 
األربـــــعـــــاء، حــكــمــا فــــي قــضــيــة الـــحـــظـــر الـــجـــوي 
املــــــفــــــروض مـــــن قـــبـــل الــــســــعــــوديــــة واإلمـــــــــــارات 
والبحرين ومصر على قطر منذ عام 2017 على 
خلفية اتهام الدوحة بتمويل اإلرهاب، وأفيد بهذا 
الــشــأن بــأن قــرار املحكمة، ومقرها فــي الهــاي، 
املــتــحــدة،  لـــدى األمـــم  أعــلــى هيئة قضائية  وهـــي 
بــرز  ـــذي  ال الــخــالف  يتعلق بعنصر رئــيــس فــي 
والبحرين  بــني قطر مــن جهة،  أعـــوام  قبل ثالثة 
 ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــــارات، مــــن الــجــهــة

 األخرى.

حــذر الــعــاهــل األردنــــي املــلــك عبد الــلــه مــن أن أي 
تــحــرك إســرائــيــلــي أحـــادي الــجــانــب لضم أراض 
في الضفة الغربية املحتلة سيثير حالة من عدم 
االســتــقــرار، ونــقــل بــيــان للقصر عــن املــلــك قوله 
ألعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في 
مجلس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، إن ضــم إســرائــيــل 
في  اآلمـــال  الغربية، سيبدد  الضفة  فــي  ألراض 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة نــهــائــيــة لــلــصــراع الــعــربــي 

اإلسرائيلي املستمر منذ عقود.

قوات تركية داخل االراضي الليبية

البيت االبيض
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التساؤل  فيه  يكون  غريب،  مشهد  عن  طويًال  تساءلت 
طبيعيًا ألبسط مواطن عن ردة فعل يكون فيها التساؤل 
أشــفــع اإليـــمـــان، حــيــنــمــا لــفــت انــتــبــاهــي (حـــمـــار) يسير 
وسط شوارع بغداد الحبيبة بل بجزرة وسطية في قلب 
العاصمة. وقد عصف تيار التساؤل في داخلي – برغم 
كــل االنــفــالت والــفــوضــى والــفــســاد الـــذي عــم الــبــالد حد 
أكثر فرحت  السؤال خنقني  أنَّ عصف  إال   – االختناق 
أبحث عن مخارج له:- كيف وصل هذا الحمار املسكني 

هنا؟ من يا ترى صاحبه وما الذي يفعله هنا؟
أيــن إجــراءت األجهزة الحكومية.. من بلدية او مــرور او 

شرطة مجتمعية او أي إحساس باملسؤولية؟
تلفتت كامللسوع يمينا وشماال لعلي أجد ما يفسر لغز 
املشهد.. ثم تحركت كاملجنون هنا وهناك ألجد مخرجا 
العام  االنــفــالت  او تفسيرا منطقيا – مع وجــع  لحيرتي 
– لعله يخفف حدت دهشتي .. فناداني أحد املشجعني 

الرياضيني: (أهال أستاذ.. كابنت ال تدوخ)!!
أن  مبطنة خشيت  بعد ضحكة  توضيحا..  منه  فطلبت 
مصالحه،  بتهديد  ويتهمني  الحمار  هو صاحب  يكون 
فقال: (أستاذ ما بك أين تعيش أنت تتعجب من مشهد 
حـــمـــار.. فــي زمـــن االســتــحــمــار). لــم يــكــمــل جملته بعد 
حينما مرَّ قطيع غنم يعبث في حدائق وزهور العاصمة 
والراعي يحمل عصا غليظة جاهزة لالنقضاض على أي 
تحد أو اعتراض ناضج او إحساس باملسؤولية الوطنية.
مـــع أنَّ الـــرصـــيـــف يـــعـــدُّ هـــويـــة ومــعــلــمــًا مـــن أهــــم مــزايــا 
الــــدول رقــي  عــصــر التحضر الــعــاملــي ومـــن خــاللــه تنقل 
الــخــارجــي،  والــزائــر  املحلي  للمتلقي  شــوارعــهــا ومــدنــهــا 
املــاضــي، نهبًا بل  الرصيف في مدننا أصبح من  أنَّ  إال 
التلون واستخدام ما متاح من أساليب  مغنم ملن يجيد 
تدمع عيني وتعصر  يــوم  املهيمنة.. في كل  اآلنية  القوة 
ضــمــيــري مــشــاهــد ســيــطــرة الــبــعــض عــلــى الــــشــــوارع، ال 

سيما أركانه املهمة من قبل باعة متجولني يحيلونه الى 
 مــزابــل صــارخــة تستغيث أهــل العقل والــقــلــب واإليــمــان 

ة. والوطنيَّ
منذ مدة يسيطر أحدهم على رصيف مهم وقد حاول كل 
أصحاب الضمير والحس واإليمان أْن يجبروه على ترك 
الرصيف والتحول الى أي نهب من مغانم العراق الجديد 
الــشــعــارات  لبعض  إال  عليها  للسيطرة  تــحــتــاج  ال  الــتــي 
ذاك  أنَّ  استغربنا حينما وجــدنــا  وقــد  والــنــفــاق،  ـــزي  وال
املتسلطن املحوسم للشارع لم يستطع إزاحته إال أقوى 
بائع  يكن  لم  الجديد)  (املسيطر  فإن  لكْن لألسف  منه.. 
زهــور أو عطور أو كتب.. بل كــان صاحب مــواٍش يذبح 
األغنام  بيع  يعني  ومـــاذا  املعايير،  بعهر  متنقًال  ويبيع 
وذبحها على الشارع العام وفي وضح النهار وفي قلب 
كــوابــح إحساسية  وال  وبـــال ضــوابــط مهنية  الــعــاصــمــة 

مسؤولة، والله يكون بعون الشارع واملواطن.

هــــــــي حقًا تجربة عشــــــــت تفاصيلهــــــــا، بدايتهــــــــا ال تخلو من قلــــــــق، فالقضية 
تتعلق باملســــــــتقبل، وليس من الحكمة أن تضيع سنة من عمر الطالب العراقي 
ومســــــــيرته العلمية، فالحظر الــــــــذي فرضته إجراءات الســــــــالمة الصحية ملنع 
تفشــــــــي الوباء وضعنا في موقف محرج، ومع بدايات الحظر الجزئي كان ثمة 
متســــــــع للتفكير بحل بديل، الحل موجود ومعمول به من قبل بعض املدارس 
والجامعــــــــات العاملية التي مارســــــــت التعليم اإللكتروني منــــــــذ زمن، لكن نحن 

تدريسيني وطلبة لم نفكر يومًا بحاجتنا املاسة لذلك.
 برغم الصعوبات وعقبات انقطاع شبكة اإلنترنت والتيار الكهربائي، وحاجة 
التدريســــــــيني والطلبة ملزيــــــــد من الوقت للتعامل مع آليــــــــات التعليم اإللكتروني 
واختباراتــــــــه، إال أن التجربــــــــة تكللت بالنجاح، في وقت قياســــــــي تمكن كل من 
الطالب واألســــــــتاذ أن يتقن التعامــــــــل مع منصات التعليم 
اإللكتروني املختلفة، وأصبحت الكليات والجامعات تعقد 
اجتماعات مجالســــــــها وتعقد مؤتمراتها وتقيم ورشها 
العلمية، إلى جانب مواصلة املسيرة العلمية، محاضرات، 
اختبارات يومية وشهرية، تقارير، تواصل حي وتدريب 
مستمر، وكانت االمتحانات النهائية للفصل الثاني لطلبة 
الدراســــــــات العليا التحدي األكبر، ســــــــبقها قلق مشروع 
وتخوفات وربما كانت هناك رهانات على الفشــــــــل، لكن 
وبمتابعة مباشــــــــرة من لدن معالي وزيــــــــر التعليم العالي 
الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وفريقه الوزاري، ومن 
ثم رؤســــــــاء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء األقسام 
واملعاونني واللجان االمتحانية، كل من موقعه وباتصال 
 ،(zoom) مباشــــــــر بــــــــني حلقــــــــات اإلدارة عبــــــــر منصــــــــة
وباتصال مباشــــــــر مع الطلبة عبر منصات التعليم، ومع 
تسلم أول إجابة ألحد طلبتنا األعزاء، انفرجت أساريرنا 
وتنفسنا الصعداء كما يقال، وزالت مخاوفنا وانقشعت 
غمامة القلق، واغرورقت عيوننا فرحًا، وربما هتفنا في 

أعماقنا: لقد نجحنا...
 كان معالــــــــي الوزيــــــــر يحــــــــاور بعــــــــض الطلبــــــــة ويطمئن 
عليهم مباشــــــــرة، ومن جهة أخرى يتواصل مع رؤســــــــاء 
الجامعــــــــات، وهــــــــم بدورهــــــــم يتواصلــــــــون مباشــــــــرة مع 
عمــــــــداء الكليــــــــات الذين هــــــــم علــــــــى اتصــــــــال بمعاونيهم 
ورؤســــــــاء األقســــــــام واللجان االمتحانية داخل الكليات، 
واللجــــــــان في تواصل مع الطلبة وهــــــــم آمنون في بيوتهم 
ويــــــــؤدون امتحاناتهم، وقد تضافــــــــرت مختلف الجهود 
الخيــــــــرة لتذليــــــــل الصعــــــــاب ومراعاة الظــــــــروف الصحية 
نتائــــــــج  وظهــــــــرت  للطلبــــــــة،  واالقتصاديــــــــة  والنفســــــــية 
االمتحانات بأســــــــرع مما كانت عليه ســــــــابقًا، وواصلنا 
مســــــــيرتنا فــــــــي االمتحانات التكميليــــــــة، وكل ما نواجهه 
مــــــــن صعوبات وجهــــــــود إضافية ومــــــــا رافق العمليــــــــة من أخطــــــــاء طفيفة أو 
 ســــــــلبيات بســــــــيطة، كلها ال تقلل من شــــــــأن التجربــــــــة وأهميتهــــــــا ونتائجها 

الكبيرة.
 التجربة لم تعمم أو ترســــــــخ فكرة التعليم اإللكتروني فحسب، وإنما أسهمت 
بترسيخ أساليب التعليم الحديث، من خالل األسئلة املوضوعية التي تساعد 
على العصــــــــف الفكري واالســــــــتنباط، واختبارات الكتاب املفتــــــــوح، بعيدًا عن 
أسلوب الحفظ األصم، وطورت إمكانات املالكات التدريسية استعدادًا لتطوير 
املناهج وأساليب االختبار وممارسة التعليم املزدوج مستقبًال، وفتحت آفاقًا 
جديدة لتشكيل ما يمكن نسميه املجتمعات املعرفية، من خالل تواصلنا الذي 
 فرضتــــــــه الجائحة مع مجموعات ومنصــــــــات تضم باحثني من مختلف أنحاء 

العالم.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

فإنه  يــوم خلق على األرض  اإلنــســان منذ 
تمثله  أنها  ويعتقد  يجيدها  مهنة  يمتهن 
وتشكل هويته وشخصيته، تبني حاضره 
وتمضي به الى املستقبل، هذا طبيب وذاك 
مــهــنــدس واآلخــــــر مـــحـــاٍم وهـــنـــاك مـــدرس 
ومــحــاســب وســائــق وعــامــل وفـــالح وحــداد 
مــن أخطر  ونــجــار ووووووو، وســيــاســي.. 
املهن التي يمارسها اإلنسان هي أن يكون 
سياسيا حقيقيا، الطبيب يعالج واملهندس 
يــبــنــي واملـــحـــامـــي يــــدافــــع واملــــــــدرس يــعــلــم 
الحياة،  لـــوازم  واآلخـــرون يصنعون بعض 
لكن السياسي يبني بلدانا ويقيم حضارة، 
باالمكان ان تكون طبيبا ناجحا يشار له 
ناجحا  سياسيا  تــكــون  ان  ولــكــن  بالبنان 
الــى تجربة مــريــرة ونــضــال ووعــي  تحتاج 
العامة  لــألمــور  وحــســاب  وبصيرة  وثقافة 
ليست  واقــتــصــاديــة  واجتماعية  سياسية 
كــكــل حــســاب وقــــد ال تــتــطــابــق مـــع نــتــائــج 
الورقة والقلم. التاريخ يصنعه السياسيون 
الــشــجــعــان، هـــم يــمــهــدون الــطــريــق وتــأتــي 
الشعوب ماضية بما ُرسم اليها وتضيف 
من إبداعاتها الى ما وضعه ذلك السياسي 
الــقــائــد. الـــثـــورات واالنـــقـــالبـــات تــحــتــاج الــى 
قادة مغامرين يضعون لها ساعة الصفر، 
هـــــم مـــــن يــــغــــيــــرون األحــــــــــوال ويـــرســـمـــون 
ـــــثـــــورات الـــتـــي تــكــون  لـــلـــتـــاريـــخ وجـــهـــتـــه وال
بـــال قــــادة ســيــاســيــني خــاصــني مصيرها 
اإلرادة  صاحب  املثالي  السياسي  الفشل، 
بــل أخطر  الوطنية هــو مثقف عــضــوي، ال 
أنــواع املثقفني ألن هــذا يكون مسؤوال عن 
حني  لآلخرين.  صياغتها  وكيفية  الحياة 

ُيستحضر التاريخ تذكر أسماء معينة هم 
من صنعوا هذا التاريخ وحصلوا على دعم 
الشعب ومساعدته بالذهاب بمشوار الحياة 
سعاداتها  الــشــعــوب  مصائر  نهايته.  الــى 
وويالتها مسؤول عنها سياسيون، إقامة 
الــحــروب واملــجــازر واحــتــالل الــبــلــدان ودفــع 
البشرية نحو الحروب الكونية تتم بواسطة 
ســيــاســيــني مــجــانــني هــتــلــر ومــوســولــيــنــي 
ــــنــــة حــــمــــورابــــي  وغـــــيـــــرهـــــمـــــا. بـــــابـــــل مــــدي
ونــبــوخــذنــصــر، األمــــويــــون والــعــبــاســيــون 
يذكر معهما الخلفاء االسالميون، هجمات 
املغول هوالكو وتيمورلنك، االمبراطوريتان 
ملوكهما،  ومعهما  والــفــارســيــة  العثمانية 
ال تذكر ماليزيا إال ومعها مهاتير محمد 
وال سنغافورة من دون لي كوان واالمارات 
زايــد، وكل  الشيخ  املتحدة وفوقها  العربية 
الـــبـــلـــدان الــتــي تــتــســابــق بــمــضــمــار الــحــيــاة 
الحديث يذكر  العراقي  التاريخ  واملستقبل. 
األول  فــيــصــل  املـــلـــك  أول صـــفـــحـــاتـــه  فــــي 
ونــــــوري الــســعــيــد واملـــلـــك غـــــازي وفــيــصــل 
الــثــانــي وعــبــد الــكــريــم قــاســم وعــبــد السالم 
عــارف وصــدام حسني ســواء كانوا هؤالء 
مـــن بـــنـــاة الــبــلــد أم مـــن مــخــربــيــه، ولــكــنــهــم 
البعض  امــتــلــك  جميعا ســيــاســيــون ســـواء 
كـــان محمال  او  الــبــلــد  لــبــنــاء  إرادة وطــنــيــة 
بـــاألمـــراض والــعــقــد والــدكــتــاتــوريــة، ولكنه 
ــبــلــد وذهـــــب بـــه حــيــث يــريــد  أخــــذ تـــاريـــخ ال
باإلكراه او  بالقناعة  وراءه  الشعب   وســار 

 والبطش. 
يــؤشــرهــا سياسيون  الــتــاريــخــيــة  املـــراحـــل 
مؤثرة  خاصة  كاريزما  يمتلكون  وهــؤالء 

فــي وجــــدان شــعــوبــهــم يــكــونــون متفردين 
الـــى األمــــور وثقافتهم  بــآرائــهــم ونــظــرتــهــم 
مـــوســـوعـــيـــة وقـــلـــوبـــهـــم ال يـــتـــســـرب إلــيــهــا 
الــخــوف بسهولة، ولـــذا فليس مــن حــق أي 
السياسية  باملصطلحات  يتلفظ  شخص 
أن يــقــول أنــا سياسي وقــد يــغــرق فــي أول 
امتحان له بطاسة مــاء.. في عــراق ما بعد 
لـــم تــفــرز هــــذه املــرحــلــة لــغــايــة اآلن   2003
هذا  ينتشل  أن  يستطيع  ثــوريــا  سياسيا 
الشعب من األزمات التي تحيق به ويضعه 
عـــلـــى ســـكـــة األمـــــــــان، مــــا يـــنـــقـــص رؤوس 
السلطة السياسية في البلد اإلرادة الوطنية 
وامـــســـاك زمــــام املـــبـــادرة ورســــم الــخــطــوط 
العامة لحركة املجتمع. لقد ظهر البعض من 
السياسيني الذين يمتلكون وعيا سياسيا 
جيدا وتاريخا مشرفا ولكن هؤالء لم تمنح 
لهم الفرصة وتم إقصاؤهم بكل السبل عن 
أصواتهم  بقمع  ســواء  السياسية  العملية 
وبــاالغــتــيــال او فـــرض الــهــجــرة عــلــيــهــم او 
الــركــون الـــى الــصــمــت وتـــرك الــســيــاســة الــى 
األبــد ألن مــن تــصــدرت املشهد السياسي 
عن  السياسية  العملية  الــى  جـــاءت  أســمــاء 
الطائفي  االنتخاب  الصدفة وضمن  طريق 
بالسياسة،  لجهلهم  هــؤالء  لها،  العرقي  او 
غلبوا الهويات الفرعية على الهوية الوطنية 
ليست وطنية  أجندات  يعملون وفق  ألنهم 
واكثرهم مجندون طائفيا ومخابراتيا من 
قبل بلدان الجوار والدول االجنبية ولذا فإنهم 
غــلــبــوا مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة ومــصــالــح 
البلدان التي يأتمرون بأمرها تاركني البلد 
املخربون  فيه  وعــاث  الغرباء  ألطماع  نهبا 

