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لــوزارة  التابع  أفصح صــنــدوق اإلســكــان 
ــبــلــديــات الــعــامــة،  االعـــمـــار واإلســـكـــان وال
املــصــروفــة خالل  املبالغ  أن مجموع  عــن 
النصف األول من العام الحالي بلغ 128 

مليار دينار.
ـــــوزارة  واوضـــــح مــصــدر مـــســـؤول فـــي ال
ـــ «الــصــبــاح»:  ـــى بــه ل بتصريح خـــاص ادل
الــــصــــنــــدوق وبــــرغــــم االزمــــــــة املـــالـــيـــة  ان 
ازمــة مواجهة جائحة  الــى  للبالد اضافة 
كـــورونـــا، تــمــكــن مـــن االســـتـــمـــرار بعمله 
مــــن اجـــــل اقـــــــراض املـــواطـــنـــني الـــراغـــبـــني 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى قــــــــروض االســــكــــان 
 وبــــحــــســــب الــــحــــصــــص املـــــــقـــــــررة لــكــل 

محافظة.
املبالغ املصروفة  الــى ان مجموع  واشــار 
الــعــام بلغ  خــالل النصف األول مــن هــذا 
128 مليار دينار، مبينا في الوقت نفسه 
لغاية  قبولها  تم  التي  املعامالت  عــدد  ان 

 مــنــتــصــف شــهــر تـــمـــوز الـــحـــالـــي، ثــالثــة
تــــــوزعــــــت  مــــــعــــــامــــــلــــــة،  و534  االف 
بـــــــــني بـــــــــغـــــــــداد وبـــــــــاقـــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــات 
 الـــــــبـــــــالد وفــــــقــــــا لــــلــــخــــطــــة االقـــــراضـــــيـــــة

السنوية.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، افــــاد املـــصـــدر بــان 
ـــدفـــعـــات املـــصـــروفـــة خـــــالل هـــذه  عـــــدد ال
دفـــعـــة،  و690  االف  ســـبـــعـــة  بـــلـــغ  املـــــــدة 
فــــضــــال عــــــن الــــكــــشــــف عــــلــــى ثـــمـــانـــيـــة 
قــبــل  مـــــن  ســـكـــنـــيـــة  دارا  و728   االف 
ـــــلـــــجـــــان املــــخــــتــــصــــة فــــــي الــــصــــنــــدوق  ال
 مـــن اجــــل اقـــراضـــهـــا وفـــقـــا لــلــتــعــلــيــمــات 

النافذة. 
ـــصـــنـــدوق خـــصـــص الــخــط  ونــــــوه بـــــأن ال
لــيــتــســنــى   07807842328 الـــســـاخـــن 
لــلــمــواطــنــني االتـــصـــال بـــه واالســتــفــســار 
فـــي حــــال عــــدم وصـــــول لـــجـــان الــكــشــف 
منطقة،  لكل  املخصص  الــيــوم  فــي  اليهم 
وبحسب جدول اعده الصندوق لتسهيل 
الكشف على  املواطنني ولجان  ذلك على 

حد سواء.

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

ch.editor@alsabaah.iq

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

}

 
أفــــــــادت وزارة العمــــــــل والشــــــــؤون االجتماعية 
بأنها شملت نحو 12 ألف عامل في شركات 
القطــــــــاع الخــــــــاص واملشــــــــاريع االســــــــتثمارية، 

بقانون التقاعد والضمان االجتماعي.
وقال وزيــــــــر العمــــــــل الدكتور عــــــــادل الركابي 
فــــــــي حديث خــــــــاص ادلى بــــــــه لـ»الصبــــــــاح»: ان 
وزارتــــــــه كانت قد اطلقت في الـ 12 من شــــــــهر 

حزيران املاضــــــــي، حملة تفتيش للمشــــــــاريع 
االســــــــتثمارية وشــــــــركات القطاع الخاص من 
اجل تسجيل نسبة العاملني فيها من العمالة 

االجنبية واملحلية.
وافصح عن شــــــــمول 11 الفا و727 عامال من 
العمالــــــــة الوطنيــــــــة بقانون التقاعــــــــد والضمان 
االجتماعــــــــي، مــــــــن خــــــــالل الزيــــــــارات امليدانية 
الى املشــــــــاريع والشــــــــركات في بغــــــــداد واربع 
محافظات هــــــــي: البصرة وكركــــــــوك واالنبار 
ونينوى. واكــــــــد الركابي تحقيــــــــق 435 زيارة 

ميدانية من خالل الفرق التفتيشــــــــية امليدانية 
منــــــــذ انطالق الحملة ولغاية االن، مشــــــــيرا الى 
ان هناك مشــــــــاريع ســــــــتتم زيارتها في بغداد 
مــــــــن اجل تســــــــجيل اكبــــــــر عدد مــــــــن العاملني 
من العمالة الوطنية لغرض شــــــــمولهم بقانون 
التقاعــــــــد والضمــــــــان االجتماعــــــــي، الســــــــيما 
ان الــــــــوزارة كانت قــــــــد اعدت خطة لهــــــــذا العام 
تهــــــــدف الــــــــى شــــــــمول نحــــــــو 500 الــــــــف مــــــــن 
 العمالــــــــة الوطنيــــــــة بالقانــــــــون مع نهايــــــــة العام 

الحالي.  

كشــــــــف وزير االتصاالت املهندس أركان شهاب 
أحمد عــــــــن قــــــــرب إطــــــــالق مشــــــــروع «االقتصاد 
الرقمــــــــي»، وقــــــــال أحمد فــــــــي تصريــــــــح خص به 
«الصبــــــــاح» خالل اســــــــتضافته من قبل شــــــــبكة 
العالقــــــــات العامة في نقابة الصحفيني: «نســــــــتعد 

قريبًا إلطالق أول مشروع في (االقتصاد الرقمي) 
بالتعاون مع دائرة كتاب العدول في وزارة العدل، 
إلنجــــــــاز الوكاالت الخاصــــــــة أو العامة الكترونيا»، 
منبهًا الى أن «املشــــــــروع اآلخر هو إمكانية حجز 
الرحــــــــالت الجوية عبــــــــر الهاتف النقال». وأشــــــــار 
وزير االتصــــــــاالت الى «إمكانية تنفيذ مشــــــــروع 
أمنــــــــي جديد للمراقبــــــــة في العاصمــــــــة بغداد، من 

خالل تثبيت كاميرات على مليون عمود، مزودة 
بالطاقــــــــة والكابل الضوئي»، مشــــــــيرًا الى أن «هذا 
املشروع يمكنه رصد أي عمل إرهابي أو إجرامي 
أو حــــــــاالت تحرش أو ســــــــرقة وحتى املشــــــــكالت 
العشــــــــائرية وغيرها.» وأكد وزير االتصاالت، أنه 
”بعد املباشرة بعمليات (الصدمة) للقضاء على 
تهريــــــــب االنترنت فــــــــي بعض املحافظــــــــات، زادت 

ســــــــعة االنترنت في محافظة نينوى من (نصف 
.G10 ملدا الى 9 ملدا)، إذ تساوي الواحدة منها

وأضاف، أنه ”ســــــــتصدر قريبًا أوامر قبض بحق 
22 شــــــــخصا، بضمنهــــــــم 11 شــــــــخصا عقــــــــدوا 
اجتماعا لعرقلة ســــــــير تلــــــــك العمليات من خالل 

الضغط على شخصيات نافذة“. 
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أعدت لجنة التعليم العالي في مجلس 
النواب خطة لتقييم الجامعات 

الحكومية بنهاية كل عام دراسي.
وأوضح رئيس اللجنة، مقدام 

الجميلي، في حديث لـ“الصباح“، أن 
اللجنة وبالتعاون مع وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي ترغب بالعمل 
على وفق النظام املعمول به في 

جميع دول العالم، وهو تصنيف 
الجامعات في نهاية كل عام دراسي، 
مشيرًا الى ان اللجنة والوزارة تركتا 

لرؤساء الجامعات حرية اختيار 
املساعدين وباقي رؤساء االقسام 

وغيرهم من االختصاصات االخرى، 
لكي يتحملوا في النهاية نتائج 

اختياراتهم سواء كانت ناجحة أو 
فاشلة.