قــدم من  والــدمــار وتسيد فيه مــن  الفساد 
الدينية  لألحزاب  واملــوالــي  العشيرة  أعماق 
يمتلك  أســرتــه وال  إرث  اســتــثــمــر  او رجـــل 
ان  يستطيع  بحيث  الحاد  والــوعــي  الثقافة 
يكون قائدا اوحدا ذا بصيرة ثاقبة وقدرة 
عــالــيــة عــلــى قــيــادة الــجــمــاهــيــر نــحــو غدها 
اآلمــــن. وحــتــى فــي جــانــب الــجــمــاهــيــر فــإن 
النظام  وازمـــات  السياسي  الــوضــع  طبيعة 
الــســيــاســي املــتــالحــقــة والــتــعــتــيــم لـــم تــفــرز 
الذاتي  الظرفني  قائدا جماهيريا منهم ألن 
واملوضوعي لن يسمحا بظهور قائد كهذا 
وسط امبراطوريات سياسية ودولة عميقة 
ولذلك بقي املواطنون حتى يومنا هذا، بعد 
سبعة عشر عاما، ينتظرون ان يخرج منقذ 
سياسي يخطو باتجاه االصالح والتغيير 
تلتف الجماهير حوله كي تستطيع ان تقف 
بــوجــه مـــن يــمــتــلــكــون الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
منها  وجعلوا  الدولة  مفهوم  أفرغوا  الذين 
ال دولة وأشاعوا الفوضى وزرعوا الفساد 
ليس  إذن  مفاصلها..  من  كل مفصل  في 
كـــل مـــن تــكــلــم بــالــســيــاســة هـــو ســيــاســي، 
نــفــر من  إال  يتقنها  هـــذه مهنة خــاصــة ال 
معينة  زمنية  دورات  فــي  يظهرون  الــنــاس 
ولهم  والجرأة  القيادة  يمتلكون مواصفات 
ســحــر خـــاص بــاالســتــحــواذ عــلــى مشاعر 
اآلخــــريــــن وعـــقـــولـــهـــم، الــســيــاســة أم املــهــن 
كــلــهــا، مــا يــحــتــاجــه الــعــراقــيــون سياسيني 
ـــذيـــن  قـــــــادة يـــخـــلـــصـــونـــهـــم مـــــن األمـــــيـــــني ال
امــتــهــنــوا الــســيــاســة فـــي غــفــلــة مـــن الــزمــن 
نحو  ومستقبله  املجتمع  بحاضر  وقذفوا 

املجهول..

والتي لها دور عميق في تعويق مسار تلك الصناعات، وتعطيل 
السياسي في  الخطاب  تاريخ محنة  الوطنية..  االرادات  عمل 
العراق ليست جديدة، فقد ارتبطت بطبيعة النمط السياسي 
الى  الدولة  الحاكم منذ عام 1963 ولغاية 2003، إذ أختزلت 
السلطة، وإذ تغّولت الصراعات التي صنعتها أو تورطت بها 
السلطة، لتكون مجاال لحصر تداول قيم الحرية والديمقراطية 
والحقوق والتعددية وغيرها، ولفرض هوية مبتسرة للخطاب 
السياسي، والذي تحّول عبرها الى قناع للحكم التوتاليتاري، 
واحيانا لنوع من "الخّفة" البرغماتية التي عملت على تمييع 
وتسطيح أية ممارسة لالختالف وللقبول بالتعدد، مقابل ما 
كرسته من سلطوية متعالية للخطاب السياسي ذاته، ليبدو 

وكأنه بروباغندا للحاكم والسلطة والحرب والتاريخ..
وحني نتحدث اليوم عن الحاجة الى خطاٍب حر، يتجاوز عقد 
فاعلية  على  يقوم  الحديث عن خطاب  نعني  فإننا  املاضي، 
استحقاقات  مع  والعقالني  الواقعي  والتعاطي  التاريخ،  نقد 
ــــذي يــعــنــي بــالــضــرورة الــحــاجــة الــى  الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، وال
ايجاد البيئة السياسية املناسبة، والى الضرورة التي تقترن 
على  ومسؤوليات،  ومــواقــف  كــخــيــارات،  الديمقراطية  بوعي 
مستوى تأهيل تلك البيئة لقبول التنوع والتعدد واالختالف، 
وكذلك على مستوى جعل صناعة الخطاب السياسي أكثر 
الــنــظــر نــحــو أهمية  الــســيــاســيــة، ولــفــاعــلــيــة  لــلــواقــعــيــة  تمثيال 
فاعلية  فــي  تأثيرها  قــوة  مــدى  ومعرفة  األخـــرى،  الخطابات 
األداء الــســيــاســي املــؤســســاتــي والــحــزبــي واالجــتــمــاعــي، إذ 
الحر،  االقــتــصــاد  الــحــديــث عــن مفاهيم حــديــث مثل  اليمكن 

واالجتماع الجديد، وعن املواطنة والحقوق والحريات، وإدارة 
والتواصلية  التفاعلية  العالقة  عن  الحديث  دون  من  الــدولــة، 
والتنمية واالستقرار، ومــع ربــط ذلك  األمــن  مع استحقاقات 
املجال  بوصفه  والسياسي،  االجتماعي  العمران  بــضــرورة 
التصور  لنا  "املدينة السياسية" والتي تعني  الذي تنشأ فيه 
املــؤســســي، مثلما  للعمل  الــقــانــونــي واالخـــالقـــي واالطــــــاري 
ومشاريعها  خدماتها  فــي  الحديثة  املدينة  أيضا  لنا  تعني 

ومواطنيها.
 

املدينة والقرار السياسي
من الصعب الحديث عن مفهوم املدينة واملؤسسة والقانون 
دون  فمن  السياسي،  القرار  الحديث عن  دون  والعمران من 
التغيير  يــــدرك حقيقة  الــــذي  الــســيــاســي  الـــقـــرار  وجــــود ذلـــك 
الدولة  ملشروع  واقعي  تنظيم  وال  تأسيس  اليوجد  ويتبناه، 
القانوني واالخالقي والدستوري،  الوطنية، ال على املستوى 
البيئة  تأهيل  شأنها  مــن  التي  الفاعليات  مستوى  على  وال 
السياسية للدفاع عن الحريات والحقوق، وتقديم الضمانات 

التي تكفل حمايتها وصيانتها.
ما تقوم به حكومة السيد الكاظمي من إجراءات، وماتواجهه 
سياسية،  وحتى  وصحية،  واقتصادية  أمنية  تحديات  مــن 
يــعــكــس مـــدى الــصــعــوبــة فــي تــأمــني أجــــواء مــنــاســبــة لــتــداول 
الخطاب السياسي القائم على أساس املشروعية السياسية، 
وعلى التفاعل مع السياقات التأسيسية لبنية الدولة، وللعمل 
التعدد  مفاهيم  عن  الحقوقي  التصور  وإلشاعة  املؤسسي، 

مثلما هي هيمنة  قائمة،  العشوائية  مــازالــت  إذ  واالخــتــالف، 
والتي  ســائــدة،  واالمنية  االيديولوجية  بجوانبها  العنف  لغة 
تحّولت بالتراكم الى مصدر مادي ورمزي، لتعويق العمل ألية 
إجـــراءات حقيقية نحو اإلصــالح االقــتــصــادي، ونحو إعــادة 
تأهيل البنيات املؤسسية، ولتداولية الخطاب السياسي، وهذا 
ولوجود  من جانب،  للتغيير  رافضة  إرادات  وجــود  مايعني 
إذ تكون  آخــر،  مــن جانب  الــدولــة  بنية  فــي  تعقيدات هيكلية 
الحاجة الى املواجهة رهينة بإجراءات قانونية وردعية، على 
مــســتــوى فـــرض إرادة الـــدولـــة، وهــيــبــة مــؤســســاتــهــا، او على 
ُينّظم  وقيمي  وســيــاســي  اجتماعي  عقد  صياغة  مستوى 
تخّص  التي  التحديات  وملواجهة  والواجبات،  الحقوق  أســس 
مقابل  وغــيــرهــا،  والتعليم  والــصــحــة  والتنمية،  األمـــن  بــرامــج 
ــتــي تــتــعــّلــق بــطــبــيــعــة تلك  وضـــع الــجــمــهــور أمــــام الــحــقــائــق ال
املــشــاركــة فــي معالجاتها، السيما  الــى  الــتــحــديــات، والــدعــوة 
أّن بعضها صـــار (مــخــضــرمــا) مــثــل أزمـــة الــكــهــربــاء وأزمـــة 
الــخــدمــات، وأزمـــة الصحة، وأزمـــة التعليم، فضال عــن أزمــات 
املؤسسي،  الــتــرهــل  االســتــثــمــار، ومعالجة  الــفــســاد وضــعــف 

وادارة الثروة الوطنية، وتجاوز عقدة االقتصاد الريعي..
كــّل هــذا األفـــق الــغــائــم، والــُعــقــد الضاغطة، ستظل جـــزءا من 
وعن  تغّولها،  عــن  املــســؤول  فهو  السياسي،  الخطاب  محنة 
بطء معالجاتها، وعن تعطيل صناعة وظيفتها الستراتيجية 
الذي يملك  القوية، بوصفه املشروع  الدولة  في دعم مشروع 
األهلية ملواجهتها، والتعاطي العقالني والنقدي مع أسئلتها 

الكبرى.

منذ أشهر- بعد انتشار جائحة كورونا وأنا محاصر بسبب اإلجــراءات الوقائية 
التي اتبعها كطقوس ال يمكن التهاون في القيام بها. صارت جدران املنزل حدودًا 
فاصلة بني دنياي في البيت والعالم الخارجي. وكلما خرجت لشراء ما نحتاجه 
من أشياء شعرت وأنا أعبر باب املنزل بأني ادخل في حدود دولة أخرى وصلتها 
منذ دقائق. اغلق باب املنزل ورائي، وانظر الى الشارع الفارغ إال من بعض املارة، 

وافكر هل أنا في مكان آخر جديد لم أعرفه من قبل.
 في الواقع أن أشهر بقائي في البيت أعطتني شعورا قويا بأن هذه الجائحة غيرت 
حياتنا الى درجة كبيرة. ولعل اول عالمات هذا التغيير هو فقدان اصدقاء واحبة 
لنا. ومن املؤسف ان وضع الجائحة ما زال خطيرا. وعلينا أن ننتبه جيدا كي ال 

نتعرض لإلصابة.
 قلت بــدأت أحــس بأني حــني أخـــرج، وأراقـــب تفاصيل الحياة مــن حولي يسيطر 
علّي شعور قوي بأني أتعرض اآلن لنوبات قوية من الحنني الى الوطن، والى بغداد 

بصورة خاصة.
املدينة  هــذه  أتخيل شعوري حني سأترك  السابق كنت  في   
أتخيل نفسي في مكان آخر  أحبها جبرا حبا شديدا.  التي 
بعيد، وأنا اتذكر من هناك، من غربتي الشوارع التي احبها. 
في  احيانا  املتنبي، جلستي  الجمعة في شــارع  يــوم  صخب 
شــهــر تــشــريــن الــثــانــي تــحــت تــمــثــال الــرصــافــي. وقــوفــي فــوق 
املتنبي. كنت في واقع  او جلسة قرب تمثال  الشهداء  جسر 
الحال أحاول تخيل هذه الصور في حال هاجرت من وطني. 
هـــذا مـــا كـــان يــحــدث قــبــل كـــورونـــا. كــنــت أتـــمـــرن جــيــدا على 

مواجهة أجواء املنفى.
 لكن في هذه األيام فرضت علينا هذه الجائحة نمطا جديدا 
من الحياة. هذا النمط الجديد ال يختلف في قسوته عن شعور 

أي شخص يترك بلده ويغادر بعيدا.
ان كل ما كنا نعيشه  أركانه من حولنا.  اكتملت  إذن  املنفى 
في السابق توقف الى وقت آخر. كل ما كنا نقوم به لم يعد 
موجودا. ثم حاصرنا شبح االصابة وهي اصابة قاتلة. وهكذا 
انسحبنا واحسسنا بمعنى املنفى الحقيقي. وكان علينا أن 

نخترع حياة بديلة أخرى تحل محل أيامنا قبل هذه الجائحة.
أن  أجيب  الشكل؟  بهذا  كــورونــا  بعد  للحديث عن تجربتنا  دفعني  الــذي  ما  لكن 
ما دفعني هو ان كثيرا من االصدقاء بــدؤوا ينشرون صورهم في األماكن التي 
لنشر  يدفعهم  ما  الجديد هو  باملنفى  ان شعورا  وأظــن  قليل.  قبل  تحدثت عنها 
ذكرياتهم هنا وهناك معلقني عليها بجملة قصيرة مثل هذه العبارة: الصورة قبل 
كورونا. أال تعني هذه الجملة أننا فقدنا شيئا ما نحاول استعادته بأي شكل من 

األشكال لكن من دون جدوى.
شخصيا لم أكن أظن أن العالم يمكن ان يتعرض لحصار غريب بهذا الشكل. وال 
اظن ايضا ان هناك من كان يتوقع ان فيروسا صغيرا سيقلب حياتنا رأسا على 

عقب كما يقال.
أقصى ما كنت أتوقعه هو تعرض افريقيا ألوبئة وهذا شيء اعتدنا على سماعه، 
ثــم ينسى بعد فــتــرة. لكن ان تــكــون صـــورة الــعــالــم كــمــال نــراهــا اآلن فــهــذا مــا لم 

يتصوره أحد على االطالق. ألقل أننا في عالم آخر.
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مستويات قياسية
وســــــــّجل مؤشــــــــر ناســــــــداك املرّكب الذي 
التكنولوجيــــــــا  قطــــــــاع  عليــــــــه  يهيمــــــــن 
مستويات قياسية عند اإلغالق في ست 
من جلساته الســــــــبع األخيرة، ما انعكس 
علــــــــى ثقــــــــة املســــــــتثمرين بأنَّ شــــــــركات 
التكنولوجيا تســــــــتفيد من قواعد "التزام 
املنــــــــازل" التي شــــــــّكلت ضربة لشــــــــركات 

الطيران والفنادق واملتاجر.
وقال املحلل لدى "ويدبوش ســــــــكيورتيز" 
دان إيفــــــــز الذي يعتقد أنه ال يزال بإمكان 
كبــــــــرى شــــــــركات التكنولوجيــــــــا تحقيق 
مكاســــــــب إضافيــــــــة بنســــــــبة 30 في املئة 
هــــــــذا العام "هنــــــــاك رابحون وخاســــــــرون 

واضحون في السوق حاليا".
وأضاف "من وجهة نظر الرابحني، هناك 
ضوء مســــــــّلط بوضوح على أســــــــماء في 

قطاع التكنولوجيا".
وقال كبيــــــــر الخبــــــــراء في ســــــــتراتيجية 
الســــــــوق لدى "برودنشــــــــال فاينانشــــــــال" 
شــــــــركات  إن  كروســــــــبي  كوينســــــــي 
التكنولوجيا هي "جانب اليقني" في فترة 

الضعف االقتصادي.

ويعني االرتفاع األخير أن خمس 
شركات فقط ضمن ما باتت تعرف 

بمجموعــــــــة "فاانــــــــغ" -- وهــــــــو اختصار 
لفيســــــــبوك وآبــــــــل وأمــــــــازون ونتفليكس 
وغوغل -- باتت تشــــــــّكل أكثر من 20 في 
املئة من قيمة مؤشر "إس اند بي 500".