وأضاف، أن االمر لم يكن مفعال في 
السابق، مما حدا بالوزارة الى اعداد 

خطة عبر دائرة االشراف لتقييم 
الجامعات بنهاية السنة الدراسية، 

لتظهر لنا جامعات النخبة في البلد، 
الفتًا إلى ان الجامعات املتميزة في 

األداء ستحظى بامتيازات كبيرة من 
خالل رصد االموال لها وتخصيص 

درجات حذف واستحداث.  
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شــــــــدد رئيس الــــــــوزراء، مصطفــــــــى الكاظمي، على 
ضرورة االهتمام الفوري بعمليات صيانة شبكة 
الكهربــــــــاء، بينما ترأس اجتماعا أمنيا وجه خالله 
بتقصي الحقائق بشــــــــأن االحداث املؤســــــــفة التي 

جرت أمس االول.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» 
أن «الكاظمــــــــي ترأس أمــــــــس اجتماعًا اســــــــتثنائيًا 
خصــــــــص لبحــــــــث ســــــــبل تجــــــــاوز أزمــــــــة الطاقــــــــة 

الكهربائيــــــــة، بحضور وزيــــــــر الكهرباء». وتدارس 
االجتماع، وفقــــــــا للبيان، األزمة الحالية في تجهيز 
الطاقة الكهربائية للمواطنني، وسبل إيجاد الحلول 
الســــــــريعة لها. وقال الكاظمي خالل االجتماع: إن 
”الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، 
وقد بدأنا بالفعل بالخطوات الفّعالة إليجاد الحلول، 
إذ إن ســــــــوء اإلدارة والفساد خالل الفترة السابقة 
أوصال الكهرباء لهذا الوضع الســــــــّيئ“ . وأضاف 
رئيــــــــس الوزراء، ”اننا لــــــــن ندخر أي جهد من أجل 
تســــــــهيل مهمــــــــة وزارة الكهربــــــــاء لتقديــــــــم أفضل 
الخدمات للمواطنني، ورفع املعاناة عنهم، فالعراقي 

يســــــــتحق أن نقــــــــّدم له أفضل ما يمكــــــــن“، موجها 
في الوقــــــــت نفســــــــه، باالهتمام الفــــــــوري بعمليات 
الصيانة للشــــــــبكة، على مستوى األحياء السكنية 
وعبر خطوات استثنائية ســــــــريعة للتخفيف عن 
كاهــــــــل املواطنني. كمــــــــا وّجه الكاظمي، بتســــــــخير 
جميع إمكانات الدولة لتجاوز هذه األزمة، واتخاذ 
كل مــــــــا من شــــــــأنه أن يذلــــــــل العقبــــــــات، ويتخطى 
اإلجــــــــراءات البيروقراطية، من أجــــــــل خدمة جهود 
قطــــــــاع الكهرباء، وتقديم الخدمــــــــة األمثل للمواطن 
العراقي. الى ذلك، عقد رئيس الوزراء، القائد العام 
للقــــــــوات املســــــــلحة، في مقر وزيــــــــر الداخلية، أمس 

االثنــــــــني، اجتماعًا مع القيــــــــادات األمنية، بحضور 
وزيــــــــر الداخليــــــــة ورئيس جهــــــــاز األمــــــــن الوطني 
ومستشار األمن الوطني . وذكر بيان آخر ملكتب 
رئيس الوزراء، تلقته ”الصباح“ أن االجتماع شهد 
مناقشة األوضاع األمنية في البالد، ومستجدات 
األحــــــــداث التي حصلت ”يوم أمس االول“ .  ووّجه 
الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن االحداث املؤسفة 
التي وقعت، مؤكدا ضرورة أن تصل النتائج خالل 
مدة أقصاها اثنتان وســــــــبعون ساعة، مشددا في 
الوقت نفســــــــه، على أن التظاهر السلمي حق كفله 
الدســــــــتور العراقي، وواجب الحكومــــــــة وأجهزتها 

األمنيــــــــة حماية التظاهرات الســــــــلمية واالســــــــتماع 
ملطالب املتظاهرين .

ولفت البيان، الى أن االجتماع شــــــــهد التأكيد على 
دعوة املتظاهرين السلميني الى التعاون مع القوات 
األمنيــــــــة في التبليغ عن العناصر املشــــــــبوهة التي 
تســــــــيء للتظاهرات وتشــــــــّوه املطالب املشــــــــروعة 
للمتظاهرين. كما ناقش االجتماع، بحسب البيان، 
قضايــــــــا الخطــــــــف والقتل التي طالــــــــت املتظاهرين 
بشــــــــكل خاص، واملواطنــــــــني عمومــــــــا، وأن تعطي 
الجهــــــــات األمنيــــــــة املختصة األولويــــــــة ملتابعة هذه 

الجرائم ومالحقة مرتكبيها.

والــبــيــئــة  الــصــحــة  وزارة  رجــحــت 
الــجــزئــي  الــحــظــر  لتطبيق  الـــعـــودة 
بــعــد عطلة عــيــد األضــحــى، وذلــك 
الســـــتـــــمـــــرار خــــــطــــــورة فــــيــــروس 
كــــورونــــا واالعــــــــداد غــيــر الــقــلــيــلــة 

لالصابات.
ـــعـــامـــة  وقـــــــــال مـــــديـــــر الــــصــــحــــة ال
بـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة ريــــــــاض عــبــد 
االمـــيـــر الــحــلــفــي لــــ»الـــصـــبـــاح»: ان 
رفــــع الــحــظــر الــكــلــي يــعــتــمــد على 
الوضع الوبائي اليومي، مؤكدا أن 
الوضع في البالد تحت السيطرة 
والـــــــوزارة قـــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب 
وحتى  الحالي،  االٕصــابــات  معدل 
االٕصـــابـــات،  اعــــداد  انخفضت  إذا 

فــإن هــذا ال يعني تــجــاوز مرحلة 
ـــوبـــاء مـــوجـــود في  الــخــطــر، ألن ال
قـــــرار  كـــــل مـــــكـــــان. واضـــــــــاف أن 
الــلــجــنــة االســتــشــاريــة فـــي وزارة 
الـــصـــحـــة اكــــــد عـــلـــى االســـتـــمـــرار 
دوام  واستمرار  الجزئي  بالحظر 
ـــيـــا بـــعـــد الــحــظــر 

ٔ
املـــوظـــفـــني جـــزئ

العيد، وشدد  ايــام  الشامل خــالل 
عــلــى رفـــض ايـــة تــوصــيــات تــأتــي 
بـــرفـــع الــحــظــر لــخــطــورة انــتــشــار 
بالحظر  بــااللــتــزام  الــوبــاء، مطالبا 
الـــشـــامـــل املــــفــــروض خـــــالل ايــــام 
الــعــيــد واالبــتــعــاد عــن الــنــشــاطــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وخــــصــــوصــــا فــي 
الخروج  وعــدم  الشعبية،  املناطق 
 للضرورة القصوى.  
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القائد  ــــوزراء  ال وّجـــه رئــيــس مجلس 
املــســلــحــة مصطفى  لـــلـــقـــوات  ـــعـــام  ال
الكاظمي، أمس االثنني، بفتح تحقيق 
فوري بأحداث ساحة التحرير وسط 
بــــغــــداد، فـــي حـــني عـــبـــرت مــفــوضــيــة 
حـــقـــوق االنــــســــان فــــي الـــــعـــــراق، عــن 
قلقها واسفها البالغ لسقوط شهداء 

ومصابني بني املتظاهرين.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــائـــد الــعــام 
ــــلــــقــــوات املـــســـلـــحـــة الــــــلــــــواء يــحــيــى  ل
رســـول، فــي تصريح لــوكــالــة األنــبــاء 
الــــوزراء  رئــيــس  إن  (واع):  الــعــراقــيــة 
بــأحــداث  فـــوري  تحقيق  بفتح  وّجـــه 
ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر بـــشـــكـــل دقـــيـــق، 
قــيــادة عمليات  مــع  التنسيق  مــؤكــدا 
لحماية  املــوجــودة  والقطعات  بــغــداد 

املتظاهرين".
املتظاهرين ب  الــلــواء رســول  وطالب 
"عــــدم االقـــتـــراب مــن الـــقـــوات األمــنــيــة 
ومــــمــــارســــة حـــقـــهـــم فـــــي الـــتـــظـــاهـــر 
واملطالبة بالحقوق"، الفتا إلى أن "أي 
دمــاء تــراق ســواء من القوات األمنية 
أو املتظاهرين هي خسارة للعراقيني 

جميعا".
وأكد رسول أن "التوجيهات واضحة 
ودقـــيـــقـــة لـــلـــقـــوات األمـــنـــيـــة بــتــوفــيــر 
ــــدفــــاع  الـــحـــمـــايـــة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  وال
أراد  البعض  عنهم"، مبينا أن "هناك 
أن يجر التظاهرات إلى أهداف أخرى 
كفلها  الــتــي  بالحقوق  املطالبة  غير 

الدستور العراقي".
وعن األحداث التي رافقت التظاهرات، 
أوضــــح الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات املــســلــحــة، فـــي بـــيـــان تلقته 
"الصباح"، ان "القوات االمنية العراقية 
املكلفة بحماية املتظاهرين السلميني 
وصارمة  واضــحــة  توجيهات  لديها 
بــعــدم الــتــعــرض الي مــتــظــاهــر، وان 

تمتنع عن  وانها  حــاول استفزازها، 
الــعــنــيــفــة اال في  ــلــوســائــل  ل الـــلـــجـــوء 
حـــال الـــضـــرورة الــقــصــوى وتــعــرض 

املنتسبني لخطر القتل". 
واضــــــاف الــــلــــواء رســـــول إن "هــنــاك 
التي جرت  املٔوسفة  حـــداث 

ٔ
اال بعض 

فـــــي ســـــاحـــــات الــــتــــظــــاهــــر، وقــــــد تــم 
مالبساتها،  مــن  بالتحقق  التوجيه 
مــا جــرى على  الــى معرفة  للتوصل 
اي مقصر  الــواقــع، ومحاسبة  ارض 
ن "استفزاز القوات 

ٔ
او معتد"، مبينًا ا

االمــنــيــة لــغــرض جــرهــا الــى مواجهة 
امر مدفوع من جهات ال تريد للعراق 

ان يستقر".
وتابع رسول "كلنا ندرك الصعوبات 
املعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، 
والــــتــــي تــــحــــاول هـــــذه الـــحـــكـــومـــة مــع 
عــمــرهــا الــقــصــيــر ان تــعــالــجــهــا في 
ظــــل ظــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة وصــحــيــة 
استثنائية، وال يمكن ان نلوم مواطن 
يه بشكل سلمي 

ٔ
على التعبير عن را

يــخــلــو مــــن االســــتــــفــــزاز او افــتــعــال 
مشيرًا  األمنية"،  القوات  مع  الصدام 
إلـــــى ان "املـــتـــظـــاهـــريـــن هــــم اخــوتــنــا 
وابنأونا مثلما القوات االمنية املكلفة 
من  اي  عــلــى  واالعـــتـــداء  بحمايتهم. 
به، وال يمكن  امر سنحقق  الطرفني 

السكوت عنه". 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكـــــــــــدت مـــفـــوضـــيـــة 
حـــقـــوق االنــــســــان فــــي الـــــعـــــراق، فــي 
بـــيـــان بـــشـــأن األحـــــــــداث، أن فــرقــهــا 
"تـــواصـــل رصـــدهـــا لــلــتــظــاهــرات في 
بـــغـــداد وبـــاقـــي املـــحـــافـــظـــات، وتــعــبــر 
البالغ  واسفها  قلقها  عن  املفوضية 
لـــســـقـــوط شـــــهـــــداء ومــــصــــابــــني بــني 
املتظاهرين، اضافة الى سقوط عدد 
مـــن املـــصـــابـــني فـــي الــــقــــوات االمــنــيــة 
ـــقـــوات  نــتــيــجــة لـــلـــمـــصـــادمـــات بــــني ال
االمـــنـــيـــة واملـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســاحــة 
الــتــحــريــر مــســاء يـــوم االحــــد نتيجة 
ــقــيــام الــــقــــوات االمـــنـــيـــة بــاســتــخــدام  ل
الرصاص الحي واملطاطي والصجم 
يعد  مما  لــلــدمــوع  املسيلة  والـــغـــازات 
انــتــهــاكــا صــارخــا لــحــقــوق االنــســان 
ومـــعـــايـــيـــر االمــــــــم املــــتــــحــــدة إلنـــفـــاذ 
لــحــقــوق التظاهر   الــقــانــون وتـــجـــاوزا 

السلمي".
وطالبت املفوضية الحكومة بـ"اجراء 
تحقيق عــاجــل حـــول هـــذه االحـــداث 
وااليعاز  للعدالة  املقصرين  وتقديم 
لــجــمــيــع الــــقــــوات االمـــنـــيـــة بــالــســمــاح 
لــســيــارات االســعــاف والــفــرق الطبية 
بالدخول لساحة التحرير فورا، لنقل 

الشهداء واملصابني".

تمكنت القوات االمنية من القاء القبض على 
8 ارهابيني في محافظتي كركوك ونينوى، 
بينما  واصلت عمليتها في محافظة ديالى 
لليوم الثاني، واسفرت عن ضبط مشاجب 

أسلحة وعتاد .
وذكــــــر بـــيـــان لـــقـــيـــادة فـــرقـــة الــــــرد الــســريــع 
تلقت " الصباح"  نسخة منه، إنه "وضمن 
فــي محافظة  الرابعة  الــعــراق/  أبــطــال  عملية 
ديالى، باشر اللواء األول فرقة الرد السريع 
ولليوم الثاني عملية تطهير وتفتيش قرى 

وبساتني املخيسة ضمن محافظة ديالى".
ــــه تـــم "الـــعـــثـــور عــلــى مــشــاجــب  وأضــــــاف أن

والعتاد  والخفيفة  املتوسطة  األسلحة  مــن 
ــــى "الــعــثــور  فـــي هــــذه املـــنـــاطـــق"، مــشــيــرا إل
وأربـــــعـــــة   SPG9 ــــــخ  صــــــواري ســــتــــة  عــــلــــى 
بــمــبــات وثماني   صــواريــخ RBG وخــمــســة 

."AK بنادق
كما ذكرت خلية االعــالم االمني، ان "الفوج 
الرد السريع  الثاني في فرقة  الثالث باللواء 
وبعملية نوعية عثر على كدس كامل يضم 
اعتدة واسلحة في ابي صيدا في محافظة 

ديالى".
وفي كركوك ذكر بيان لوكالة االستخبارات 
ان "مـــفـــارزهـــا تــمــكــنــت مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض 
من  متفرقة  بمناطق  إرهابيني  أربــعــة  على 
محافظة كركوك مطلوبني وفق أحكام املادة 

4 إرهاب".

ـــــة املــعــتــقــلــني  وأضــــــــاف الــــبــــيــــان انــــــه "بـــــدالل
تـــــم ضـــبـــط كــــــدس لـــلـــعـــتـــاد مـــــن مــخــلــفــات 
عــــصــــابــــات  داعـــــــش اإلرهـــــابـــــيـــــة  احـــتـــوى 
فــي    57 ومــــدفــــع  صـــــاروخـــــا   (40) عـــلـــى 
 قـــــــريـــــــة  الــــــــشــــــــالالت الـــــتـــــابـــــعـــــة ملـــحـــافـــظـــة 

كركوك".
وفــــي نــيــنــوى قــــال قـــائـــد شـــرطـــة املــحــافــظــة 
الــعــمــيــد لــيــث خــلــيــل الـــحـــمـــدانـــي فـــي بــيــان 
صــحــفــي: ان "قـــــوة مــشــتــركــة مـــن مــديــريــة 
شرطة الكرامة وقسم أمن األفراد ومديرية 
اســـتـــخـــبـــارات ومـــكـــافـــحـــة ارهـــــــاب نــيــنــوى 
وتـــعـــاون  دقـــيـــقـــة  مـــعـــلـــومـــات  وبـــعـــد ورود 
املــواطــنــني تــمــكــنــت مـــن الـــقـــاء الــقــبــض على 
 اربـــــعـــــة عـــنـــاصـــر مـــــن عــــصــــابــــات داعـــــش 

االرهابية".