وفي حني يبدو أنَّ ارتفاع عدد اإلصابات 
بفيروس كورونا املســــــــتجد في الواليات 
املتحدة شــــــــّكل محّركا لالرتفاع األخير، 
إال أن السياســــــــة هي علــــــــى األرجح أكبر 
مصــــــــدر قلق لهــــــــذه الصناعة، بحســــــــب 

محللني.
ومن املقرر أْن يمثل الرؤساء التنفيذيون 
لكل من آبل وغوغل وفيسبوك وأمازون 
أمام كابيتول هيــــــــل في 27 تموز الحالي 
فــــــــي جلســــــــة اســــــــتماع بشــــــــأن قضايا 
مكافحــــــــة االحتــــــــكار، ما يثيــــــــر مخاوف 
على األرجح من إمكانية تجاوز مصالح 
الحكومــــــــات إحــــــــداث ضجيج سياســــــــي 

فحسب.
وقال إيفــــــــز إن "27 تموز يوم مهم لرؤية 
ما إذا سيكون مناســــــــبة سياسية للفت 
األنظــــــــار أم مجــــــــّرد بداية تحّرك أوســــــــع 

في  بكثير 
ما يتعّلق بتفكيك هذه الشركات".  

ويتفق كروســــــــبي بأن السياسة ال تزال 
عامــــــــًال ال يمكــــــــن التنبــــــــؤ بنتائجه. وفي 
حــــــــال فــــــــاز املرّشــــــــح الديموقراطــــــــي جو 
بايدن بانتخابات الرئاسة األميركية في 
تشرين الثاني، فقد يزيد ذلك من فرص 

اّتخاذ واشنطن خطوات أكثر تشددا.

"صفقة رابحة"
ويتوقع أن تكون شــــــــركات التكنولوجيا 
الكبرى في وضــــــــع جّيد في فترة إعالن 
اإليرادات املقبلة، والتي تبدأ هذا األسبوع.

شــــــــركات  عائــــــــدات  تراجعــــــــت  وبينمــــــــا 
الطيران والســــــــياحة البحرية بنسبة 90 
فــــــــي املئة أو أكثر خــــــــالل فترات من الربع 
الثاني من العام، يتوقع أن تحقق شركات 
تكنولوجيــــــــا عمالقة على غــــــــرار أمازون 
ونتفليكس مكاسب بنسبة تتجاوز 20 

في املئة، بحسب محللي وول ستريت.
لشــــــــركة  املشــــــــارك  املؤســــــــس  وينــــــــّوه 
"كامبرالنــــــــد أدفايــــــــزرز" ديفيــــــــد كوتوك 
إلى أن ارتفاع مؤشــــــــرات ناسداك يعكس 
كذلك املكاســــــــب التي حققتها شــــــــركات 
التكنولوجيــــــــا الحيوية التــــــــي تعمل على 

تطوير لقاحات وعالجات لكوفيد19-.
وقال إن القطاع بات "صفقة رابحة اليوم. 
تنفق شــــــــركات الرعايــــــــة الصحية اليوم 

وستأتي العائدات غدا".
وأضــــــــاف كوتوك "ال أعتقــــــــد أنها مجّرد 

فقاعة".
وبينمــــــــا يعــــــــد نجاح ناســــــــداك املؤشــــــــر 
األوضح على تحّسن قطاع التكنولوجيا، 
يعكس مؤشر "إس اند بي 500" املتنوع 

كذلك ازدياد أهمية القطاع.
ومع تفشي (كوفيد – 19)، أزال املؤشر 

كة  شر
"هارلي ديفيدســــــــون" لتصنيع الدراجات 
"نوردســــــــتروم"  ومتجــــــــري  الناريــــــــة 
و"مايســــــــيز" واســــــــتبدلها بأســــــــماء أقل 
شــــــــهرة على غرار "تايلــــــــر للتكنولوجيا" 

و"مختبرات بيو-راد".
وأفاد كبير املحللني لدى "مؤشــــــــرات إس 
أند بي داو جونز" هاوارد سلفربالت إن 
وتيــــــــرة التغيير قد تتســــــــارع إذا تفاقمت 
تداعيات أزمة فيروس كورونا املستجد.

وقال سلفربالت "على املؤشر في مرحلة 
ما أن يتفاعل مع السوق واالقتصاد".

"فقاعة تيسال"
وتسيطر مجموعة  "فاانغ" لتكنولوجيا 
املعلومات حاليا على نحو 28 في املئة من 

س  إ "
نــــــــة اند بي 500"،  ر 16 مقا بـ

في املئة عام 2010.
علــــــــى  التعليــــــــق  ســــــــلفربالت  ورفــــــــض 
التكهنات بأن "تيســــــــال" ســــــــتدرج قريبا 
في "إس اند بي". وتشمل شروط إضافة 
الشــــــــركات إلى املؤشر نشــــــــر أرباحها 
على مدى أربعة فصــــــــول متتالية، وهو 
أمــــــــر تســــــــتوفيه تيســــــــال عندمــــــــا تعلن 

نتائجها في 22 تموز.
وارتفعــــــــت أســــــــهم الشــــــــركة املصّنعــــــــة 
بشــــــــكل كبير  الكهربائيــــــــة  للســــــــيارات 
مؤخــــــــرا، لتتفــــــــوق علــــــــى غيرهــــــــا مــــــــن 
شركات التكنولوجيا، إذ باتت أسهمها 
تتداول بمســــــــتويات أعلــــــــى بأربع مّرات 

عن مستوياتها في منتصف آذار.
ورغم أن تيســــــــال واجهت صعوبات في 

البداية في تحقيق أرباح، إال أن التحسن 
الذي حققته جعل منها أكبر شــــــــركات 
ســــــــيارات فــــــــي العالــــــــم لجهــــــــة القيمــــــــة 
الســــــــوقية، لتتفــــــــّوق بشــــــــكل كبير على 
وغيرهما  موتــــــــورز"  و"جنرال  "تويوتا" 
من شركات تصنيع السيارات التقليدية 
مبيعاتهــــــــا  تتجــــــــاوز  التــــــــي  العمالقــــــــة 
مبيعــــــــات  كبيــــــــر  بشــــــــكل  للســــــــيارات 

"تيسال".
لكن يعتقــــــــد البعض أن التحّســــــــن الذي 
حققته "تيسال" خرج عن السيطرة، من 
بينهم محللون لــــــــدى "جي بي مورغان 
تشــــــــيس" الذين أشــــــــاروا إلى "تقديرات 
قيمة كبيرة ترافقها توقعات كبيرة من 

املستثمرين ومخاطر تنفيذ عالية".

{ }

قال املستشــــــــار التجاري للبيت األبيض إّنه يتوّقع أن يّتخذ 
الرئيس األميركي دونالد ترامب "إجراًء قوًيا" ضّد تطبيَقي 
ْني، في ظّل عودة التوّتر بني  "تيك توك" و"وي تشات" الصينيَّ

الواليات املّتحدة والصني.
وصّرح بيتر نافارو لشــــــــبكة فوكس نيوز إّنه يتوّقع "إجراًء 
قوًيــــــــا" من ترامب ضّد هذين التطبيقــــــــني اللذين زعم أّنهما 
يرســــــــالن كّل البيانات "إلى خوادم في الصني، مباشرًة إلى 
الجيــــــــش الصيني والحزب الشــــــــيوعي الصينــــــــي والوكاالت 

(الرسمية) التي تريد سرقة ممتلكاتنا الفكرّية".
ُيحّقــــــــق تطبيــــــــق "تيك تــــــــوك" رواًجــــــــا كبيًرا لــــــــدى املراهقني 
خصوًصــــــــا بفضل فيديوهاته الطريفة املتمحورة بشــــــــكل 

كبير على الرقص واملوسيقى. وتعود ملكّيته إلى مجموعة 
"بايت دانس" الصينّية ويقرب عدد مســــــــتخدميه من املليار 
حول العالم. أّما "وي تشات" فهو برنامج املراسلة األّول في 

الصني ويستخدمه أكثر من مليار شخص.
وأّكد ترامب أّنه يدرس إمكان منع "تيك توك" بسبب شكوك 
بحصــــــــول عملّيات تجّســــــــس عبر هذه الشــــــــبكة لحســــــــاب 
الحكومة الصينّية. وبعثت "أمازون" رســــــــالة إلكترونّية إلى 
موّظفيها تطلب منهم إزالة تطبيق "تيك توك" عن هواتفهم، 
علــــــــى ما أعلنت املجموعــــــــة األميركّية العمالقــــــــة العاملة في 
حقل التجــــــــارة اإللكترونّيــــــــة. لكّن املجموعة عــــــــادت وقالت 

الحًقا إّنها أرسلت هذه الرسالة "من طريق الخطأ". 
وتعليًقــــــــا على هذه الخطــــــــوة، قال نافارو "لقــــــــد أعلنوا ذلك 
وتراجعــــــــوا عنه، األمر الذي ُيظهر تأثير الحزب الشــــــــيوعي 

الصيني على الشركات األميركّية، وهنا تكمن املشكلة".
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أرجأت اإلمــارات إطالق مسبار "األمل" 
الجوية، في  املريخ بسبب األحـــوال  إلــى 
مهمة عربية غير مسبوقة الستكشاف 
ـــكـــوكـــب األحــــمــــر تــــعــــّزز قــــــّوة الـــدولـــة  ال
أكثر  أحــد  وتدخلها  الناعمة  الخليجية 

نوادي دول العالم خصوصية.
وكـــــــان مــــن املـــــقـــــّرر أن يـــقـــلـــع مــســبــار 
تانيغاشيما  مــركــز  مــن  اآللــــي  "األمـــــل" 
منّصة  باستخدام  الياباني  الفضائي 
مــيــتــســوبــيــشــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة 
بتوقيت   00,51 الساعة  تموز   15 فــي 
الساعة 20,51 ت  تّموز   14) اإلمـــارات 

غ).
لـــكـــنَّ ســــوء االحــــــوال الــجــويــة دفــــع إلــى 
تـــأجـــيـــل االطـــــــالق حـــتـــى يـــــوم الــجــمــعــة 
بــتــوقــيــت   00,43 الـــســـاعـــة  تـــمـــوز   17

اليابان (16  اإلمــارات و05,43 بتوقيت 
بتوقيت   20,43 الــســاعــة  تــمــوز/يــولــيــو 

غرينيتش).
وقـــالـــت وكـــالـــة اإلمــــــارات لــلــفــضــاء على 
تــويــتــر "تـــأجـــيـــل مـــوعـــد إطـــــالق مهمة 
"مسبار  املــريــخ  الستكشاف  اإلمــــارات 
األمل" بسبب الظروف الجوية في موقع 
في  تانيغاشيما  جــزيــرة  فــي  اإلطــــالق 

اليابان".
نــــافــــذة إطـــــــالق حـــتـــى 13 آب  وهــــنــــاك 
بحسب املتغّيرات، بما في ذلك الطقس.

وكــــان كــيــجــي ســـوزوكـــي رئــيــس بعثة 
مـــنـــّصـــة مــيــتــســوبــيــشــي حــــــّذر عــشــيــة 
مــوعــد االطـــالق االولـــي مــن أّن "الطقس 
يــزداد سوءًا (...) وهناك فرصة للبرق 
فــي تــوّقــعــات ليلة الــغــد وحــتــى ساعات 

إطالق اليوم التالي".
وســيــســتــغــرق "األمــــــــل" ســبــعــة أشــهــر 
كيلومتر  مــلــيــون   493 ملــســافــة  للسفر 

إلـــــى املــــريــــخ، لــيــبــلــغ هـــدفـــه تـــزامـــنـــًا مــع 
احتفال اإلمــارات بمرور 50 عامًا على 
املسبار  املــوّحــدة. وسيقوم  الدولة  قيام 
الكوكب لسنة مريخية  بــالــدوران حــول 

كاملة أي 687 يومًا.
ومــن املــتــوّقــع أن ينفصل املــســبــار عن 
صاروخ اإلطالق بعد نحو ساعة، وبعد 
بحسب  الحقيقية"،  "اإلثـــــارة  تــبــدأ  ذلـــك 

مسؤولني إماراتيني.
وقــــالــــت ســــــارة األمــــيــــري نـــائـــبـــة مــديــر 
مـــشـــروع بــعــثــة املـــريـــخ ووزيــــــرة الـــدولـــة 
لشؤون العلوم املتقّدمة "أتطّلع إلى أول 
24 ساعة بعد االنفصال، وهنا سنرى 

نتائج عملنا". 
اإلشــارة  على  "عندما نحصل  وتابعت 
ألول مـــرة، عــنــدمــا نــتــأّكــد أّن كــل جــزء 
من املركبة الفضائية يعمل، عندما يتّم 
نصل  عندما  الشمسية،  األلــــواح  نشر 

إلى مسارنا ونتّجه نحو املريخ".

{ }

{ }
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نوافذ
أحــتــاج الــى معجزة فــي ذلــك الــوقــت, وأوفـــر حظًا, 
لـــم أســتــطــع فــعــل شــــيء ولــــم أجــــد ثــمــة مـــا يــومــي 
بها  الــنــوافــذ, ال يمر  مــن  السنني خالية  بــالــحــيــاة, 
مــوتــي  بــعــد  فــتــحــت  ان  أدري   الـــضـــيـــاء, حــتــى ال 

أم ال؟

انتظار
ذهب زمانها, وحظها من الحياة واقفًا دون سؤال, 
تشتكي ألمــهــا عــن ذلــك الـــزوج الـــذي فقد صوابه 

وتقول: الى متى وأنا على هذه الحال؟
الـــذي كــانــت األم تبحث عــن مفقودات  الــوقــت  فــي 

أخرى.

صوت
أرهقته الكثير من األصوات في هذه الحياة, حتى 
الــذي دوى في رأســه,  استغاث من شــدة الصوت 
لم يشتك ألحد سوى نفسه مخافة أْن يظهره, إذ 

الـــغـــائـــب لم يكن ذلك الصوت سوى صوت أبيه 
في االنفجار.

وهج الحياة
كانت تأخذهم في 
رحــــــــــالت جــمــيــلــة 

ـــــذي  ــــم ال ــــعــــال الـــــــى ال
يــــجــــهــــلــــون بـــقـــوتـــهـــا 

الفرح  تحرق  وعطفها, 
أنـــهـــم  إال  عـــيـــنـــيـــهـــا  فــــــي 

عجزوا عن فهم هذا, تسحق 
بــني شــيء ضعيف  ساعاتها 

مـــن شــهــيــق وزفــــيــــر, حتى 
أصــــــبــــــحــــــت أكــــثــــر 

صمتًا.

جسد مثقل
نظر لزحمة األشالء, 

والدقائق القادمة بني عويل يحرق األنفاس ولهاث 
لـــشـــوارع خــالــيــة مــن املــــارة تــعــج بــرائــحــة الــرحــيــل, 
حــتــى أخــــذ بـــالـــعـــودة وهــــو يـــقـــول فـــي نــفــســه: ما 
 مــن جــديــد الــيــوم ســـوى حــلــم قــديــم أصــبــح الــيــوم 

غائبًا.

األم
ال تــــدري.. كــيــف ستنتهي حــيــاتــه؟ يــجــري األنــني 
فــي عــروقــهــا كــنــزف دم دون ســكــني, ال يفقه ما 
 تــقــول, فــاملــوت كـــان نــائــمــًا فــي الـــجـــوار يــومــًا بعد 

يوم.

عند آخر الليل
الطريق, حتى  الــى أول  ما زال يحلم في الوصول 
انتهت ســاعــات الفجر األولــــى, صــرخ فــي بــرودة 
أنــه يركض  له  بــدا  الصمت وقفز من غطاء نومه, 

في الفراغ باحثًا عن ذاكرة.

الغياب
الى كل مكان.  الغياب, فالجميع قد رحلوا  أنست 
املـــرآة وتبحث عــن صورتها  الــى  بــال نهاية تنظر 
عن التفاصيل الغائبة وما تبقى منها, ال من حل 
لـــهـــذه الــــصــــورة. يجب 
ال  أو  تــتــقــبــلــهــا  أن 
تــتــقــبــلــهــا, ولــكــن 

بدمعات خبيئة.

في عالم آخر
يخيل إليها أنها 
فـــي عــالــم آخـــر, 
عــــنــــدمــــا كـــانـــت 
لصوته  تــنــصــت 
وهـــــو يــســتــرســل 
بكلمات  الــحــديــث 
يـــــلـــــفـــــهـــــا الــــــشــــــوق 
والـــــحـــــنـــــان, مــحــلــقــًا 
بعالم آخر, تاهت في 
ذلك العالم, حتى أكلتها 

خيانته بصمت.