كــشــفــت دائـــــــرة الــتــحــقــيــقــات فــي 
هيئة النزاهة، عن إصــدار قاضي 
ـــتـــحـــقـــيـــق املـــخـــتـــصـــة  مـــحـــكـــمـــة ال
بــقــضــايــا الـــنـــزاهـــة فـــي مــحــافــظــة 
املدير  بحق  استقدام  أمــر  نينوى 
ملخالفته  املحافظة  لصحة  الــعــام 
ـــــط خـــلـــيـــة أزمـــــــــة جـــائـــحـــة  ضـــــواب

"كورونا".
وذكر بيان للهيئة، تلقته "الصباح"، 
ان "مالكات مديرية تحقيق الهيئة 
في املحافظة، نفذت عملية ضبط 
 (12) لــــ قضائية  مــذكــرة  بموجب 

طــبــلــة ملــحــجــوزيــن ووافــــديــــن من 
خارج املحافظة تم إخراجهم من 
الفحص  إجـــراء  دون  مــن  الحجر 
املــخــتــبــري، وحــجــزهــم مـــدة (14) 
يــومــا خــالفــا لــضــوابــط ومــقــررات 
ــة الــخــاصــة  خــلــيــة األزمـــــة املــركــزيـــ

بجائحة كورونا".
املـــديـــريـــة   " ان  ـــبـــيـــان،  ال واضـــــــاف 
نــظــمــت مــحــضــر ضــبــط أصــولــي 
بـــــاملـــــبـــــرزات، وتــــــم عــــرضــــه عــلــى 
الــذي  املــخــتــص  التحقيق  قــاضــي 
أصـــدر أمـــر االســتــقــدام؛ اســتــنــادا 
إلى أحكام املادة (331) من قانون 

العقوبات".
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، ذكـــــرت 

الدائرة في بيان اخر، أن "مديرية 
نينوى،  في  النزاهة  هيئة  تحقيق 
تــمــكــنــت مـــن ضــبــط مـــوظـــف في 
املنتجات  لتوزيع  العامة  الشركة 
الــنــفــطــيــة – الــهــيــئــة الــغــربــيــة فــرع 
باستحصال  متلبسا  املحافظة، 
مبالغ مالية ملصلحته الشخصية 
مـــن املـــواطـــنـــني أكـــثـــر مـــن الــســعــر 
الـــــرســـــمـــــي مـــــقـــــابـــــل تـــــزويـــــدهـــــم 
بالوقود"، الفتا إلى "عرض املتهم 
عــلــى قــاضــي الــتــحــقــيــق املختص 
صــــحــــبــــة األمــــــــــــــوال املـــضـــبـــوطـــة 
الــــقــــاضــــي  قــــــــرر  إذ  بــــــحــــــوزتــــــه، 
املــادة (315)   توقيفه وفــق أحكام 

عقوبات".

{ }

كشف وزير االتصاالت أركان شهاب أحمد عن قرب اطالق 
مشروع "االقتصاد الرقمي"، وقال أحمد في تصريح خص 
في  العامة  العالقات  استضافته شبكة  "الصباح" خالل  به 
في  أول مشروع  قريبًا إلطــالق  "نستعد  الصحفيني:  نقابة 
الــعــدول في  الرقمي) بالتعاون مــع دائـــرة كتاب  (االقــتــصــاد 
وزارة الــعــدل مــن خــالل إنــجــاز الــوكــاالت الخاصة أو العامة 
الكترونيا، من خالل وجود جهاز يزودك برقم احد الشبابيك 
ومن ثم املراجعة بعد ظهور الرقم املثبت على الورقة التمام 
أي  مــن  إلغائها  وإمــكــانــيــة  بــذلــك،  الــخــاصــة  العمليات  جميع 
مكان في حال رغبة املواطن بذلك"، منبهًا الى أن "املشروع 
اآلخر هو إمكانية حجز الرحالت الجوية عبر الهاتف النقال 
من  مبالغه  واستقطاع  العالم  دول  فــي  بــه  معمول  هــو  كما 
الجوية واستقطاع  (الفيزا كارد) وتوفير االنترنت بالرحلة 
ال  الخدمة  هــذه  توفير  "كلفة  ان  مؤكدًا  البطاقة"،  من  مبلغه 

تتعدى 2 ـ 3 دوالرات".
وأشــار وزيــر االتصاالت الى "إمكانية تنفيذ مشروع أمني 
جديد للمراقبة في العاصمة بغداد من خالل تثبيت كاميرات 
على مليون عمود مزودة بالطاقة والكابل الضوئي"، مشيرًا 
الى أن "هذا املشروع يمكنه رصد أي عمل إرهابي أو إجرامي 
أو حـــاالت تــحــرش أو ســرقــة وحــتــى املــشــكــالت العشائرية 

وغيرها."
ـــــــوزارة التـــــزال تــعــمــل عــلــى مــشــروع  وأملــــح أحــمــد الــــى أن "ال
الكثير  يوصل  أن  يمكن  والــذي   "FTTH" الضوئي   الكابل 
الهاتف األرضي الخاص بهذا املشروع"،  من الخدمات عبر 
ــبــدء به  ـــ 12 شــهــرا فــي حـــال ال ـــــوزارة 6 ـ مــؤكــدًا "احــتــيــاج ال
توفير  استطاعت  ــــوزارة  "ال ان  موضحًا  الــعــيــد"،  عطلة  بعد 
29 مــلــيــون دوالر فــي مــشــروع (تــراســل بــغــداد) الـــذي كــان 

 من قبل، حيث انتهت الوزارة من 90 باملئة منه لغاية 
ً
معطال

 

اآلن".
وأكــــــد وزيــــــر االتـــــصـــــاالت، انـــــه "بـــعـــد املـــبـــاشـــرة بــعــمــلــيــات 
ــلــقــضــاء عـــلـــى تـــهـــريـــب االنـــتـــرنـــت فــــي بــعــض  (الــــصــــدمــــة) ل
املـــحـــافـــظـــات، زادت ســعــة االنـــتـــرنـــت فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى 
 مــــن (نــــصــــف ملــــــدا الــــــى 9 ملـــــــدا) حـــيـــث تــــســــاوي الــــواحــــدة 

.G10 منها
وأضاف، إنه "ستصدر قريبًا أوامر قبض بحق 22 شخصا، 
تلك  سير  لعرقلة  اجتماعا  عــقــدوا  شخصا   11 بضمنهم 
العمليات من خالل الضغط على شخصيات نافذة"، منوهًا 
إحــدى  فــي  التحقيق  قــاضــي  الــى  تحولت  "ملفاتهم  أن  الــى 
الــجــهــات االمــنــيــة"، متوقعًا "زيــــادة هـــذا الــعــدد بــعــد القبض 

البعض منهم على بعض  الشخصيات واعــتــراف  تلك  على 
املتورطني في تلك العمليات".

مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أكـــــــد املــــــشــــــروع الــــوطــــنــــي لـــألنـــتـــرنـــت 
ـــــى الـــخـــدمـــة،  فــــي الـــــبـــــالد، ان إدخــــــــال الـــكـــيـــبـــل الـــضـــوئـــي ال
 ســـيـــنـــهـــي الـــــــتـــــــردي الـــــحـــــاصـــــل بــــخــــدمــــة االنـــــتـــــرنـــــت فــي 

البالد.
املشروع مصطفى سعدون  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
فــــي حـــديـــث خـــــاص ادلــــــى بــــه لـــــ"الــــصــــبــــاح": إن "اســـتـــخـــدام 
ــتــوزيــع الــخــدمــة بني  طــريــقــة (الــــــواي فــــاي) و(الــــــراوتــــــرات) ل
ما  الــبــالد  إن  خاصة  قديمة،  طريقة  هــي  السكنية،  املناطق 
الــثــالــث 3G ، والــــذي يبطئ  الــجــيــل  زالـــت تستخدم خــدمــات 
الطرق  الــى  بحاجة  املستخدمني  يجعل  ما  االنترنت  سرعة 

 االســـــرع واالقـــــوى أســــوة بــمــا مــعــمــول بـــه فـــي دول املنطقة 
والــــعــــالــــم". وأضـــــــــاف، إن "اســــتــــخــــدام الـــشـــبـــكـــة الــضــوئــيــة 
ـــــى الـــخـــدمـــة فــــي اســـتـــخـــدام  وإدخـــــــــال الـــكـــيـــبـــل الـــضـــوئـــي ال
االنــتــرنــت بــاملــنــازل، هــمــا مــن أحـــدث الــطــرق الــتــي تستخدم 
لتوفير خــدمــة تــالئــم حــاجــة املــســتــخــدم والــكــثــافــة واالقــبــال 
 الــكــبــيــر عـــلـــى الــــخــــدمــــة  مــــن دون تــقــطــع بـــالـــخـــدمـــة اثـــنـــاء 

االستخدام".
الـــذي تبنته  الــوطــنــي لالنترنت  وبــني ســعــدون ان "املــشــروع 
الشركة، منجز وهناك مخاطبات رسمية الى وزارة االتصاالت 
التنفيذ واتاحة  املباشرة بإدخال املشروع حيز  بخصوص 
خدماته للمستخدمني"، مرجعًا توقف إدخال املشروع للخدمة، 
"ألسباب تتعلق بالوزارة واليوجد توضيح رسمي يوضح 
الرسمية منها الدخال املشروع  املوافقات   عدم استحصال 

للخدمة".
وأشــــــــار الـــــى أن "املـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي لـــالنـــتـــرنـــت ســيــقــدم 
خــدمــات جــيــدة لــلــمــواطــنــني وبــأســعــار أقـــل مــقــارنــة بنوعية 
وتــعــرفــة الــخــدمــات املــتــاحــة عـــن طــريــق (الــــــواي فــــاي) عبر 
موزعة  كابينة  "نــصــب 2000  عــن  (الــــراوتــــرات)"، مفصحًا 
بغداد واملحافظات تعمل كل منها على تغطية  بني مناطق 
وبــأســعــار  الــســريــعــة  بــالــخــدمــات  مــنــزل   (2000 –  1800) 

أقل".
لالنترنت:  الوطني  املشروع  باسم  الرسمي  املتحدث  وتابع 
"كل ذلك سيجعل االستخدام لالنترنت أفضل مما هو  إن 
اآلن بما يخص جودة الخدمة، لكون بعض أصحاب االبراج 
ضمن  املستخدمني  عشرات  يشركون  السكنية،  باملناطق 
حزم ال تتحمل سوى أعداد محددة"، مؤكدا ان "الخدمات التي 
ستتاح عبر الكيبل الضوئي ستنهي هذه املشكلة لكون كل 
منزل سيكون له اشتراكه الخاص من دون وجود مشترك 
 آخـــر يــؤثــر فــي جــــودة خــدمــة االنــتــرنــت املــتــاحــة للمشترك 

الواحد".

ام  منفذ  في  الحدودية  املنافذ  هيئة  ضبطت 
قــصــر االوســــط بــمــحــافــظــة الــبــصــرة، خمس 
حاويات ملواد كيمياوية خطرة وغيرها كانت 
معدة للتهريب. وقالت الهيئة في بيان تلقته 
قضائي  بــامــر  تــمــت  العملية  ان  "الـــصـــبـــاح"،: 
ولجنة  املخابرات  قبل جهاز  من  ومعلومات 
من مديرية املنفذ، فضال عن الجمرك املدني 
الــحــاويــات املشبوهة  وشــرطــتــه، وعــنــد فــتــح 
تـــبـــني وجــــــود مــــــواد كـــيـــمـــيـــاويـــة خـــطـــرة فــي 
حاويتني  في  للنفط  ناقلة  وانابيب  حاويتني 
اخـــريـــني ايــضــا ومــعــمــل لــتــصــفــيــة املـــيـــاه في 
الـــحـــاويـــة الــخــامــســة، اذ تـــم خــتــم الــحــاويــات 
بالختم الجمركي، بغية عرضها امام قاضي 
الــتــحــقــيــق املــخــتــص فـــي املــحــافــظــة التــخــاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بحقها.

االقساط  استيفاء  املــركــزي،  البنك  اجــل 
املــســتــحــقــة عــلــى املـــصـــارف الــحــكــومــيــة 

والخاصة.
وقال البنك في بيان تلقته "الصباح"، إنه 
"نظرًا الستمرار الظروف االستثنائية وما 
يرافقها من اجــراءات غلق تامة وجزئية 
ومــا خلفته من  كــورونــا  بسبب جائحة 
جمود كلي او جزئي في اغلب القطاعات 
ـــــت تـــؤثـــر في  االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي مـــا زال
النشاط االقتصادي والذي القى بضالله 
و  الصغيرة  املــشــروعــات  على اصــحــاب 
 ، السكني  والــقــطــاع  والكبيرة  املتوسطة 
البنك تأجيل استيفاء االقساط  لذا قرر 
 املــســتــحــقــة عــلــى املـــصـــارف الــحــكــومــيــة 

والخاصة".
بمبادرتي  يــكــون  "التأجيل  أن  واضـــاف 

ـــواحـــد  الــخــمــســة تــريــلــيــونــات ديـــنـــار وال
تـــريـــلـــيـــون ديــــنــــار وملـــــــدة ثــــالثــــة اشــهــر 
تـــاريـــخ (االول من  ابـــتـــداء مـــن  اضــافــيــة 
(  2020 ايــلــول   30 ولغاية   2020 تموز 

وتحويلها الى نهاية مدة القرض، وتمرير 
ــــى املــقــتــرضــني بشكل  ــتــأجــيــل ال هــــذا ال
عــمــوالت  او  فـــوائـــد  اي  وراءُه  يــخــلــف   ال 

تأخيرية".
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وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض 
الحظر  رفــع  ان  لـــ"الــصــبــاح":  الحلفي  االمــيــر  عبد 
الكلي يعتمد على الوضع الوبائي اليومي، مؤكدا 
ان الــوضــع فــي الــبــالد تــحــت الــســيــطــرة والــــوزارة 
الحالي،  االٕصــابــات  معدل  استيعاب  على  قـــادرة 
وحــتــى ان انخفضت اعـــداد االٕصــابــات فــان هذا 
اليعني تجاوز مرحلة الخطر، الن الوباء موجود 

في كل مكان.
واضــــــــاف ان قـــــــرار الـــلـــجـــنـــة االســــتــــشــــاريــــة فــي 
بــالــحــظــر  اكــــد عــلــى االســـتـــمـــرار  الــصــحــة  وزارة 
الــجــزئــي واســتــمــرار دوام املــوظــفــني جــزئــيــا بعد 
الــحــظــر الــشــامــل خـــالل ايــــام الــعــيــد، وشــــدد على 
الحظر لخطورة  تاتي برفع  ايــة توصيات  رفــض 
ـــوبـــاء بــســبــب االخـــتـــالط والــتــجــمــعــات  انــتــشــار ال
ـــشـــروط  بــــني الــــنــــاس وعــــــدم االلـــــتـــــزام بــتــنــفــيــذ ال
لــلــســيــطــرة على  الــصــحــة  الــتــي وضــعــتــهــا وزارة 
الـــفـــيـــروس، مــطــالــبــا بـــااللـــتـــزام بــالــحــظــر الــشــامــل 
املـــــفـــــروض خــــــالل ايـــــــام الـــعـــيـــد واالبــــتــــعــــاد عــن 
املناطق  في  وخصوصا  االجتماعية  النشاطات 
 الشعبية، وعدم الخروج من املنازل اال للضرورة 

القصوى.
ن التعايش 

ٔ
وبحسب ما ذكره وزير الصحة بشا

مع كورونا، افاد الحلفي بانه ال يوجد تناقض بني 
الجزئي،  التجوال  وحظر  الفيروس  مع  التعايش 
الوبائي  املنحنى  ينخفض  عندما  الـــدول  فاغلب 
لالصابات بامكانها التخفيف من اجراءات الحظر 
والتعايش مع كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها 
ـــتـــزام بــــاالٕجــــراءات االحـــتـــرازيـــة منها  بــشــرط االل
ارتداء الكمامات والكفوف والتشديد على التباعد 
االجتماعي، داعيا إلى تكثيف جهود العاملني في 
شبكة االعالم العراقي في مواجهة جائحة كورونا 
بني   الصحية   التوعية  خــالل نشر رســائــل   مــن 

املواطنني.

فتح استشاريات املستشفيات
مــن جــهــتــه، اوعـــز وزيـــر الــصــحــة والــبــيــئــة حسن 
الــتــمــيــمــي بــاســتــمــرار الــعــمــل فـــي اســتــشــاريــات 
املــســتــشــفــيــات خـــــالل عـــيـــد االضــــحــــى املـــبـــارك 
الســتــقــبــال الــحــاالت املــرضــيــة واجــــراء العمليات 
لــغــيــر املــصــابــني بــفــيــروس كـــورونـــا، فــضــال عن 
الوقائية مــن قبل خلية االزمــة  اتــخــاذ االجــــراءات 
في مدينة الطب ملواجهة جائحة كورونا وتقليل 
االصابات بني مالكات الجيش االبيض واملواطنني 
الشخصية  الــوقــايــة  عــدة  ارتــــداء  على  بالتشديد 
والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي فــي املــٔوســســات وتوجيه 
وتــوعــيــة املــواطــنــني بــارتــداء الــكــمــامــات والكفوف 
واستخدام املعقمات وتعفير املٔوسسات الصحية 

والطرق املٔودية للمجمع الطبي بمدينة الطب.