تـــخـــضـــع نــــصــــوص الــــشــــاعــــر عـــبـــد األمـــيـــر 
العبادي في مجموعته (تراتيل الكاهن) إلى 
أسلوب وتداعيات قصيدة املشهد واالمتثال 
العسير  مــن  يجعل  نحو  على  منطقها  إلــى 
تــخــطــي ســطــوتــهــا املــشــهــديــة الــقــائــمــة على 
لــنــا اكتمال  الــتــي تتيح  الــصــوريــة،  املــشــابــهــة 
إمتالكها  يمكن  ال  والــتــي  الشعر  فــي  املتعة 
طـــويـــال لـــتـــكـــرار الـــــقـــــراءة وطــبــيــعــة املــتــلــقــي 
ودرجات وعيه في كل حني ذلك يتطلب جهدا 
والداللة  للمعنى  الشعري  االنبات  في  شاقا 
تــبــعــا لــحــاجــتــه فــي ســيــاق الــنــصــوص تجاه 
املكاني  السياق  فــي  حولنا  مــن  العالم  غنى 
رغم  العيني  الجغرافي  وحيزهما  والزماني 
أن الشعر ال يخضع لزمان محدد، وذلك أمر 
يفرض تحديا السيما حينما تكون الكتابة 
الزمن  الشعرية أشبه بحاشية من حواشي 
الــتــي تــفــتــرض مــشــهــدا النــلــم بــأطــرافــه لكنه 
تلعب  أن  لها  الــصــورة ومتيحا  لغرابة  منتج 
التتعايش  التي  لــلــذات  امتحان  وهــو  بحرية 
بشروط متساوية أو كخيار ال بد منه وبمثل 
املشهدي وجودا  النص  يبتدع  هكذا تصور 
زائــال سعيا في أن تكون الصورة الشعرية 

نادرة التوقع في القصيدة:
أنا أكره الورقة/ التي يغش/ فيها األصدقاء/ 
أكـــره القلم/ الـــذي يــرســم/ األشــبــاح/ أكـــره أن 

أختار/ أرضا ملوتي..
ــــى مـــســـار آخــر  ومــــن ثـــم يــنــحــرف الـــنـــص إل
وكأنه ينحو منحى قريب الشبه  من طريقة 
تــولــيــد (قــصــة داخــــل قــصــة) وقــــد ال تصل 
إلـــى نــقــطــة خــتــامــيــة فــالــنــهــايــة بــمــثــابــة نهاية 
متخفية وتــلــك وســيــلــة مــن وســائــل ارســـال 
خــطــابــهــا الــشــعــري املـــوغـــل بــتــصــفــح املــكــان 
عبر االقتران التصادفي مع امــرأة  ومسافة  
التــتــضــمــن أي مــســيــر بــســبــب أن الــنــص ال 

التي  البعيدة  القرى  تلك  إلى  الوصول  ينوي 
اللزوم فيها للخرائط والتشارف على نهاية 
من  ومــزيــدا  دائــريــا  وتتطلب شكال   بعينها 

االنتظار :
قــالــت لــي امــــرأة/ تــعــاَل نــرســم زوايــــا/ قلت ال 
املنزوية/  القرى  الــزوايــا/ حيث  أشكال  أحــب 
ــــــي أعـــشـــق/  ــــــذا ان ل الــــــضــــــوء/   وال يــــــزورهــــــا 

الدوائر..
تمضي صورة املشهد في نصوص الشاعر 
الــعــالقــة املتالزمة  الــعــبــادي نحو  عــبــداالمــيــر 
عــذراء  وابتكار صــور  الشعري  االنبهار  مع 
لــم تكتشف مــن قــبــل، وهــي تــقــدم مــؤشــرات 
القصد  بمقتضاها  يستمر  مظللة  لبدايات 
أمتع  فيها  وتكتشف  للنصوص  التواصلي 
النتائج تلك ظاهرة مصاحبة لفرص التأويل 
عــبــر املــســلــك االيـــحـــائـــي لــكــتــابــة الــنــصــوص 
وخــفــايــاهــا غــيــر املــشــخــصــة فــهــي متخيلة 

وواقعية في آن معا، بمعنى أنها مركبة من 
معنيني املعنى الواقعي يجاوره تماما املعنى 
املبتكر  أو مايسمو على األصل ومايظهره 
املــتــلــقــي مـــن ردود تــتــصــل بـــظـــروف قــــراءة 
ــــذي يــفــصــح فـــي الــنــهــايــة عـــن مــدى  ــنــص ال ال
زمني لوجوده املالزم للنص ووشاياته عبر  

الزمن :
أنت  أتساءل؟/ حتى  الشطرنج/  أحــرك/ قطع 
يا ألعاب التسلية/ يقتل فيك الجنود/ وتبقى 

القالع/ تحرس امللوك
ويلتفت نص ( قال لي ولدي) إلى شخصية 
عــمــلــت مــنــجــزا اســتــبــاقــيــا وحـــيـــاة يــالمــس 
لنفسها  أتـــاحـــت   إذ  معانيها  أقــــرب  الــنــص 
أن تــتــحــول إلـــى بــنــيــة فــاعــلــة بــمــا تــظــهــر من 
مــتــخــف عــنــهــا لــكــي يلتحم الــنــاس عــمــا هو 
الذكرى  ليطلق  وقسرا  عنوة  عنهم  مقصى 
في  ونستطيع  عوالم خالدة  نحو  من جديد 
ضوء هذا أن نرى الشعر متلبسا بشخص 
الــذي  املــعــطــى  وهـــو  املــخــفــي  يتمتع بشعرية 
يــكــون األصــعــب مــن معطيات الشعر  يــكــاد 
عــرفــهــا  قـــد  لــحــالــة  االدراك  يــمــثــل  بــوصــفــه 
الــجــمــيــع ويــســتــذكــرهــا عــلــى غــــرار شـــيء ال 
يتوقف متحديا اإلقامة العابرة للحظة زمنية 
الكامن  لألسى  الشعر  مخالطة  من  انطالقا 
في هذه الشخصية التي تتفجر في ذكرها 
نفائس األعمال املاثلة في تعبيرية  النص عن 
 إنــســان اليــدركــه الــتــالشــي واليــخــذلــه الحس 

الرصني :
يعتقد أبي/ أن الزعيم حي لم يمت/ كان يعلق 
ثالث صور لإلمام علي/ كان يخفي صور 
أمــني واملــهــداوي/ مات  الزعيم/ ماجد محمد 

أبي وظلت صور الزعيم حية..
الشعر  يفهم مشقة  الــعــبــادي  الــشــاعــر  لــعــل 
ـــكـــونـــهـــا بـــحـــثـــا عـــــن املــــشــــاعــــر واملــــتــــاعــــب  ل
واصطياد الصور الشعرية ببراعة، ومتاعب 
البحث عنها من أفق ألفق لتذوق ما تحمله 

من بريق وندرة.

ولـــــهـــــذا، فـــقـــد انـــشـــغـــل عــــطــــوان بـــمـــوضـــوعـــات 
الدراسات الثقافية ومنهج ما بعد الكولونيالية 
ـــــــعـــــــراق، فـــــصـــــدر لـــــه خـــــــالل الــــســــنــــوات  فـــــي ال
الكاريكاتور  رســوم  في  النبي  رمزية  املاضية: 
للثقافة  األيـــديـــولـــوجـــي  واالســـتـــعـــمـــال   ،2010
الـــعـــربـــي  الـــفـــكـــر  فــــي  اآلخـــــــر  2017، وصـــــــور 
كــتــاب  إنــــجــــاز  عـــلـــى  ويـــعـــكـــف حـــالـــيـــًا   .2017
العراقية  املدينة  فــي  السلطة  تــحــّوالت   بعنوان: 

الحديثة..

* تشهد الدولة العراقية منذ ما يقرب من املئة 
عــام على تٔاسيسها تــحــّوالت دائــمــة، بــدءًا من 
االنـــتـــداب الــبــريــطــانــي ولــيــس انــتــهــاًء بخالفات 
األحزاب الحالية، ما الذي فعلته هذه التحّوالت 

بالعراقي، مواطنًا وسياسيًا؟
الدولة  تــحــّول بنية  الحديث عــن  لــي أن  -  يبدو 
الــعــراقــيــة وتـــطـــّورهـــا هـــو حــديــث مــرتــجــى عن 
املدينة  يطول  أن  يمكن  الــذي  الــتــحــّول  إمكانية 
ـــعـــراقـــيـــة أيـــضـــًا بــــصــــورة دقـــيـــقـــة. فــاملــديــنــة  ال
الدولة  لتلك  استعارة  ســوى  ليست  باملحّصلة 
واملــؤســســاتــيــة،  الــقــانــونــيــة  مستلزماتها  بــكــل 
وبكل ما تقتضيه من حقوق وواجبات لألفراد 
وللجماعات. ودائمًا ما ينبغي أن ُيمّيز املدينة أو 
أّي حيز آخر، من وجهة نظري، من أجل إدراك 
الخّالقة  مقدرتها  هو  التحّول،  أو  الجدل  فكرة 
عــلــى إدارة الــتــنــّوع والــتــعــّدد ولــيــس االقــتــصــار 
فحسب  املــادي  بمعناها  والكثافة  السعة  على 
(ثّمة وصف شائع يقرن املدينة بمعيار السعة 
معاينة  فــإنَّ  املعنى  بهذا  السكانية).  والكثافة 
حركية الدولة هو نوع من معاينة حركية املدينة 
القائمة على الجدل أيضًا. وال يمكن للمدينة أن 

تكون مدينة ما لم تحفل بالتعّدد.
والسؤال هو هل كانت الدولة العراقية جزءًا من 
إمكانية  استوعبت  تاريخية  بنيوية  صيرورة 
تشّكل العقل االجتماعي فيها أم كانت مجّرد 
بنية ميتافيزيقية مؤّجلة أو مجّرد مقولة لغوية 
لــم تــقــتــرب مــن حقيقة نــمــّوهــا الــتــاريــخــي كما 

يجب؟
الــحــقــيــقــة، لــم تنجح الــنــخــب الــثــقــافــيــة واألدبــيــة 
سة في تحبيك مقولة "الوطن الجامع" أو  املؤسِّ
اُألمــة" برأسمال شعبي ثقافي مشترك،  "دولــة 
إذ سرعان ما بدأت الدولة تسفر عن عناصرها 
املتنافرة، لذلك لم ُتوَفق من الناحية املؤّسسية 
بــنــاء مــجــال سياسي وثــقــافــي واجتماعي  فــي 
د يستوعب حقيقة التمايز ما بني  هووي ُمتعدِّ

املكونات الفرعية املتعددة.

*  ملـــــاذا هــــذا الــتــنــافــر الــبــنــيــوي فـــي املــجــتــمــع 

العراقي؟
الـــعـــشـــريـــنـــيـــات  فـــــي  املـــحـــلـــيـــة  الــــقــــيــــم  ألنَّ    -
لــم تتغّير   

ً
تــقــلــيــديــة قــيــَمــًا  والــثــالثــيــنــيــات بقيت 

التطّور  وحتى  طفيف،  بنحٍو  إّال  سبقها  عّما 
الالفت في مجال التشريعات الدستورية الذي 
حفلت بــه الــدولــة وتــبــّنــتــه، إّنــمــا كـــان يتعارض 
مـــع أي تــطــور آخـــر لــهــا إن كـــان اجــتــمــاعــيــًا أو 
التوافق هذا في  فلسفيًا. وتأسيسًا على عدم 
والفلسفية  واالجتماعية  الحقوقية  املستويات 
تعّددها،  على  نفسها،  الفرعية  الهويات  بقيت 
الــجــامــع بــمــنــظــورات تجزيئية  الــوطــن  تــتــخــّيــل 
 بذلك مساعي 

ً
طائفية وِعرقية مختلفة، متغافلة

للدولة  افتراض تحديثي  القائمة على  التوحيد 
ناف عمره على الثمانني عامًا.

منذ  العراقي  املحلي  املجتمع  باختصار شهد 
ثــالثــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن مــظــاهــر تــمــديــن 
لــفــتــرات زمــنــيــة قــصــيــرة، لــكــن هـــذه املــظــاهــر لم 
ُتــِصــب الــجــوهــر املــحــّلــي بــالــتــمــام، ولـــم يسعها 
االســـتـــجـــابـــة ملــــا ُيـــطـــلـــق عــلــيــه تـــمـــرحـــل الــبــنــى 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــتــــاريــــخ، فـــبـــدا حــضــورهــا 
الــوظــيــفــي فـــي ضــمــن بــنــيــة الــثــقــافــة الــرســمــيــة 
والـــعـــقـــل الـــســـيـــاســـي ســطــحــيــًا، فـــكـــان وجــــود 
تــلــك املــظــاهــر الــتــحــديــثــيــة يــتــحــّدد بـــحـــدود ما 
لتأمني  وإدارتـــهـــا  السلطة  مقتضيات  تتطّلبه 
 امتيازات فئة محددة بعينها من األفراد حيال

غيرهم.

*  يعيش العالم اآلن صراعات مع قوى مجهولة، 
بدءًا من الدين وانتهاء بالرؤى الثقافية الغائمة، 

كيف تقرأ العقلية الثقافية التي نعيش فيها 
وسط هذه الصراعات؟

-  املـــــــــراد بـــالـــعـــقـــلـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
هــــذا الــتــوصــيــف هــــو؛ الـــرأســـمـــال 

الخبرة  من  املتحّصل  الرمزي 
والريادة والتراكم والتمثيل 

فـــي لحظة  الـــتـــاريـــخـــي 
كـــــــــانـــــــــت لــــــلــــــدولــــــة 

بــــهــــا..  تــــمــــر  أن 
وبـــــالـــــضـــــرورة 
فـــــالـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة 

كناية  الــثــقــافــيــة 
عـــن الــعــقــل داخـــل 

ـــــيـــــوم بــمــا  ـــســـلـــطـــة ال ال
يــحــتــكــم عــلــيــه مــــن مــرجــعــيــات 

فكرية وفلسفية... إلخ، وبما يناط به من 
أدوار وظيفية تالئم اشتراطات الدولة الحديثة، 
ـــة مـــع افـــتـــراض نمو  ـــدول لــكــن فـــي إطــــار هــــذه ال
في  وتــدّرجــهــا  التقليدية  االجتماعية  الــهــويــات 

مــراقــي الــتــمــديــن؛ نــمــا خــطــاٌب ســيــاســي قــوامــه 
أفـــــراد يــنــحــدرون مـــن أصــــول ريــفــيــة وقـــرويـــة، 
 لــأليــديــولــوجــيــة 

َ
ُيــمــّثــلــون الـــصـــورَة الــصــريــحــة

الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة والــــشــــريــــحــــة املـــؤّهـــلـــة 
ــلــصــعــود واالنــــتــــشــــار فــــي تــفــاصــيــل املـــركـــز  ل

املديني.
ف بوساطة الخلفيات  لقد أخذ هذا الخطاب يتكثَّ
والــجــمــاعــات  األفــــراد  ألولــئــك  السوسيولوجية 
وسننها  لقوانينها  الحاملة  الخلفيات  أيــضــًا؛ 
ـــرغـــم مـــن دخـــولـــهـــا املــشــهــد  الـــخـــاصـــة، عــلــى ال
املديني الذي أسهم في تكوينها بكيفية ممكنة. 
"الوافدة"  السوسيولوجيات  أمام هذه  فما كان 

ـــــيـــــا داخـــــــــل غــــيــــر بـــــلـــــوغ املـــــراتـــــب  ـــــعـــــل ال
األجــــهــــزة اإلداريـــــــة 

والــــــــتــــــــربــــــــويــــــــة 
بـــــســـــهـــــولـــــة؛ 

وتـــــــأّتـــــــى 
لـــــهـــــا 

ذلـــــك فــعــلــيــًا بــســبــب عــمــلــهــا خــــــارج الــتــقــالــيــد 
املدينية، أي تدّرجها اإلداري والتربوي الرسمي 
على مدى السنوات الستني املاضية في األقل. 
فمن هــذه الــهــويــات ظــهــرت الــُنــَخــب، وأصبحت 
سياسات  ضمن  للحكومات  الرئيسة  األدوات 
الــــدولــــة الــوطــنــيــة فـــي 2003؛ وجـــرى  مـــا بــعــد 
سياساتها،  وتــعــّززت  أيــديــولــوجــيــًا،  توظيفها 
وأعفيت من مجابهة الحكومات في ظروف من 
الشعارات  ولغة  املتبادلة  املؤسساتية  النفعية 
 املدافعة عن إمكان نشوء وطن خيالي من نوع 

خاص.

*  سعت الحكومات العراقية املتعاقبة لتدجني 
نفهم  لها، كيف  تابعًا  العراقي، وجعله  املثّقف 
ما يعيشه هذا املثقف ضمن مفاهيم الخطابات 

الثقافية والسياسية؟
النخبوي  للخطاب  التقليدي  املــنــظــور  كـــان    -
يّدعي احتكار البالغة الجماهيرية العامة، ألّنه 
كان ُيوِهم بحقيقة إثبات مثل هذا االدعــاء في 
الجماهيري  االجــتــمــاعــي  املــنــظــور  لكن  ــواقــع.  ال
نــفــســه أخــــذ بــمــا يــحــمــل مـــن نـــزعـــة شــعــبــويــة، 
والتلّقي  اإلنتاج  خبرة  إلى  (باالستناد  يتمّرن 
في  االجتماعية  الــنــاس  ظــروف  التي عكستها 
الــعــبــادة والــعــمــل واألســـــرة والــتــعــلــيــم والــشــارع 
ـــــطـــــّور وســـــائـــــل االتــــــصــــــال) عـــلـــى تــحــويــل  وت
إلــى منظور   

ُ
القّلة الــذي كانت تحتكره  املنظور 

بـــدت سلطة  بــاملــجــمــل؛ وأنَّ ســلــطــتــه  شــعــبــوي 
السابق  القّلة  أنَّ منظور  اســتــدراك  مــع  "الــكــل"، 
لــم يــعــد مــنــظــوره باملعنى الــعــام لــلــعــبــارة، لكن 
تـــقـــّلـــص تـــدريـــجـــيـــًا وتـــــراجـــــع لـــجـــهـــة َتـــشـــُكـــلـــِه 

 

فيه. 
ذاته  السابق  القلة  منظور  يعد  لم  املعنى  بهذا 
ـــه تــراجــع لجهة  قـــادرًا على فــرض سلطاته، وأنَّ
حضور الجمهور الذي راح يتحّدث عن امتالكه 
لهذه السلطات، ويتداول مفرداتها على لسانه، 
ها  ويدافع عن مضامينها كما لو أنَّ
خـــطـــابـــه املـــســـتـــعـــاد. 
ــــــــــيــــــــــه لـــــم  وعــــــــــل
ِنسبيًا،   ، يتبقَّ
القلة  ملنظور 
مــــــــن بــــاقــــيــــة 
بــــــــــصــــــــــعــــــــــود 
املـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــور 

الشعبوي الجديد.

املــــثــــقــــف  يــــــــحــــــــاول    *
يبتكر  أن  الـــيـــوم  الـــعـــراقـــي 
ــــخــــاصــــة وســــط  هــــوامــــشــــه ال
ـــكـــنـــنـــا ال  جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، ل
نستطيع التكّهن بما سيكون عليه 
العالم بعد سنة واحـــدة مــثــًال، وال ما 

الذي سيحل بعقلياتنا الثقافية!
-  بناًء على ما تقّدم ال نستطيع أن نتحّدث 
املثقف بمعناه  السياق املفصلي عن  في هذا 
التقليدي أو عن أّية صيغة معينة َتمُت لفاعليتِه 
الـــســـابـــقـــة بـــصـــلـــة؛ والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك واضــــح 
ويــخــص بـــدرجـــة أســــاس طــبــيــعــتــه الــتــكــويــنــيــة، 
وإن كان حاضرًا   ،٢٠٠٣ العراقي منذ  فاملثقف 
بحال  يكن  لم  ه  فإنَّ معينة،  مدنية  فعاليات  في 
من األحوال فاعًال في بنية الحراك االجتماعي 

العام أو مساهمًا رئيسًا في التحوالت الثورية 
العنيفة للمجتمع املحلي أصًال، هذا من جهة.. 
الوبائي الحالي-  ومن جهة أخــرى فــإنَّ املعطى 
، بما يمكن فهمه،  كتحدٍّ مادي جديد- لم يتجلَّ
واالقتصادية  السياسية  املعطيات  عن  بمعزل 
التي تعصف بالعالم اليوم، ومن ثم يعسر على 
املثقف إدراك حقيقة ما يحكم هذا املعطى، فهو 
وإن كان العمل الذهني وإنتاج األفكار الفريدة 
دأبه الكبير، إّال أّنه غير قادر على إدراك حقيقة 
املعلومة  الــى  املاّسة  الحاجة  ما يجري في ظل 
املتخصصة..  واللوجستية  والــســريــة  األمــنــيــة 
عــنــد هـــذه الـــحـــدود الــضــّيــقــة الــواصــفــة لقابلية 
أنَّ  نــقــول شيئًا ســـوى  أن  املــثــقــف ال نستطيع 
وظــيــفــتــه تــقــف عــن حــــدود الــتــفــســيــر فحسب، 
الثورية  الوظيفية  الفاعلية  أو  التغيير  ولــيــس 
مكان  في  هنا  دوره  ينتهي  فاملثقف  املرتجاة، 

خارج نظام الفاعلية املدنية الرسمية وسواها.
ُقــبــيــل حــــدث كــــورونــــا، وفــــي غـــضـــون أحــــداث 
تشرين تحديدًا غابت مقدرة املثقف الفعلية في 
الكشف عن املشكالت املستعصية واستيعاب 
مـــا يــجــري مـــن األحــــــداث، ومـــن ثـــم أصــبــح من 
البديهي في ضوء ما هو فيه أال يستجيب إلى 
فكرة الحدث الوبائي إّال من زاوية الفرد العادي 
األعـــــزل واملــســتــهــلــك أيــضــًا واملــتــابــع لــألحــداث 

والنتائج ليس إّال.

*  بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، دخــلــت مصطلحات 
ومفاهيم جديدة كانت بعيدة عن ثقافتنا، حتى 
بــطــرائــق اإلنــتــاج الــثــقــافــي. إلــى أيِّ حــدٍّ يمكننا 
إنتاج ثقافة جديدة تواكب كل هذه التغّيرات في 

العالم؟
-  ال شكَّ في أنَّ عالم ما بعد كورونا سيأتي 
قبل..  من  الناس  يعهدها  لم  جديدة  بتحّديات 
ومعلوم أنَّ هــذه األزمــة ومــا تعكسه من تأثير 
ومحّليًا  عامليًا  االقتصادي  البعد  على  سلبي 
االجتماعية  األبعاد  على  كبير  بشكل  ستؤّثر 

واألمنية والنفسية وسواها.. 
وفي العراق تحديدًا إذا ما أردنا أن نسوقه مثاًال 
لم  فيه  السياسية  اإلدارة  فــإنَّ  يجري،  ما  على 
والــصــادم،  املفاجئ  الــحــدث  هــذا  ملثل  تتحّسب 
أّول ما كشفت عنه اآلن عجزها عن  وكشفت 
بالقطاع  املرتبطني  املوظفني  إدارة ملف رواتــب 
ها واجهت الصعوبة الرئيسة  العام إن لم نقل إنَّ
فـــي إدارة مــلــف الــصــّحــة أيـــضـــًا، فـــواحـــدة من 
الجائحة؛  املتعّلقة بظالل  الضرورية  املشكالت 
التأخير الذي رافق أزمة تأمني رواتب املوظفني 
بــســبــب خـــلـــو الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــعـــامـــة مــن 
اليومي  املعيش  لتمكني  الكافي  املالي  الرصيد 
بمستقبل  ذلــك  ويرتبط  ممكن..  بنحٍو  للناس 
ســــوق الـــنـــفـــط، وهــــو الـــقـــطـــاع الـــريـــعـــي الــوحــيــد 
الـــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الـــعـــراقـــيـــون فـــي عــيــشــهــم، 
ولعلَّ األشهر املقبلة، إذا ما استمر هذا الحال 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، ستشهد تــحــّديــات جــديــدة 
والجريمة  االجــتــمــاعــي  األمـــن  مستويات  على 
ـــــخ. فــمــا كــان  والـــتـــعـــّدي عــلــى املـــــال الـــــعـــــام... إل
الحكومات  عــلــى  الــنــاس  لــخــروج  مــبــّررًا  سببًا 
بسبب أدائــهــا فــي األيـــام املــاضــيــة أضــيــف اليه 
ما جاء به وباء كورونا كسبب طبيعي مكمل 
 لــســلــســلــة االخــــفــــاق الــحــكــومــي عــلــى الــصــعــد 

كافة..

ر ي ى ي
 ألحد سوى نفسه مخافة أن يظهره, إذ

ْيي
الـــغـــائـــبلك الصوت سوى صوت أبيه

جار.

لحياة
خذهم في 
 جــمــيــلــة 

ـــــذي  الــــم ال
ون بـــقـــوتـــهـــا 

الفرح  تحرق   
أنـــهـــم  إال  نـــيـــهـــا 

ن فهم هذا, تسحق 
بــني شــيء ضعيف  ـنيـني 

ىحتى يــق وزفــــيــــر, 
رــر ــــت أكــــثــ

مثقل
الالمة األشالء, 

ى ر يع ج ب ي
عــن املـــرآة وتبحث الــى  نهاية تنظر  الالالالــالالبـالالال
عن التفاصيل الغائبة وما تبقى منها,
لـــهـــذه الــــص
تــتــقـ أن 
تــتــقــبــ
بدمعا

في
يخي
ي

فـــي
عــــنــــد
تــنــص
وهـــــو
الــحــديـ
يـــــلـــــفـــــهــ
والـــــحـــــنـــــا
بعالم آخر

ذلك العالم, ح
خيانته بصمت

فــاملــديــنــة 
الدولة  ك 
ــســاتــيــة، 
ت لألفراد 
ملدينة أو 
جل إدراك 
الالالخّالقة 
قــتــصــار 
فحسب 
ر السعة 
معاينة   
ية املدينة 
مدينة أن 

جزءًا من 
إمكانية 
دت مجرد  ّ
ولة لغوية 
خــي كما 

واألدبــيــة 
جامع" أو 
مشترك، 
ناصرها 
سسؤسسية  ّ
جتماعي 
ز ما بني 

ملــجــتــمــع 

ــــاالســـتـــجـــابـــة ملــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه تـــمـــرحـــل الــبــنــى 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــتــــاريــــخ، فـــبـــدا حــضــورهــا 
الــوظــيــفــي فـــي ضــمــن بــنــيــة الــثــقــافــة الــرســمــيــة 
والـــعـــقـــل الـــســـيـــاســـي ســطــحــيــًا، فـــكـــان وجــــود 

ي يي

ّتــلــك املــظــاهــر الــتــحــديــثــيــة يــتــحــّدد بـــحـــدود ما 
لتأمني  وإدارتـــهـــا  السلطة  مقتضيات  ببتتطّلبه
امتيازات فئة محددة بعينها من األفراد حيال

غيرهم.

*  يعيش العالم اآلن صراعات مع قوى مجهولة، 
بدءًا من الدين وانتهاء بالرؤى الثقافية الغائمة، 

ع م

كيف تقرأ العقلية الثقافية التي نعيش فيها 
وسط هذه الصراعات؟

-  املـــــــــراد بـــالـــعـــقـــلـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
هــــذا الــتــوصــيــف هــــو؛ الـــرأســـمـــال

الخبرة  من  املتحصل  للالرمزي  ّ
والريادة والتراكم والتمثيل

فـــي لحظة  الـــتـــاريـــخـــي 
كـــــــــانـــــــــت لــــــلــــــدولــــــة 

بــــهــــا.. تــــمــــر  أن 
وبـــــالـــــضـــــرورة 
فـــــالـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة 

كناية  الــثــقــافــيــة 
عـــن الــعــقــل داخـــل 

ـــــيـــــوم بــمــا  الـــســـلـــطـــة ال
يــحــتــكــم عــلــيــه مــــن مــرجــعــيــات 

فكرية وفلسفية... إلخ، وبما يناط به من 
الالأدوار وظيفية تالئم اشتراطات الدولة الحديثة، 
لــكــن فـــي إطــــار هــــذه الـــدولـــة مـــع افـــتـــراض نمو 
في  وتــدرجــهــا  التقليدية  االجتماعية  ججالــهــويــات  ّ

ـــرغـــم مـــن دخـــولـــهـــا املــشــهــد  الـــخـــاصـــة، عــلــى ال
املديني الذي أسهم في تكوينها بكيفية ممكنة. 
"الوافدة"  السوسيولوجيات  أمام هذه  فما كان 

ي ي ي

ـــــعـــــلـــــيـــــا داخـــــــــل غــــيــــر بـــــلـــــوغ املـــــراتـــــب  ال
األجــــهــــزة اإلداريـــــــة 

والــــــــتــــــــربــــــــويــــــــة 
بـــــســـــهـــــولـــــة؛ 

ــــوتـــــــأّتـــــــى  ّ
لـــــهـــــا 

فيه. 
ذا السابق  القلة  منظور  يعد  لم  املعنى  بهذا 

على فــرض سلطاته، وأنـــه تــراجــع لجه قـــادرًا
م ى

ــــ َّ
امتالك الالث عن ّحضور الجمهور الذي راح يتحّد
ههويدافع عن مضامينها كما لو أنَّلهذه السلطات، ويتداول مفرداتها على لسان َّ
خـــطـــابـــه املـــســـتـــعـــا
ــــــــــيــــــــــه لـ وعــــــــــل
ِنسبي سس،  يتبقَّ
الق ملنظور 
مــــــــن بــــاقــــي
ـــــــــصــــــــــعــــــــــو بـ
املـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــو
الشعبوي الجديد

املــــثــــقــــف يــــــــحــــــــاول    *
يبتك أن  الـــيـــوم الـــعـــراقـــي
هــــوامــــشــــه الــــخــــاصــــة وســـ
ـــكـــنـــنـــا جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، ل
نننستطيع التكهن بما سيكون عل ّ
، وال  ً

و
الالالالــالالالعالم بعد سنة واحـــدة مــثـالالال
الذي سيحل بعقلياتنا الثقافية!

ّم ال نستطيع أن نتحّد ّ على ما تقّد ً-  بناًء
املثقف بمعن السياق املفصلي عن  في هذا 
ممة صيغة معينة َتمُت لفاعلي َ التقليدي أو عن أي

يي
ةة ّ

الـــســـابـــقـــة بـــصـــلـــة؛ والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك واض
ويــخــص بـــدرجـــة أســــاس طــبــيــعــتــه الــتــكــويــنــي

يي

وإن كان حاض  ،٢٠٠٣ العراقي منذ  فاملثقف 
بحا يكن  لم  ه  فإنوإوإَّ معينة،  مدنية  فعاليات  ههفي  َّ
 في بنية الحراك االجتماع

يًي
من األحوال فاعال

ي
الال
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دعا العب منتخبنا الوطني السابق ومدرب 
املنتخــــــــب البحريني في العــــــــاب املصارعة 
الــــــــى االرتقاء  القتاليــــــــة املختلطة،  والفنون 
بواقع اللعبة في العراق واالهتمام بالفئات 
العمرية وتهيئــــــــة اجيال جديدة قادرة على 
املشــــــــاركة في املنافســــــــات العاملية، مشيرًا 
الــــــــى ان نتائجــــــــه املتميــــــــزة االخيــــــــرة التي 

حققها خــــــــالل فترة تدريبه فــــــــي البحرين 
جعلــــــــت كتيبــــــــة االحمر تحتــــــــل التصنيف 

االول عامليا لثالث سنوات متتالية.
وقال املدرب عالء عيســــــــى احدى الكفاءات 
التدريبية املحترفة على املســــــــتوى العربي 
في تصريح خص به " الصباح الرياضي" 
إنــــــــه " علــــــــى اســــــــتعداد لتوظيــــــــف خبرتــــــــه 
التدريبيــــــــة الكبيرة من اجل النهوض بواقع 
لعبة املصارعة والفنــــــــون القتالية املختلطة 

فــــــــي العــــــــراق، وتهيئــــــــة أجيال مســــــــتقبلية 
رصينــــــــة قــــــــادرة علــــــــى التفــــــــوق فــــــــي هذه 
األلعاب، فضال عن صناعة ابطال واعدين 
لرفع اســــــــم البلد في املحافل الدولية بعد ان  
اكتســــــــب الخبرات خالل عملــــــــه مع العديد 
من املدربني العامليــــــــني فضًال عن حصوله 
علــــــــى 23 ميدالية  منوعة ، فــــــــي البطوالت 
التي شارك فيها، وابرزها غراند سالم في 

أبوظبي وبروناشيونال" .

وأضــــــــاف انه " حقق نتائــــــــج كبيرة ومهمة 
خالل مشــــــــوار تدريبه ملنتخــــــــب البحرين 
للمصارعة الذي بدأ منذ العام 2018 ، وقد 
حصل على التصنيــــــــف األول عامليًا آلخر 
ثالث ســــــــنوات، وقد شرع بتأسيس قاعدة 
مــــــــن الفئات العمرية في لعبة املصارعة في 
اململكــــــــة، وحظي بدعم كبير من قبل اتحاد 
هذا البلد ووفر له جميع االمكانات لتحقيق 

هدفه".
واملــــــــح  الــــــــى ان " األوضــــــــاع الحاليــــــــة التي 
يمــــــــر بها العالم بســــــــبب انتشــــــــار جائحة 
كورونا أدت الى تأخر انطالق مشــــــــروعه 
وقد اشــــــــرف علــــــــى تدريــــــــب مجموعة من 
الالعبني في بعــــــــض األماكن العامة لحني 
انتهــــــــاء االزمــــــــة وإعــــــــادة افتتــــــــاح املراكز 
الرياضيــــــــة ثانيــــــــة " .وبشــــــــأن إيقافه عن 
ممارسة لعبته املفضلة، وما رافق ذلك من 
ظروف فــــــــي العام 2011، أوضح عيســــــــى 
العب منتخبنا الوطني السابق أن "  قرار 
اإليقاف ملدة ســــــــنتني تم بسبب اعتراضه 
علــــــــى االجحــــــــاف الــــــــذي لحــــــــق بــــــــه خالل 
املنافسات املرشحة لدورة األلعاب العربية 
فــــــــي قطر للعــــــــام 2011، ولــــــــم يجعله قرار 
تجميده مكتــــــــوف االيدي، فقــــــــد اتجه الى 
جوجيتســــــــو التي حاز فيهــــــــا على العديد 
من امليداليات االسيوية والعربية واملحلية، 
علمــــــــا ان الطاقــــــــم التدريبي للعبــــــــة الفنون 
القتاليــــــــة املختلطــــــــة MMA  يضــــــــم ثالثة 
مدربني في اختصاصات جوجيتســــــــو ، 

كيك بوكسينغ ، مصارعة".