70باملئة نسبة التعافي في النجف
وفــي الــشــأن ذاتـــه، ذكــر مــديــر دائـــرة الصحة في 
النجف الدكتور رضوان الكندي ان نسبة الشفاء 
من فيروس كورونا في املحافظة بلغت 70 باملئة، 
املحافظات في  اقــل  املحافظة هي  ان  الــى  اضافة 
نسبة الــوفــيــات إلــى عــدد املــصــابــني وهــي ضمن 
النسب العاملية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم حدوث 
املتوفر  اي حالة وفــاة بسبب نقص األوكسجني 
حاليا بشكل جيد. وقال الكندي ل"الصباح": انه 
بعد االجتماع الطارئ لخلية األزمة في النجف، تم 
التأكيد على غلق السيطرات الخارجية للمحافظة 

والحاالت  للجنائز  بالدخول  والسماح  تاما  غلقا 
االستثنائية حصرا، مع استمرار مواعيد حظر 
ليال  عشرة  الثانية  من  املحافظة  داخــل  التجوال 

حتى السادسة صباحا. 
وأشــار الــى ان خلية األزمــة قــررت السماح بدفن 
املتوفني جراء فيروس كورونا في املقبرة القديمة 
عملية  تتم  أن  على  الصحة،  وزارة  لكتاب  وفــقــا 
الـــدفـــن وفـــق الــضــوابــط الــصــحــيــة والـــيـــات تسلم 

خاصة عن طريق سيطرة الكفل. 
بفتح  السماح  قــررت  الخلية  ان  الكندي  واوضــح 
الواسعة  املــســاحــات  ذات  والحسينيات  الــجــوامــع 
وذلك القامة  صالة الجماعة من دون إقامة صالة 
باملسافات  االلــتــزام  مــع  العيد  صــالة  او  الجمعة 

الكمامات،  وارتــداء  الصالة  أثناء  للتباعد  املقررة 
الفـــتـــا إلــــى أنــــه تـــقـــرر ايـــضـــا غــلــق مــــدن األلـــعـــاب 
وامـــاكـــن الــتــرفــيــه أثــنــاء عــيــد األضــحــى املـــبـــارك ، 
 والــتــأكــيــد عــلــى غــلــق املــحــال املــخــالــفــة للضوابط 

الصحية.

 20 مركز شفاء
املقدسة  الحسينية  العتبة  الشأن، كشفت  وبهذا 
الــوصــول إلنــشــاء 20 مــركــزا لشفاء  عــن نيتها 
املــــرضــــى املـــصـــابـــني بـــفـــيـــروس كــــورونــــا بــســعــة 
اجمالية تصل الى ألفي سرير، حيث انجز منها 

10 مراكز حتى االن.
وقــال مدير اعــالم العتبة علي شبر ل "الصباح": 
ان تــوجــيــهــات مــمــثــل املــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا 
الحسينية  للعتبة  الــشــرعــي  املــتــولــي  كــربــالء  فــي 
املــقــدســيــة الــشــيــخ عــبــد املــهــدي الــكــربــالئــي تؤكد 
على وجوب انشاء 20 مركز شفاء في عدد من 
تأتي  التوجيهات  هــذه  ان  واضـــاف  املــحــافــظــات. 
لــلــمــســاهــمــة ودعــــم وزارة الــصــحــة فـــي مــواجــهــة 

جائحة كورونا وشفاء املصابني بالفيروس.
واضـــــــاف ان الـــخـــطـــة تـــركـــز عـــلـــى وصــــــول هـــذه 
املراكز الى سعة 2000 سرير وان ما تم انجازه 
وصل الى 10 مراكز للشفاء بسعة 800 سرير 
 حــتــى االن، والــعــمــل مــتــواصــل إلنـــجـــاز املـــراكـــز 

االخرى.
وأشــــــار الــــى ان هــــذه املـــشـــاريـــع تـــضـــاف الــــى ما 
خــصــصــتــه الــعــتــبــة املــقــدســة مـــن مـــدن الــزائــريــن 
لــلــمــالمــســني واســــرهــــم والـــتـــي تــصــل الــــى 650 
ازمــة مشكلة على  ان هناك خلية  سريرا، مبينا 
الصحة،  العتبة ووزارة  بــني  تــعــاون  مــذكــرة  وفــق 
مذكرا بان هذه املراكز تتوزع بني بغداد والبصرة 
ــنــجــف وبـــابـــل وديــالــى  وذي قــــار والـــديـــوانـــيـــة وال

وغيرها.

أكــــدت وزارة الــداخــلــيــة تــســخــيــر كـــل إمــكــانــات 
الوزارة للكشف عن مصير املختطفني واملغيبني 
ومالحقة عصابات الخطف والجريمة املنظمة, 
املخططات  عــشــرات  أحبطت  أنــهــا  إلــى  مشيرة 
مــن عصابات  كبيرا  عــددا  واعتقلت  اإلرهــابــيــة 

الجريمة.
اللواء خالد املحنا  الــوزارة  وقال املتحدث باسم 
لـــ "الـــصـــبـــاح": إن "متابعة  فــي تــصــريــح خـــاص 
ومــالحــقــة الــعــصــابــات إالجــرامــيــة الــتــي تتحرك 
وتـــمـــارس نــشــاطــاتــهــا االرهـــابـــيـــة فـــي تــخــويــف 
الــنــاس، هــي جـــزء أســـاس مــن مــهــام الـــــوزارة ", 
مبينًا ان "الوزارة حققت نتائج كبيرة وإيجابية 
فــي الــكــشــف عــن مــصــيــر عـــدد مــن املختطفني 
واملــغــيــبــني، كــمــا أنــهــا تــعــلــن بـــني فــتــرة وأخـــرى 
امللقى  والجريمة  الخطف  عصابات  أعـــداد  عــن 
القبض عليهم، وهي تسير وفق خطط وخطوات 
مــدروســة كفيلة بــوضــع حــد ســريــع لنشاطات 
تــلــك الــعــصــابــات". وأضــــاف املــحــنــا، إن "املــعــدل 
البياني للجريمة املنظمة في تنازل كبير نتيجة 
الــتــي تلقتها مـــن قــواتــنــا األمــنــيــة",  لــلــضــربــات 
مردفًا إن "وزارة الداخلية وخالل الفترة املاضية؛ 

نــشــطــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــتــابــعــة ومــالحــقــة 
 عـــن الــحــصــول على 

ً
تــلــك الـــعـــصـــابـــات, فـــضـــال

العناصر  تلك  مــن  مهمة  ومعلومات  اعــتــرافــات 
وإعالميني  لناشطني  اغــتــيــال  بعمليات  تتعلق 
ومواطنني"، مؤكدًا ان "الجهود مستمرة باتجاه 
وبناء مؤسسة  العدالة،  القانون وحكم  ترسيخ 
مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد من 

دون محاباة ألحد".
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي، قد 
وجه في وقت سابق وزارة الداخلية باستخدام 
كل إمكاناتها للكشف عن املختطفني واملغيبني، 
وشــــدد عــلــى أن الــجــريــمــة والـــفـــســـاد والــتــدخــل 
السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها.

وفــي شــأن آخـــر، كشف املــتــحــدث بــاســم وزارة 
من  باملئة   90 نسبته  مــا  إنــجــاز  "عــن  الداخلية 
ملف إعادة املفصولني واملفسوخة عقودهم من 
منتسبي الـــوزارة"، وأضــاف إن "الـــوزارة أكملت 
املفسوخة  املفصولني  مــن  كبيرة  نسبة  إعـــادة 
عـــقـــودهـــم، بــيــنــمــا بــقــي الــقــســم الــقــلــيــل ينتظر 
املالية، وقسم  أو موافقات وزارة  املــوازنــة  إقــرار 
تأخر في تقديم أوراقــه, والتي تمت على شكل 
وجبات، واآلن بانتظار املوافقات النهائية إلعادة 
بعد  الخدمة  الــى  الــقــرار  بهذا  املشمولني  جميع 

إنجاز جميع املتعلقات املالية واإلدارية ."