شارك مدرب نادي الجماهير بلعبة 
الكيك بوكســــــــنغ حســــــــني علوان في 
الدورة التدريبية الدولية التي أقامها 
االتحــــــــاد العربــــــــي للعبــــــــة، بالتعاون 
مــــــــع االتحــــــــاد الدولي عبــــــــر املنصة 
االلكترونيــــــــة ( زوم )، التي اختتمت 
قبل أيام وشــــــــهدت مشاركة واسعة 
مــــــــن املدربني مــــــــن مختلــــــــف البلدان 

العربية.
وقال علوان في تصريح لـ ( الصباح 
الرياضــــــــي ): " كانــــــــت دورة مميزة 
ومفيــــــــدة للغاية، لكونها جاءت تحت 
إشــــــــراف خبــــــــراء اختصــــــــاص فــــــــي 
مجال اللعبــــــــة من االتحادين العربي 
والدولي ومنطقة غرب آسيا، وشمل 
منهاج الدورة التي استمرت خمسة 
أيام آخر مستجدات وطرق التدريب 
الحديثــــــــة التي تســــــــهم فــــــــي تطوير 
إمكانــــــــات املدربــــــــني وتوظيفها في 
رفع مهــــــــارة الالعبني مــــــــن الناحية 

الفنية والبدنية".
 وأضاف "  كانت فرصة مناســــــــبة 
لطــــــــرح االفــــــــكار وتبــــــــادل اآلراء بني 
املدربــــــــني العراقيــــــــني والعــــــــرب مــــــــع 
املحاضريــــــــن الخبــــــــراء، مــــــــن أجــــــــل 
تطوير اللعبة والوصول الى تحقيق 
املقبلــــــــة،  البطــــــــوالت  فــــــــي  االنجــــــــاز 
معالجــــــــة  طــــــــرق  أيضــــــــا  وشــــــــملت 
االصابــــــــات الرياضية التي يتعرض 
لها الالعبون أثنــــــــاء النزاالت وطرق 
معالجتهــــــــا إضافــــــــة الــــــــى موضوع 
املنشــــــــطات وتأثيرها الســــــــلبي في 

الالعبني" . 
وأثنى املدرب الدولي حســــــــني علوان 
على " جهود رئيس االتحاد العراقي 
املركــــــــزي للعبة قاســــــــم الواســــــــطي 
ملشــــــــاركة مجموعــــــــة مــــــــن املدربني 
العراقيني فــــــــي هذه الــــــــدورة، ملا لها 

مــــــــن فائدة فــــــــي تطويــــــــر إمكاناتهم 
بعــــــــد الوقــــــــوف على أســــــــس وطرق 
التدريب الحديثة للعبــــــــة في العالم " 
مؤكدا أن " جميع املدربني املشاركني 
ناشــــــــدوا عبر منصتهم االلكترونية 
العربي والدولي بتكثيف  االتحادين 
مثــــــــل هذه الــــــــدورات التدريبية ملا لها 
من فائدة كبيرة فــــــــي مجال عملهم 

التدريبي" . 
وفي الســــــــياق نفسه ناشــــــــد علوان 
درجــــــــال  عدنــــــــان  الشــــــــباب  وزيــــــــر 
إعادة  "بضــــــــرورة  ومحافظ كربالء 
تأهيل قاعة منتدى الشهداء لكونها 
املتنفــــــــس الوحيــــــــد للرياضيــــــــني في 
كربالء من هواة اللعبة التي أسهمت 
في وصول أكثر من العب لصفوف 

املنتخبات الوطنية .
 

وبني انه " تم التشــــــــاور مع املالك التدريبي وجرى 
التجديد للحارسني ســــــــجاد كاظم وحسن حبيب 
والالعب محمد محســــــــن، وخالل اليومني املقبلني 
ســــــــيتم التجديد مع مجموعة مــــــــن العناصر التي 
مثلت الصناعات للموسم املاضي بعد االنتهاء من 

االمور اإلدارية ".
ولفت الــــــــى ان " التركيــــــــز في التعاقدات ســــــــيكون 
منصبــــــــا على املواهب من الالعبني الشــــــــباب الذين 
قدموا مســــــــتوى جيــــــــدا في املوســــــــم املاضي، لذلك 
وقع للنادي الالعب علي حســــــــني فندي قادما من 
الحدود وبهاء الدين جميل من زاخو، واالتصاالت 
مستمرة مع اكثر من العب لغرض تعزيز خطوط 

الفريــــــــق، وســــــــتكون بقيــــــــة االختيــــــــارات خاضعة 
لقناعات املدرب لكونــــــــه صاحب القرار فضال عن 
االمــــــــور املالية التي اثرت في جميع مفاصل الحياة 

ومنها الرياضة".
واضــــــــاف ان " االهتمــــــــام في هــــــــذه املرحلة ينصب 
فــــــــي كيفية االعداد البدني لالعبني من اجل فســــــــح 
املجال امــــــــام املدرب لوضع برنامجه، الســــــــيما ان 
اللجنة التطبيعية حددت العاشــــــــر من ايلول املقبل 
موعدا النطالق مباريات املوســــــــم الجديد "، مؤكدا 
أن "الصــــــــورة ضبابيــــــــة وال يمكن وضــــــــع برنامج 
يتضمــــــــن اقامــــــــة وحــــــــدات تدريبيــــــــة او مباريــــــــات 
تجريبيــــــــة بســــــــبب انتشــــــــار وباء كورونــــــــا ونحن 

ننتظر قــــــــرار خلية االزمة التي من شــــــــأنها 
تحديد الية عمل االندية من ناحية التعاقدات 

واالستعدادات".
وختــــــــم تصريحه قائال : إن " فترة التوقف 

الطويلــــــــة التــــــــي تجــــــــاوزت أربعة أشــــــــهر 
أثرت بشــــــــكل ســــــــلبي في مســــــــتويات 
جميــــــــع الالعبــــــــني لذلــــــــك نحتــــــــاج الى 
جهــــــــد مضاعف لغــــــــرض العودة من 
جديد الــــــــى الجاهزية البدنية فضال 

عن تجاوز الحالة النفســــــــية التي 
القــــــــت بظاللهــــــــا على الشــــــــارع 

الرياضي".
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أول املتحدثــــــــني كان مدرب نادي النجف 
حســــــــن أحمــــــــد، الــــــــذي يــــــــرى أن جميع 
خطــــــــوات الهيئة التطبيعيــــــــة للتحضير 
النتخابات اتحــــــــاد الكرة بحلته الجديدة 
خطــــــــوات مدروســــــــة وجيــــــــدة، الســــــــيما 
توســــــــعة الهيئة العامــــــــة التي كانت مثار 
جدل كبير ســــــــابقا، ويجد ذلك منصفا 
للجميع كما ســــــــيقوض مــــــــن التكتالت 
املقيتــــــــة وينصف املرشــــــــحني اآلخرين، 
عــــــــالوة علــــــــى أن تحديد مــــــــدة عضوية 
االعضاء بدورة أو دورتني خطوة رائعة 
وستحد من كثير من شبهات الفساد.

ويتمنى أن يعاد النظر بمنصبي الرئيس 
في ما يخص التحصيل العلمي، خاصة 
الوطنيــــــــة، مفضال  املنتخبات  لالعبــــــــي 
ان يتــــــــم ذلــــــــك بتحديد عــــــــدد مبارياتهم 
الدوليــــــــة، ألن هناك جيال مــــــــن الالعبني 
سبق لهم تمثيل املنتخب الوطني، مبينا 
ان  " هناك نقطــــــــة مهمة أخرى هي منع 
االزدواجيــــــــة في املناصــــــــب، الذي يجعل 
العمــــــــل حياديــــــــا ألجــــــــل الصالــــــــح العام، 

فضال عن اســــــــتقاللية أعضــــــــاء اللجان 
العاملة من خارج تشكيلة االتحاد، وهو 
مــــــــا يقطع الطريق أمــــــــام أي عضو منتم 

لهذا النادي .
من جانبه، يشــــــــيد رئيــــــــس إدارة نادي 
كربــــــــالء أحمد هــــــــدام بـ" خطــــــــوات عمل 

الهيئــــــــة التطبيعية التــــــــي وضعت منهاج 
عمــــــــل متكامــــــــال بعد أن اســــــــتفادت من 
تجــــــــارب الســــــــنوات الســــــــابقة لــــــــدورات 
االتحاد منــــــــذ ثمانينيات القرن املاضي، 
الى جانــــــــب دراســــــــة كافة األمــــــــور التي 
كانت مصدر خالف في الفترة املاضية، 

وأبرزها توسعة الهيئة العامة والتعديل 
في النظام االساس ".

ويوضــــــــح "أن التحصيل العلمي مطلوب 
في جميــــــــع اللجان والبد مــــــــن أن يكون 
ألصحــــــــاب املؤهالت والخبــــــــرات مكان 
للعمل فــــــــي االتحاد املقبل، لكنه شــــــــعر 
بوجــــــــود غــــــــنب وحيــــــــف كبيــــــــر لتمثيل 
املحافظــــــــات بعد توســــــــعة الهيئة العامة، 
وســــــــتكون فرص املمثلني عنها ضئيلة 

للفوز بأحد مقاعد املكتب التنفيذي".
ومضــــــــى يقول: " نحن مــــــــع التغيير في 
القوانــــــــني واالنظمة التي تخدم مســــــــيرة 
الكــــــــرة العراقية، وأغلــــــــب الخطوات التي 
اتخذتها التطبيعيــــــــة هي جيدة، خاصة 
تحديد فترة العمل بدورتني، وتشــــــــكيل 
لجــــــــان حياديــــــــة مــــــــن خــــــــارج املكتــــــــب 
التنفيــــــــذي بخــــــــالف املاضــــــــي، وهذا ما 
يصــــــــب فــــــــي مصلحــــــــة جميــــــــع االندية، 
أمنياتنــــــــا بالتوفيــــــــق للجميــــــــع وان نرى 
هناك ممثلني من املحافظات في الدورة 

املقبلة". 

كشــــــــف املــــــــدرب حازم صالــــــــح مدرب 
نــــــــادي الديوانية لكرة القــــــــدم عن نيته 
االحتفاظ بمعظم العناصر التي مثلت 
الفريق في املوســــــــم املاضــــــــي، مؤكدًا 
ان مهمته الحالية ليســــــــت سهلة لكنه 
يطمــــــــح لقيــــــــادة الفريق االحمــــــــر إلى 
تحقيق نتائج ايجابية واحتالل مرتبة 

جيدة في الدوري املمتاز.
(الصبــــــــاح الرياضي)  وقال صالــــــــح لـ
انه ســــــــعيد جدا بتسميته مدربا لكرة 
الديوانيــــــــة، ويتطلــــــــع مــــــــع الفريــــــــق الى 

تحقيق نتائج جيدة تليق باســــــــم 
املحافظة، لكن مهمته ليســــــــت 

ســــــــهلة وتحتاج الى التعاون 
مــــــــن قبــــــــل الجميــــــــع بغية 
املنشود،  للهدف  الوصول 
مبينا ان" مالكه املساعد 
يتألــــــــف من عبــــــــد الزهرة 
عودة وســــــــعيد محسن 
عبد  ماجد  والدكتــــــــور 
الحميــــــــد مدربا للياقة 
البدنية وكريم سهيل 
مدرب حراس املرمى 
وعلي عاجل املشرف 

الفني".
"تواجد  ان  واوضح 
الدولــــــــي  الالعــــــــب 
ســــــــعيد  الســــــــابق 
ضمــــــــن  محســــــــن 
املســــــــاعد  مالكــــــــه 

الكثيــــــــر  ســــــــيضيف 
يمتلكه  ملا  للفريق 
خبــــــــرة  مــــــــن 
عالم  في  كبيرة 
ة  حر لســــــــا ا

الســــــــابقة  تجاربه  بعــــــــد  املســــــــتديرة، 
كالعب سواء مع االندية او املنتخبات 
الوطنية وهو مشروع مدرب ناجح في 

املستقبل القريب".
وبشــــــــأن آخر تعاقدات كرة الديوانية، 
أضــــــــاف املــــــــدرب ان " الديوانية يمتلك 
العديــــــــد من املواهــــــــب، واالندية املحلية 
طاملــــــــا اعتمدت على العبــــــــني من هذه 
املحافظــــــــة، وبالتالــــــــي فانــــــــه اتفق مع 
االدارة على التمسك بأغلب العناصر 
التي مثلــــــــت كرة الفريق في املوســــــــم 
الســــــــابق، فضال عن تدعيــــــــم القائمة 
بأسماء جيدة واملفاوضات مستمرة 
لضم عدد من الالعبني في مراكز 
مختلفة، ال سيما خط الهجوم 
التحضيرات  انطــــــــالق  قبل 

للدوري الجديد".
ونوه بــــــــأن " االدارة جددت 
عقــــــــود الالعبــــــــني عبــــــــد الله 
حامــــــــد وحســــــــني جاســــــــم 
ظاهر  الديــــــــن  وســــــــيف 
وحيــــــــدر ماجد وعبد 
اللــــــــه خلــــــــف وعلــــــــي 
وحمــــــــود  حامــــــــد 
وحراس  مشــــــــعان، 
مطلب  سالم  املرمى 
ووليد  معــــــــن  وليــــــــث 
عطية، وفــــــــي املقابل 
تعاقــــــــدت مع حارس 
املنتخــــــــب  مرمــــــــى 
االوملبي مهدي هاشم 
مــــــــن الطلبة وحســــــــني 
عبــــــــد الله القــــــــادم من 
وحكيم شمس  الكرخ 
دهــــــــوك  مــــــــن  الديــــــــن 
مــــــــن  حاتــــــــم  ومحمــــــــد 

امليناء".

عديل 

طلوب 
يكون 
مكان 
شــــــــعر 
مثيل 
عامة، 
ضئيلة 

ي".
ر في 
ســــــــيرة 
ت التي 
خاصة 
ـــــكيل 
كتــــــــب 
هذا ما 
الندية، 
ن نرى 
لدورة 

رة درب ي س ب جدا يد س ا
الديوانيــــــــة، ويتطلــــــــع مــــــــع الفريــــــــق الى 

تحقيق نتائج جيدة تليق باســــــــم 
املحافظة، لكن مهمته ليســــــــت 

التعاون  الى ســــــــهلة وتحتاج
مــــــــن قبــــــــل الجميــــــــع بغية 
املنشود،  للهدف  الوصول 
الالمبينا ان" مالكه املساعد 
يتألــــــــف من عبــــــــد الزهرة 
عودة وســــــــعيد محسن 
عبد  ماجد  والدكتــــــــور 
الحميــــــــد مدربا للياقة 
البدنية وكريم سهيل 
مدرب حراس املرمى 
وعلي عاجل املشرف 

الفني".
"تواجد  ان  واوضح 
الدولــــــــي الالالالعــــــــب 
ســــــــعيد  الســــــــابق 
ضمــــــــن  محســــــــن 
املســــــــاعد  الالمالكــــــــه 

الكثيــــــــر  ســــــــيضيف 
يمتلكه  ملا  للفريق 
خبــــــــرة  مــــــــن 
عالم  في  كبيرة 

ة حر لســــــــا ا

ن ضال بق، س الا
بأسماء جيدة واملف
لضم عدد من ال

س مختلفة، ال
ــــ انطــــ ــقبل 
للدوري ال

ونوه بــــــــأن
ي

الالعقــــــــود الال
حامــــــــد و
وســــــــي
وحي
اللــ
حا

مش
املر
ولي
عط
تع
مر
االو

مــــــــن
عبــــــ
الكر
الديـــــ

ومحم
امليناء"

 من شــــــــأنها 
حية التعاقدات 

ترة التوقف 
عة أشــــــــهر 
ســــــــتويات 
الى  ـاج
دة من 

الالضال
ي
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غرناطة  على  تواليا  العاشر  فــوزه  وبتحقيقه 
منذ الخسارة الوحيدة أمام األخير في شباط 
يوفنتوس  نجم  بالخطأ  سجله  بهدف   2013
أصبح  رونــالــدو،  كريستيانو  الحالي  اإليطالي 
فريق املدرب الفرنسي زين الدين زيدان بحاجة 
الــفــوز بمباراته غــدا الخميس ضــد ضيفه  الــى 
فياريال ليحسم اللقب قبل مرحلة على نهاية 

املوسم، بغض النظر عما سيحققه برشلونة.
الـــذي يفصله  الــفــارق  وأعـــاد عــمــالق العاصمة 
الوليد  بلد  على  الفائز  الكاتالوني،  غريمه  عن 
-1 صفر، الى أربع نقاط مع تبقي مرحلتني من 

املوسم الذي يختتم األحد املقبل.
الــى األمــتــار األخيرة  واستحق ريــال أن يصل 
وهــــو فـــي هــــذا املــــوقــــع، إذ تـــألـــق فـــي الــخــطــوط 
األمـــامـــيـــة بــتــمــتــعــه بــثــانــي أفـــضـــل هـــجـــوم في 

الــدوري خلف برشلونة (66 هدفا مقابل 80) 
وأفضل دفاع (تلقت شباكه 22 هدفا فقط ولم 
لقاء  التي سبقت  الخمس  املــبــاريــات  فــي  تهتز 

غرناطة).
وضــــرب ريــــال بـــاكـــرا وافــتــتــح الــتــســجــيــل منذ 
مندي  فيرالن  الفرنسي  عبر  العاشرة  الدقيقة 
الــذي توغل بني املدافعني دون مقاومة، قبل أن 
يطلق الكرة من زاوية ضيقة في سقف الشباك، 

مسجال هدفه األول لهذا املوسم.
وأصبح مندي الالعب الـ21 الذي يسجل لريال 
فـــي الــلــيــغــا هــــذا املــــوســــم، أكـــثـــر مـــن أي فــريــق 
الكبرى،  الخمس  األوروبــيــة  البطوالت  آخــر في 

بحسب "أوبتا" لالحصاءات.
ولم ينتظر ريال طويال ليضيف الهدف الثاني 
لــهــدافــه الفرنسي  والــتــاســع عشر هــذا املــوســم 

كريم بنزيمة، إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة 
بينية متقنة من الكرواتي لوكا مودريتش (16).
وفــي مــبــاراة أخـــرى، فشل فــيــاريــال فــي تأكيد 
املـــســـتـــوى املـــمـــيـــز الــــــذي يـــقـــدمـــه مـــنـــذ الــــعــــودة، 
وســـقـــط عــلــى أرضـــــه أمـــــام ريـــــال ســوســيــيــداد 
بطاقته  الــرابــع بحسم  ما سمح إلشبيلية   2-1
الــى دوري األبــطــال للمرة الــرابــعــة فــي املــواســم 
الستة األخيرة.ولحق إشبيلية بريال وبرشلونة 
وأتلتيكو مدريد، بما أنه يتقدم بفارق 9 نقاط 
عـــن "الـــغـــواصـــة الـــصـــفـــراء" قــبــل مــرحــلــتــني من 
األخــيــر كان  لكن  أتلتيكو،  غـــرار  الــخــتــام، على 
املواجهتني  في  تفوقه  بسبب  لبطاقته  ضامنا 
فــيــاريــال، فــي حــني أن األخير  املباشرتني على 
املواجهتني  في  األندلسي  الــنــادي  على  متفوق 

املباشرتني.

نــقــل املــهــاجــم الــكــولــومــبــي ألتــاالنــتــا اإليــطــالــي 
فــي برغامو  الـــى مستشفى  مــوريــيــل  لــويــس 
امــس الــثــالثــاء، بعد أن أصــيــب فــي رأســـه إثر 
سقوطه فــي مــنــزلــه، وذلـــك وفــقــا لتقارير في 

وسائل اإلعالم املحلية.
وعــولــج ابــن الــــ29 عاما الــذي سجل 17 هدفا 
في الدوري هذا املوسم، بغرز في الرأس قبل 
أن يسمح له بالخروج من املستشفى بعد نيله 
الى فحص األشعة  الضوء األخضر استنادا 

املقطعية الذي خضع له.
لكن  الحادث غير مؤكدة،  تــزال تفاصيل  وال 
وكالة "أ جي تي" االخبارية أفادت بأن الالعب 
سقط في الحمام، بينما أشارت شبكة "سكاي 

إيطاليا" الى أنه سقط في مسبح منزله.
أبطال  ربــع نهائي دوري  الــى  أتاالنتا  ووصــل 
ــــــا فـــي أول مــشــاركــة لـــه فـــي املــســابــقــة،  أوروب
ووضــعــتــه الــقــرعــة فــي مــواجــهــة بــاريــس سان 
املقبل  الشهر  يلتقيه  الــذي  الفرنسي  جرمان 

فــــي فـــي مــــبــــاراة واحــــــدة تــقــام 
البرتغالية  العاصمة 

ـــــة، عـــلـــى  ـــــشـــــبـــــون ل
غـــــــــــــــــرار جــــمــــيــــع 
املباريات األخرى 
فــــــــي الــــــــدوريــــــــن 
ربـــــــــــع ونــــصــــف 
واملباراة  النهائي 

النهائية.

دخل النيجيري فيكتور أوسيمهني 
ـــــفـــــرنـــــســـــي فـــي  ـــــيـــــل ال مـــــهـــــاجـــــم ل
مــــفــــاوضــــات حـــصـــريـــة مــــع نــــادي 
نـــابـــولـــي اإليـــطـــالـــي لـــالنـــتـــقـــال الـــى 
صــفــوفــه مــقــابــل 81 مــلــيــون يـــورو، 
"ليكيب"  ذكــرت صحيفة  مــا  بحسب 

الفرنسية امس الثالثاء.
بيبيه  نيكوال  العاجي  عن  التخلي  فبعد 
املاضي  املوسم  االنكليزي  ارسنال  الى 
الفريق  يستعد  يــورو،  مليون  بثمانني 
الشمالي لبيع عقد صاحب 13 هدفا 
ــــــدوري الــفــرنــســي  هــــذا املـــوســـم فـــي ال
الـــــذي تـــوقـــف عــنــد املـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
والعشرين بسبب فيروس كورونا 

املستجد.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن املــحــيــط 
العائلي لالعب البالغ 21 عاما، 
أنــه ســافــر مــع رئــيــس الــنــادي 
جـــيـــرار لــوبــيــز الــــى جــزيــرة 
ســـرديـــنـــيـــا لـــلـــقـــاء املـــديـــر 
الـــــريـــــاضـــــي فـــــي نـــابـــولـــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو جــونــتــولــي 
ـــبـــدء مـــفـــاوضـــات صــلــبــة  ل
الهاتف رئيس  تابعها على 
نابولي أوريليو دي الورنتيس.
الــالعــب طلب مــن ناديه  واضــافــت ان 
عــــدم مـــواصـــلـــة املـــفـــاوضـــات مـــع انــديــة 
اخــرى، ثم أعــرب عن نيته االنتقال الى 
نابولي بدال من اختيار مواطنه انتر أو 

ليفربول بطل انكلترا.
ويحتل نــابــولــي املــركــز الــســادس راهــنــا في 
الـــدوري االيــطــالــي بــفــارق نقطتني عــن رومــا 
الــخــامــس، ويــأمــل تحقيق مــفــاجــأة بــاخــراج 
دوري  نهائي  ثمن  مــن  االســبــانــي  برشلونة 
ابطال اوروبا، بعدما تعادل معه على ارضه 

1-1 ذهابا.

دعـــا املــصــنــف ثــالــثــا عــاملــيــا، الــنــمــســاوي 
دومــيــنــيــك تــيــيــم، الـــى الــتــعــلــم مــن تجربة 
دورة "أدريـــا تــور" التي أقيمت في دول 
الـــبـــلـــقـــان، وشــــهــــدت إصــــابــــة عـــــدد مــن 
املستجد،  كــورونــا  بفيروس  الالعبني 
بـــيـــد انـــــه شـــــدد عـــلـــى ان املـــشـــاركـــني 
تتطلب  "جــرائــم"  أي  يرتكبوا  لـم  فيها 

انتقادهم الى هذا الحد.
عــــاملــــيــــا  األول  املـــــصـــــنـــــف  ونـــــــظـــــــم 
الــدورة  ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي 
االســـتـــعـــراضـــيـــة بــــــدءا مــــن حــــزيــــران، 
وكــان مــن املــقــرر ان تجول فــي خمس 
مدن، لكنها توقفت بعد املحطة الثانية 
(كرواتيا) إثر إصابة عدد من الالعبني 

بـ"كوفيد - 19".
وطـــــــــال الـــــفـــــيـــــروس أربـــــعـــــة العـــــبـــــني هــم 

ديوكوفيتش ومواطنه فيكتور ترويسكي 
والكرواتي  ديميتروف  غريغور  والبلغاري 

بورنا تشوريتش. 
تنظيم  بارتكاب خطأ في  وأقر ديوكوفيتش 
والــســمــاح بحضور املشجعني وعــدم  الـــدورة 
االجتماعي.  التباعد  لقواعد  الالعبني  احترام 
ـــــدورة  ووجـــــد الـــصـــربـــي واملــــشــــاركــــون فـــي ال
انتقادات واسعة، السيما من  أنفسهم محط 
الالعب األسترالي املثير للجدل نيك كيريوس.
وأقـــيـــمـــت الـــــــــدورة فــــي ظــــل تــــواصــــل تــعــلــيــق 
املباريات االحترافية بسبب "كوفيد - 19" منذ 
آذار، ومن املقرر ان تعاود رابطتا املحترفات 

واملحترفني املنافسات في آب املقبل.
استعراضية  دورة  هــامــش  على  تييم  وقـــال 

ان نتعلم من األخــطــاء وان  في برلني: "علينا 
الذي  الوباء  نكون حذرين في هذه األيــام مع 

نواجهه".
استخالصه  علينا  مــا  "هـــذا  ان  على  وشـــدد 
من أدريا تور"، علما بأن النمساوي البالغ من 
العمر 26 عاما، سبق له أن أقر الشهر املاضي 
الــذي كانت عليه،  الـــدورة بالشكل  بــأن إقامة 
كانت خاطئة، بيد أن تييم رد على املنتقدين، 
عــــادا أن "نـــوفـــاك واآلخـــريـــن لـــم يــرتــكــبــوا أي 

جرائم، يجب تأكيد هذه النقطة".

أعلن راســل وســتــبــروك، نجم نــادي هيوسنت 
الــســلــة  كـــــرة  فــــي دوري  املـــــشـــــارك  روكــــتــــس 
األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني، إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
كـــورونـــا املــســتــجــد، قــبــل نــحــو أســبــوعــني من 

استئناف املنافسات في مدينة أورالندو.
وأفــاد وستبروك في بيان نشر عبر حسابه 
عــلــى مــوقــع "تــويــتــر": "لــقــد خــضــعــت لفحص 

فريقي "كوفيد - 19"  سفر  قبل  إيجابي 
الـــــى أورالنــــــــــــدو. أنـــا 
حــــــالــــــيــــــا بـــصـــحـــة 
جــــــــــــــيــــــــــــــدة، فـــــي 
الحجر الصحي، 
وأتـــــطـــــلـــــع قـــدمـــا 
ـــــــــتـــــــــحـــــــــاق  ـــــــــالل ل
ــــــي  ــــــزمــــــالئ ب
مــــــــــتــــــــــى 
ُســـِمـــح 
لــــــــــــــــــي 
بذلك".

الطبية  تمنياتكم  على  للجميع،  "شكرا  وتابع 
ودعمكم املتواصل. رجاء خذوا هذا الفيروس 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد. كـــونـــوا ســـاملـــني. ضــعــوا 

الكمامة".
ويعد وستبروك (31 عاما)، من أبرز األسماء 
أفــضــل العب  الـــ "NBA"، واخــتــيــر  فــي دوري 
في  يــــزال  ال  كـــان  حـــني   2017-2016 ملــوســم 
صفوف أوكالهوما سيتي ثاندر، الفريق الذي 

بدأ معه مسيرته االحترافية عام 2008.
وشارك صانع األلعاب في مباراة "كل النجوم" 
(أول ستار) تسع مرات، واختير أفضل العب 

فيها ثالث مرات.
املتنوع،  لعبه  أسلوب  وستبروك  عن  ويعرف 
وهو يحتل املركز الثاني على صعيد الـ"تريبل 
دابــــل" (10 عــلــى األقــــل فــي ثـــالث مــن الــفــئــات 
الــدوري (146، بفارق  االحصائية) في تاريخ 
35 خـــلـــف حـــامـــل الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الـــالعـــب 

األسطوري السابق أوسكار روبرتسون).
ويخوض وستبروك عامه األول مع هيوسنت، 
وحقق ما معدله 27,5 نقطة وثماني متابعات 
الواحدة،  املباراة  في  تمريرات حاسمة  وسبع 
ــلــفــريــق، جيمس  ــنــجــم اآلخـــــر ل واســـهـــم مـــع ال
هــــــــاردن، فــــي احــــتــــالل روكــــتــــس املـــركـــز 
السادس في ترتيب املنطقة الغربية هذا 

املوسم.
ويخوض هيوسنت مباراته األولى في 
املوسم املستأنف، في 31 تموز ضد 

داالس مافريكس.
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فريقيكوفيد  19 سفر  قبل  إيجابي 
الـــــى أورالنــــــــــــدو. أنـــا
ي ي

حــــــالــــــيــــــا بـــصـــحـــة
جــــــــــــــيــــــــــــــدة، فـــــي
الحجر الصحي،
وأتـــــطـــــلـــــع قـــدمـــا
ي

ـــــــــتـــــــــحـــــــــاق ـــــــالل ــــ ــل
ــــــي ـــــالئ ــــــزمـــ ــب
مــــــــــتــــــــــى
ـــــِمـــح ــُس
لــــــــــــــــــي
بذلك".

وشارك صانع األلعاب في م
(أول ستار) تسع مرات، واخ

ي

الالفيها ثالث مرات.
أسل وستبروك  عن  ويعرف 
وهو يحتل املركز الثاني على

 عــلــى األقــــل فــي
ي

دابــــل" (10
الــدو االحصائية) في تاريخ 
ي

خـــلـــف حـــامـــل الــــرقــــم الـــ 35
األسطوري السابق أوسكار

ويخوض وستبروك عامه األ
نقطة وحقق ما معدله 27,5

في تمريرات حاسمة  وسبع 
ــنــجــم اآلخـــــر واســـهـــم مـــع ال

ي

ــــالل ــهــــــــاردن، فــــي احــــتــ
السادس في ترتيب امل

املوسم.
ويخوض هيوسنت

املوسم املستأنف، ف
داالس مافريكس.

أولـــي غــونــار ســولــســكــايــر مـــدرب مانشستر  الــنــرويــجــي  تعهد 
يــونــايــتــد بــــأن فــريــقــه ســيــصــوب االمـــــور بــعــد اهــــــداره الـــفـــوز في 
لكرة  االنكليزي  الــدوري  في  القاتلة ضد ساوثامبتون،  اللحظات 
القدم، وفشله في تعزيز حظوظه بالتأهل الى دوري ابطال اوروبا.