{                 }

أعـــــدت لــجــنــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي مجلس 
الحكومية  الجامعات  لتقييم  خطة  الــنــواب 

بنهاية كل عام دراسي.
وأوضح رئيس اللجنة، مقدام الجميلي، في 
حديث لـ"الصباح"، أن اللجنة وبالتعاون مع 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترغب 
بالعمل عــلــى وفـــق الــنــظــام املــعــمــول بــه في 
جميع دول العالم وهو تصنيف الجامعات 
فــي نهاية كــل عــام دراســي،مــشــيــرًا الــى ان 
الجامعات  لرؤساء  تركتا  والـــوزارة  اللجنة 
حــريــة اخــتــيــار املــســاعــديــن وبــاقــي رؤســاء 
االقــــســــام وغـــيـــرهـــم مــــن االخـــتـــصـــاصـــات 
نتائج  الــنــهــايــة  فــي  يتحملوا  االخــرى،لــكــي 
اختياراتهم سواء أكانت ناجحة أم فاشلة.

لم  الجامعات  رؤســـاء  ان  الجميع  وأضـــاف 
الى  بالوزارة  التقييم،مما حدا  يهمهم  يكن 
اعــــداد خــطــة عــبــر دائــــرة االشـــــراف لتقييم 
الدراسية،لتظهر  الــســنــة  نــهــايــة  الــجــامــعــات 
لــنــا جــامــعــات الــنــخــبــة فــي الــبــلــد، الفــتــًا إلــى 
األداء ستحظى  في  املتميزة  الجامعات  ان 

بـــــامـــــتـــــيـــــازات كــــبــــيــــرة مــــــن خـــــــالل رصــــد 
االمــــــوال لــهــا وتــخــصــيــص درجـــــات حــذف 
واستحداث،ومكانة مرموقة في اجتماعات 
لباقي  وحــافــزا  قـــدوة  ليكونوا  ـــرأي  ال هيئة 

الجامعات االخرى.
وأكـــــد الــجــمــيــلــي ان لــجــنــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــًا بـــعـــد عـــيـــد االضـــحـــى 
املبارك لتشكيل لجنة فرعية هدفها تقييم 
عــمــل الــجــامــعــات فـــي عـــمـــوم الــبــلــد ضمن 
ـــنـــواب، مــبــيــنــًا ان  الـــــدور الــرقــابــي ملــجــلــس ال
العراق  تقريرًا سيقدم عن كل جامعة في 
ـــــى رئــــاســــة الـــــــوزراء  تـــرفـــع نــســخــة مـــنـــه ال
رؤســــاء  لــتــقــيــيــم  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  ووزارة 
منهم  الكفوئني  غير  الجامعات،واستبدال 

في حال اجراء تغييرات.
وأفـــــاد رئــيــس الــلــجــنــة بـــأن الــلــجــنــة تسعى 
الـــى ابــعــاد االحــــزاب عــن الــتــدخــل فــي عمل 
مساعدين  او  رؤســاء  واختيار  الجامعات 
التأثيرفي جودة  اقسام إلبعاد  او رؤســاء 
الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــة وادائـــهـــا،واعـــتـــمـــاد 
واالدارة  والخبرة  والكفاءة  النزاهة  معايير 
الجيدة الختيار شخوص يمكن ان يشغلوا 

تلك املناصب.

والسياحة  الثقافة  لجنة  رئيسة  شــددت 
الــغــالب، على  الــنــيــابــيــة، سميعة  واآلثــــار 
ضرورة التزام اإلدارات املحلية بالحفاظ 
عــلــى املـــواقـــع األثـــريـــة، مــطــالــبــة بتكثيف 
االجـــــــراءات املــتــعــلــقــة بــاســتــرجــاع االثـــار 
العراقية، وبضمنها األرشيف اليهودي. 

ــلــدائــرة اإلعــالمــيــة ملجلس  وذكــــر بــيــان ل
النواب، تلقته "الصباح" ان "الغالب التقت 
رئيس هيئة االثار التابعة لوزارة الثقافة 
والسياحة واالثار محسن صدخان في 
مقر الهيئة، وبحثت معه، السبل القانونية 

الكفيلة باسترجاع االثار العراقية". 
واكدت الغالب، خالل اللقاء الذي حضره 
"اآلثار  أن  النيابية،  اللجنة  اعضاء  ايضا 
ومــواقــعــهــا، هــي عــنــوان الــهــويــة الوطنية 
عــبــر حــقــب الــتــاريــخ الــتــي يــجــب الحفاظ 
الرصينة،  العلمية  بالطرق  إدامتها  على 
الـــتـــزام اإلدارات  مـــشـــددة عــلــى ضـــــرورة 
املــحــلــيــة بــالــحــفــاظ عــلــى املـــواقـــع األثــريــة 
ـــتـــجـــاوزات الــتــي  ورفــــع جــمــيــع اشـــكـــال ال
تمس أو تشكل خطرًا على كيانها، وبما 

يحميها من التلف والعبث والسرق".
ـــلـــقـــاء، عــلــى  كـــمـــا تــــم الـــتـــشـــديـــد خـــــالل ال
اتـــبـــاع الـــطـــرق الــتــقــنــيــة فـــي اإلحـــصـــاءات 

وأرشفة جميع املواقع األثرية ومقتنيات 
املــــتــــاحــــف واملــــخــــطــــوطــــات وتـــوثـــيـــقـــهـــا 
ألجل  التكنلوجيا  وتسخير  ألكترونيًا 
 حمايتها وسالمتها و عرضها بالطرق 

املثلى.
الهيئة  رئــيــس  النيابية،  اللجنة  وطــالــبــت 
باسترجاع  املتعلقة  االجـــراءات  بتكثيف 
االثــــار الــعــراقــيــة مــن ضمنها األرشــيــف 

الــواليــات املتحدة  الــذي تماطل  الــيــهــودي 
االمريكية في تسليمه.

نــاقــش االجــتــمــاع االهــتــمــام باملواقع  كما 
األثــريــة والــتــراثــيــة خــاصــة املــدرجــة على 
ــعــاملــي ومـــراقـــبـــة تنفيذ  ـــتـــراث ال الئــحــة ال
الـــــشـــــروط الـــتـــي تــضــمــن بـــقـــاءهـــا عــلــى 
الـــالئـــحـــة خـــاصـــة مـــديـــنـــة بـــابـــل األثـــريـــة 

واألهوار.

مراقبة  على  بالتأكيد  االجتماع  واختتم 
اإلنفاق والتخصيصات املالية املرصودة 
ـــعـــقـــود املـــبـــرمـــة مــع  لــــآلثــــار والـــــتـــــراث وال
التنقيبية  والتراخيص  املنفذة  الشركات 
وأن اللجنة ستتابع عن كثب عمل هيئة 
األثــريــة  بمواقعنا  النهوض  ألجــل  االثـــار 
مقتنياتنا  و  الــثــمــني  تــراثــنــا  و  الــعــريــقــة 

األثرية.
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االجتماعية  والـــشـــؤون  الــعــمــل  وزارة  أفــــادت 
بأنها شملت نحو 12 ألف عامل في شركات 
الــقــطــاع الـــخـــاص واملـــشـــاريـــع االســتــثــمــاريــة، 
بقانون التقاعد والضمان االجتماعي ضمن 
وزارة  مــع  نسقت  بينما  مــحــافــظــات،  خــمــس 
النفط إلجـــراء زيـــارات الــى مــواقــع اآلبـــار بعد 

رفع حظر التجوال الكلي. 
وقــــال وزيــــر الــعــمــل الــدكــتــور عــــادل الــركــابــي 
ــــى بـــه لــــ"الـــصـــبـــاح": إن  فـــي حــديــث خــــاص أدل
الـــ 12 من شهر  وزارتـــه كانت قد أطلقت في 
للمشاريع  تفتيش  حملة  املــاضــي،  حــزيــران 
من  الــخــاص،  القطاع  وشــركــات  االستثمارية 
أجل تسجيل نسبة العاملني فيها من العمالة 

االجنبية واملحلية.
وأفصح عن شمول 11 ألفا و727 عامال من 
والضمان  التقاعد  بــقــانــون  الوطنية  العمالة 
االجــتــمــاعــي، مـــن خــــالل الــــزيــــارات املــيــدانــيــة 
الـــى املــشــاريــع والــشــركــات فــي بــغــداد وأربـــع 
مــحــافــظــات هـــي: الــبــصــرة وكــركــوك واالنــبــار 