انتصار  خامس  لتحقيق  طريقه  في  الحمر"  "الشياطني  فريق  وكــان 
تــوالــيــا واالنـــفـــراد بــاملــركــز الــثــالــث، بيد انــه بــات متساويا مــع ليستر 
نقطة،  بـــ59  االبطال  الــى دوري  املؤهل  االخير  الرابع  املركز  صاحب 

وبفارق نقطة عن تشلسي الثالث.
ومنيت شباك الحارس االسباني دافيد دي خيا بهدف التعادل القاتل 
الوقت بدل الضائع عبر االيرلندي  السادسة من  الدقيقة  (2-2) في 

ميكايل اوبافيمي على ملعب "أولد ترافورد".
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبولها استئناف 
جاره اللدود مانشستر سيتي لقرار ايقافه عن املسابقات القارية ملدة 
موسمني بسبب مخالفته قواعد اللعب املالي النظيف. وهذا يعني ان 
القارية االولــى، ولم يعد  الى املسابقة  العودة  الثاني قد ضمن  سيتي 

بمقدور صاحب املركز الخامس التأهل عوضا عنه.
ويلتقي يونايتد في املباراتني املقبلتني في الدوري كريستال باالس 
ووست هام، قبل مواجهة ضد ليستر سيتي في موقعة منتظرة قد 

اقــول ان  املتأهل اوروبــيــا.وقــال املهاجم السابق: "يجب أن  تحدد هوية 
ذهنية الشبان كانت رائعة. لقد تعرضنا لبعض االنتكاسات هذا املوسم، 
وهذا تحد آخر لنا". وتابع "أنا واثق للغاية من عقلية الشبان. خائب طبعا، 
لكن علينا تقبل الخيبات كما االيجابيات عندما نحقق الفوز". وأردف 
سولسكاير "تعّلمنا درسا قاسيا، لذا نأمل تصحيحه وسنصّححه. 
أثق بالشبان حيال هذا االمر".وبعد رحلته ملواجهة كريستال باالس، 

يعود الى لندن لخوض نصف نهائي مسابقة الكأس ضد تشلسي.
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وقال نعيــــــــم آل مســــــــافر، (عضو 
متطــــــــوع فــــــــي لجنــــــــة إدارة أالزمة 
ة في الشطرة)، لـ"الصباح":  الصحيَّ
"بعد تزايد اإلصابــــــــات في مدينة 
الشطرة شــــــــكلت مع مجموعة من 
إدارة  األطباء واملهندســــــــني (لجنة 
أالزمة الصحية التطوعية) برئاسة 
مدير مستشفى الشطرة الدكتور 
علي جبار، وبدٔات بجمع التبرعات 
للمعهــــــــد  تابعــــــــة  بنايــــــــة  لتٔاهيــــــــل 
فــــــــي املدينــــــــة، وتحويلها  التقنــــــــي 
إلــــــــى مستشــــــــفى عــــــــزل صحــــــــي 
بســــــــعة خمســــــــني ســــــــريرا مزودة 
الالزمة  الطبية  التجهيزات  بجميع 
تحلية  ومنظومة  تبريد  ومنظومة 
انترنيت ومنظومة  ماء، ومنظومة 
كاميرات مراقبة، وبمساعدة أبناء 
املدينة الخيرين وجمعيات خيرية 

وتســــــــابقوا علــــــــى تلــــــــك التبرعات 
ة". ة كانت أو عينيَّ نقديَّ

وأضــــــــاف "تجنــــــــدت معنــــــــا دوائر 
البلدية واملــــــــاء والكهرباء واملقاول 
عبدالحسن مالغي، فقاموا بعزل 
وتعبيد  ترابــــــــي  بســــــــاتر  البنايــــــــة 
الطريق الواصل إليها ونصب خط 
من 22 عمــــــــود كهرباء مع محول 
كهربائي، ومولدة كبيرة وخط ماء 
وخزانات وكل ما تحتاجه البناية".
بالكامل  التأهيــــــــل  "بعــــــــد  وأوضح 
خالل ثمانية أيام فقط تم تسليمها 
الى مستشفى الشطرة العام وهي 
باســــــــتقبال  تمــــــــارس عملها  آالن 
املرضــــــــى، وقــــــــد غادرهــــــــا حتــــــــى 
آالن نحو خمســــــــة عشر مريضًا 

ة". تحسنت حالتهم الصحيَّ
وبني "ثم أسســــــــنا مضيف اإلمام 
الحســــــــن عليــــــــه الســــــــالم املكــــــــون 
واملطاعم  الحســــــــينية  املواكب  من 
واملتبرعــــــــني والذي يطعــــــــم يوميًا 
واملرافقــــــــني  املرضــــــــى  مــــــــن   150
واملــــــــالك الطبي، لــــــــكل وجبة طعام 
في الفطور والغداء والعشاء وبني 
الوجبــــــــات نوزع شــــــــطائر وفواكه 
وعصيــــــــرا وعســــــــال طبيعيا وكل 

ذلك يتم بإشراف طبي".
وأكــــــــد آل مســــــــافر "أن املضيــــــــف 
سيستمر بتقديم الطعام املجاني 
حتى نهاية االزمة، وتقديم العالج 
املجاني وإدامة املستشــــــــفى حتى 

النهاية".
اإلصابة  ازدياد حاالت  وبســــــــبب 

فــــــــي املدينة، يعمــــــــل املضيف على 
تهيئــــــــة 100 ســــــــرير جديــــــــد في 
الطابــــــــق العلــــــــوي/ إذ تمــــــــت تهيئة 
ة واجهزة التبريد واجهزة  األســــــــرَّ
مســــــــتعدة  وســــــــتكون  املونيتــــــــر، 
الستقبال املرضى خالل اسبوع".

وختم آل مســــــــافر حديثــــــــه قائًال: 

"مــــــــن خــــــــالل تجربتنا فــــــــي االيام 
املاضيــــــــة اكتشــــــــفنا أنَّ املشــــــــكلة 
هــــــــي  تواجهنــــــــا  التــــــــي  الرئيســــــــة 
لــــــــذا بدانــــــــا بحملة  االوكســــــــجني، 
تبرعات لشــــــــراء معمل أوكسجني 
خاص بمستشــــــــفى الشطرة لحل 

هذه املشكلة جذريًا".

{ }

{ }

قبل عدة ســــــــنوات وبدعــــــــوة كريمة من عميد كليــــــــة االعالم وأربعة 
من زمالئي األســــــــاتذة في الكلية ، وهــــــــم من اعز أصدقائي ، ألقيت 
محاضــــــــرة علــــــــى نخبة مختارة مــــــــن الطلبة ، وقد ترك لي الســــــــيد 
العميد مشــــــــكورًا حرية اختيار املوضوع ، ولذلك بعد تفكير طويل، 
رأيــــــــت أن ابتعد عن املوضوعات التقليديــــــــة كالحديث عن تجربتي 
الصحفيــــــــة أو أهمية الخبر الصحفي في بناء املجمعات الســــــــكنية 
أو تأثيــــــــر الفضائيــــــــات في التأجيــــــــج الطائفي ، الن الطلبة شــــــــبعوا 
وملــــــــوا من األحاديث املتكررة التي يســــــــمعونها يوميًا ســــــــواء من 
أساتذتهم أم عبر وسائل االعالم ، وهكذا توصلت إلى فكرة طريفة 
وفنطازية وربما صادمة بعض الشيء ووضعت لها العنوان التالي 
(احــــــــذر أن تكون وزيرًا) ويبدو ان اختياري لعنوان املحاضرة كان 
ناجحًا بصورة اســــــــتثنائية ، حيث بلغ عدد الحضور من األساتذة 
األفاضل والطلبة األعزاء عشــــــــرة أضعاف املدعوين رســــــــميًا ، إلى 
الحــــــــد الذي غصت فيه القاعة وبدا املشــــــــهد وكأنــــــــه اقرب مايكون 
إلــــــــى صالة العيد أو الصالة املوحــــــــدة!! . ولكي تتوفر محاضرتي 
على أعظم قدر من التشــــــــويق واالســــــــتفزاز ، فقد بدأت حديثي من 
النتيجة النهائية ، ثم عدت إلى تقديم األسباب ، وقلت لهم ان مفردة 
(وزير) هي عنوان يعبر عن نوع العمل كما نقول محاسب أو معلم 
أو مالحــــــــظ، واليمتلك هــــــــذا العنوان اية ميزة خاصة به ســــــــوى انه 
يحتل مرتبة متقدمة في جدول الســــــــلم الوظيفي وانا احذر ابنائي 
الطلبة من التفكير بهذه املرتبة أو 
الدرجة الوظيفية النها العن درجة 
في تاريخ الوظائــــــــف العراقية !! . 
ثم واصلت كالمي قائًال : تعرفون 
ان العملية السياســــــــية تتكون من 
طرفني هما الحكومــــــــة والبرملان ، 
مثلما تعرفون ان الحكومة يمثلها 
(النائب) يمثله  والبرملان  (الوزير) 

وعلــــــــى وفق الدســــــــتور ومعطيات 
الحكومة  التمتلــــــــك  الديمقراطيــــــــة 
شــــــــيئًا بينما يمتلــــــــك البرملان حق 
الرقابة على الحكومة ومحاسبتها 
أو معاقبتهــــــــا أو اقالتهــــــــا ، مثلما 
يمتلك صالحية استضافة الوزير 
عدوانيــــــــة  بطريقــــــــة  واســــــــتجوابه 
أحيانــــــــًا ، وقد يحجــــــــب الثقة عنه 
وقد يحيله إلى القضاء أو التقاعد، 
والتتوقــــــــف متاعــــــــب الوزيــــــــر عند 
هذا الحــــــــد ، فرئيس الوزراء بدوره 
يراقــــــــب اداءه عن كثب ويحاســــــــبه 
علــــــــى أي تقصيــــــــر فــــــــي وزارتــــــــه 
وفوق هــــــــذا وذاك فان وســــــــائل اإلعالم ومنظمــــــــات املجتمع املدني 
تحاصــــــــره بالنقــــــــد مرة واالنتقاد مــــــــرة أخــــــــرى ، واليتوانى بعض 
الفقــــــــراء واملحتاجني من الدعاء عليه عالنيــــــــة أو في حضرة االئمة 
أو في قلوبهم وأســــــــوأ من ذلك كله فان اإلرهابيني يقصدون موكبه 
ويريدون به ســــــــوءًا، وهكذا تالحظــــــــون أن الوزير هو أكثر موظفي 
الدولة تعرضًا للظلــــــــم واالضطهاد واألذى ، ومع ذلك تتقاتل الكتل 
البرملانيــــــــة على الــــــــوزارات خاصــــــــة الســــــــيادية ، وأنصحكم أبنائي 
الحلوين وأحذركم في الوقت نفســــــــه من التفكير بمنصب ( وزير) 

أو جعله على رأس أحالمكم املستقبلية!
حني انتهيت من املحاضرة لم يصفق لي ســــــــوى خمســــــــة أساتذة 
مــــــــن ضمنهم العميد تصفيقًا باردا لعله ألغراض املجاملة ، بعدها 
بــــــــدأ النقاش حيث وقف احد الطلبــــــــة وخاطبني بلهجة ال تخلو من 
ســــــــخرية ( جنابك الكريم تمنع علينا حتى أحالمنا البســــــــيطة في 
تولــــــــي منصب وزاري .. ملاذا ؟ هل تريد االســــــــتئثار به لنفســــــــك أم 
تخشى أن ننافسك عليه) وضج الحاضرون في القاعة وخارجها 
بالتصفيق املــــــــدوي والهتافات املحرضة ضدي ، وراحوا يرمونني 
بــــــــكل رخيــــــــص بني أيديهم من كتــــــــب ومالزم وأقــــــــالم ، ولوال وقفة 
العميــــــــد واألســــــــاتذة وحضور حــــــــرس الكلية وإبعــــــــادي عن املكان 

بسرعة لتوزع دمي بني القبائل.

تحتفظ الفرقة الوطنية للفنون الشــــــــعبية 
التابعــــــــة لدائــــــــرة الســــــــينما واملســــــــرح في 
وزارة الثقافة بمنهاج اســــــــتعراضي حافل 
باللوحات، قبل انتشــــــــار جائحة "كورونا" 

تعتزم إطالقه حال انتفاء الفيروس.
وقال مدير الفنون الشــــــــعبية فــــــــي الدائرة 
فؤاد ذنون "كانت لدينا مشــــــــاريع كثيرة، 
قبل انتشــــــــار وباء "كورونــــــــا" نضجناها 
واحتفظنا بها ريثما تنجلي الغمة". مؤكدًا 
"حضرنا لوحات استعراضية جديدة، ملا 

تبقى من موسم 2020 ومطلع 2021".

وأضاف "هيأنا لوحات جديدة بالتضافر 
مــــــــع االســــــــتعراضات الســــــــابقة وإعــــــــادة 
صياغــــــــة لوحــــــــات قديمــــــــة جــــــــدًا.. تــــــــكاد 
تنسى، بلغة اســــــــتعراضية حديثة، تشف 
املســــــــتقبل" متابعــــــــًا "تقــــــــدم العروض في 

قاعــــــــة املســــــــرح الوطنــــــــي، فضــــــــًال 
عــــــــن تلبيــــــــة الدعــــــــوات املحلية 

وزارات  قبــــــــل  من  والعاملية، 
ومهرجانات ودول".

وأشــــــــار الفنان ذنون الى 
املنهــــــــاج  مفــــــــردات   " أن 

تتألف من لوحات( أم العباية ومرح البنات 
واملصرع والســــــــقا واندلســــــــيات عباسية) 
مبينًا "بعد االنتهــــــــاء من جائحة كورونا، 
تجــــــــري الجهــــــــود حاليًا حثيثــــــــة، من قبل 
مدير عام دائرة السينما واملسرح د. احمد 
حسن موســــــــى؛ لتطوير الفرقة من خالل 
زج شــــــــباب جدد فيها، بعد اســــــــتيفاء 
املوافقــــــــات الرســــــــمية، بــــــــني وزارتي 
الثقافــــــــة واملالية لتأمــــــــني الدرجات 
الوظيفيــــــــة املطلوبة لتعيينهم على 
صعيدي املالك الدائــــــــم او العقود 

من كال الجنســــــــني؛ للحفاظ على ديمومة 
الفرقة".

وأوضــــــــح: "تقاعد فنانون اســــــــتعراضيون 
كثيــــــــرون مــــــــن أعضــــــــاء الفرقــــــــة، وآخرون 
اعتزلــــــــوا" مؤكدًا "ما زالــــــــت الفرقة الوطنية 
للفنــــــــون الشــــــــعبية تمثل الوجــــــــه االنصع 
للثقافة العراقية واملستوى الحضاري الذي 
بلغته، في املحافل الدولية الخارجية، فهي 
هوية العــــــــراق كامًال بتاريخــــــــه وجماليات 
فولكلور مكوناتــــــــه االجتماعية والطائفية 

ومناطقه كافة".

صدرت عن دار املفكــــــــر للطباعة 
والنشــــــــر والتوزيــــــــع فــــــــي كربالء 
"يالَك  األولى  الشــــــــعرية  املجموعة 
للشــــــــاعر  أبيْض"  ُمســــــــتفٍز  مــــــــْن 

والكاتب فراس األسدي. 
وقال االســــــــدي لـ "الصباح" ، " تقع 
املجموعة بـ 90 صفحة من القطع 
املتوســــــــط تضم 15 نصًا شعريًا 
مــــــــن نــــــــوع قصيــــــــدة النثــــــــر و20 

ومضة شعرية قصيرة". 
واضاف " تتناول املجموعة عددًا 
من املواضيع املتنوعة التي يحمل 
بعضها الهــــــــم الوطني والوجداني 
والذاتــــــــي ،اذ حاولــــــــت من خاللها 
أن تصــــــــل إلــــــــى املتلقي بيســــــــر 
وسهولة ملا تحمله من مواضيع 

تمس الذات العراقية".
يذكر أن فراس األسدي سبق 
أن أصــــــــدر خمســــــــة مؤلفات 
تنوعت بني الشعر الشعبي 

واألدب واملقاالت.

يضيف املنتدى الثقافي االســــــــبوعي، الذي تنظمه 
الجمعية العراقيــــــــة للتصوير، الفنان الفوتوغرافي 
غيث صالح، في الساعة التاسعة من مساء بعد غٍد 
الجمعــــــــة على منصة التواصل االجتماعي "زووم" 

للحديث عن تجربته في التصوير املعماري.

فــــــــي مونتريــــــــال تعــــــــاون مطعــــــــم مــــــــع مصمم 
أزيــــــــاء لوضع نحو 30 تمثــــــــال عرض مالبس 
بــــــــني الطاوالت بهــــــــدف مزدوج يؤمــــــــن التباعد 
الجسدي ويســــــــمح ببيع القطع املعروضة في 

مزاد يذهب ريعه لجمعيات خيرية.
ومع بدء املتاجر واملطاعم فتح أبوابها بخجل 
في املدينة الكبيرة في مقاطعة كيبيك، املركز 
الرئيس النتشــــــــار وباء كورونا في كندا، 
اســــــــتعاد مطعم "لو مونارك" نشــــــــاطه 
قبل أيــــــــام، مع حرصه علــــــــى احترام 

التباعد االجتماعي بني الزبائن.
وقال جيريمي باســــــــتيان، صاحب 
املطعم األنيق، والطاهي الرئيس فيه: 
"لم نشــــــــأ ســــــــحب طاوالت أو وضع 
فواصل مصنوعة من البالستيك بني 

الزبائن ألنها أمور عادية نوعًا ما".
وأتت فكــــــــرة تماثيل عــــــــرض املالبس من 
فريق ماركة "سارة باكيني" الذي ينتمي إليه 

املصمم الكندي فيليب دوبوك.
وروى دوبوك قائًال: "أردنا إقامة منشأة أنيقة 
رفيعة املستوى مع لقاء هذين العاملني، املوضة 
وفن الطبخ. وهما برأيي، عاملان يتجاوران في 

األساس".

وقد وضعت على تماثيل العرض مالبس من 
مجموعتي سارة باكيني وفيليب دوبوك.

وقال املصمم: "يقوم عملنا بطبيعة الحال على 
تصميــــــــم املالبس وطرحها في الســــــــوق. لكن 
عملنا يقوم أيضًا على جعل الناس يحلمون".

من جهته، قال نسيم حبشي الذي أتى لتناول 
الغداء في املطعم: "أظن أنها فكرة رائعة للفصل 
بني الطاوالت وجعل الجو لطيفًا بسبب الوضع 

الراهن".
وبعد االنتهاء من الطعام تقدم للزبائن قسيمة 
شرائية يمكن اســــــــتخدامها في متاجر سارة 

باكيني وفيليب دوبوك.
من جهته، اعتبر باستيان أنها "شراكة مفيدة 
جدًا بالفعل". لكنه أضــــــــاف ان الهدف "لم يكن 
فقط احترام التباعد أو ملء املكان. بل الذهاب 
أعمق ملساعدة الناس حولنا، أولئك الذين عانوا 

كثيرا خالل الجائحة".
والهــــــــدف "فــــــــي ختام الحــــــــدث هو جمــــــــع املال 
مــــــــن خالل مــــــــزاد صامت مــــــــع الزبائــــــــن الذين 
ســــــــيتمكنون من شراء املالبس على أن يذهب 
ريــــــــع البيع لجمعية خيرية تهتم بتأمني الطعام 
وتعنى بالثقافة"، حسب القيمني على املشروع.
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