ونينوى. 
واكد الركابي تحقيق 435 زيارة ميدانية من 
خالل الفرق التفتيشية امليدانية منذ انطالق 
الــــى ان هــنــاك  ــغــايــة االن، مــشــيــرا  الــحــمــلــة ول
اجل  من  بغداد  في  زيارتها  ستتم  مشاريع 
العمالة  مــن  العاملني  مــن  عــدد  اكبر  تسجيل 
التقاعد  بــقــانــون  لــغــرض شمولهم  الــوطــنــيــة، 
ــــوزارة  والــضــمــان االجــتــمــاعــي، الســيــمــا ان ال
كــانــت قــد اعـــدت خطة لــهــذا الــعــام تــهــدف الى 
الوطنية  العمالة  مــن  ألــف   500 نحو  شــمــول 
رفع  بغية  الــحــالــي،  الــعــام  نهاية  مــع  بالقانون 

املستوى املعيشي للطبقة العاملة. 
وشــدد على مساعي وزارتــه الحثيثة الجراء 
ــتــقــاعــد والــضــمــان  تـــعـــديـــالت عــلــى قـــانـــون ال

املستوى  رفــع  اجــل  مــن  للعمال،  االجتماعي 
بالشكل  العراق  في  العاملة  للطبقة  املعيشي 
الذي يتالءم مع متطلبات الحياة، لتأمني حياة 
معيشية افضل لهذه الشريحة، بغية تشجيع 
العبء  وتخفيف  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  العمل 
منوها  التوظيف،  فــي  الحكومي  القطاع  عــن 

بأنه ستتم مناقشة املسودة الخاصة بتعديل 
وهيئة  املختصة  العليا  الجهات  مــع  الــقــانــون 

التقاعد الوطنية.
وكـــشـــف وزيـــــر الــعــمــل عـــن أن املـــــدة املــقــبــلــة 
ســتــشــهــد حــمــالت مــكــثــفــة لـــزيـــارة املــشــاريــع 
ــتــابــعــة لــلــقــطــاع  االســتــثــمــاريــة والـــشـــركـــات ال

بصورة  الحظر  رفــع  بعد  واملختلط  الــخــاص 
كلية، الفتا الى انه تم التنسيق مع وزارة النفط 
مــواقــع  الـــى جميع  تفتيشية  الجــــراء جـــوالت 
آبــار النفط فــي الــبــالد، اضــافــة الــى تنسيقها 
مع وزارة النقل من اجل تسجيل العاملني في 

شركات املوانئ في محافظة البصرة.

سجلت وزارة الهجرة واملهجرين من خالل 
نــحــو ستة  بــابــل، عـــودة  فــرعــهــا بمحافظة 
بينما  املـــحـــررة،  مناطقهم  الـــى  نـــازح  آالف 
تتوجه من خالل فرعها في كركوك إلزالة 
عقبات عودتهم من املخيمات الى مناطقهم 
االصلية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

وقـــــال مـــديـــر فــــرع مــحــافــظــة بـــابـــل حــافــظ 
الــشــجــيــري فـــي تــصــريــح خــــاص ادلـــــى به 
لـ"الصباح" إن دائرته سجلت عودة خمسة 
املــحــررة،  مناطقهم  الــى  نـــازح  و800  آالف 
كــمــحــافــظــتــي االنـــبـــار ونـــيـــنـــوى، مــبــيــنــا ان 
ـــعـــودة كــانــت طــوعــيــة بــعــد تــهــيــئــة جميع  ال
مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة لـــهـــم فــــي مــنــاطــقــهــم 

وتأمينها بشكل كامل.
بــشــكــل  تـــعـــمـــل  الـــهـــجـــرة  وزارة  ان  وبــــــني 
مــكــثــف عــلــى عـــــودة جــمــيــع الـــنـــازحـــني في 
املــحــافــظــة، الــبــالــغ عـــددهـــم ســتــة االف، الــى 
مــنــاطــقــهــم املــــحــــررة، الســيــمــا بــعــد أن تم 
التي تقف دون عودة  املعوقات  حل جميع 
الــبــعــض مــنــهــم، والــتــي أرجــعــهــا الـــى جملة 
أسباب، منها أن منازلهم ما زالــت مهدمة، 
ومــنــاطــقــهــم غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، أو ان 
البعض نجح بالحصول على فرصة عمل 
تعمل من  الـــوزارة  أن  املحافظة، مؤكدًا  في 
خالل برامجها املعتمدة على حلها جميعا 

وعودة جميع النازحني الى مناطقهم.
وأفاد الشجيري بأن وزارتــه وزعت 2500 
سلة غذائية بني النازحني، منها 2000 في 
منطقة املسيب التي تضم اكبر عدد منهم، 
اخــرى  مناطق  فــي  توزيعها  سيتم  و500 
مــن املــحــافــظــة، مــؤكــدا الــحــرص الــتــام على 
والــســالمــة عند  الــصــحــة  االلـــتـــزام بمعايير 
فيروس  تفشي  في ظل  املساعدات  توزيع 

كورونا املستجد.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــتــجــه دائـــــرة الــهــجــرة 
واملهجرين في كركوك الزالة عقبات عودة 
النازحني في املخيمات الى املناطق املحررة، 
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، بحسب 

ما ذكره مديرها عمار صباح.
وبــــني فـــي حـــديـــث خــــاص لــــــــ"الـــصـــبـــاح" أن 
الــعــامــلــني فـــي دائـــرتـــه قـــامـــوا عــبــر الــلــجــنــة 
املختصة بالنازحني في املخيمات بحصر 
أعــدادهــم وأســبــاب عــدم عــودتــهــم، واكــمــال 
جــمــيــع مــتــطــلــبــاتــهــم املــعــيــشــيــة، مــضــيــفــًا 
أن دائـــرتـــه تــتــوجــه بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات 
الــنــازحــني الى  الــعــالقــة، إلعـــادة جميع  ذات 
الحكومات  شرعت  اذ  املــحــررة،  مناطقهم 
مشاريع  بتنفيذ  االعــمــار  ولــجــان  املحلية 

عبر  اليها  الخدمات  واعــادة  التحتية  البنى 
االعمار، وسجلت عــودة عشرات  صندوق 

اآلالف منهم.
وأشـــــار الـــى أن أســـبـــاب عـــدم عــــودة الــعــدد 
املتبقي تعود الى الثأر العشائري، واسباب 
امنية واخرى اجتماعية، فضال عن تدهور 
الدمار  وحجم  لألسر  االقتصادي  الوضع 
الذي لحق بمناطقهم، ما يشكل عقبة امام 
لهم  وجــود مخيمني  عــن  كاشفا  عودتهم، 
فــي املــحــافــظــة، هــمــا (يــحــيــاو) و(لــيــالن 1) 

ويضمان مئات األسر. 
وذكر أن مالكات دائرته تواصل جهودها 
لدعم األسر النازحة في املخيمات والعائدة 
باملبالغ  من خــالل شمولهم  مناطقها،  الــى 
ـــيـــة،  ـــغـــذائ املـــالـــيـــة والـــــســـــالت الـــصـــحـــيـــة وال
املــتــضــمــنــة 17 ألــــف ديـــنـــار لــكــل شــخــص، 
مع كارتون مواد غذائية شهريًا، كما انها 
وزعت سابقا سالت غذائية وصحية، بني 
مناطقها  الــــى  عـــائـــدة  أســــرة  آالف  عــشــرة 

األصلية.

ساس 
ٔ
وضع محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي، الحجر اال

ملشروع إنشاء جسر األحرار الكونكريتي، بكلفة تتجاوز 17 مليار 
دينار.

وقـــال املــيــاحــي خـــالل حــفــل وضـــع الــحــجــر االســــاس الـــذي حضرته 
كلفة  البالغة  االحــــرار،  قــضــاء  الجديد ضمن  الجسر  إن  "الــصــبــاح"، 
إنــجــازه 17 مــلــيــارًا و960 مــلــيــون ديــنــار، سيبلغ طــولــه 665 مــتــرا، 
وبــعــرض 14 مــتــرا، ويــتــكــون مــن 19 فــضــاء، فــضــال عــن 95 رافـــدة 

كونكريتية مع املقتربات.
الشركات  احــدى  الجديد سيتم تنفيذه من قبل  الجسر  ان  واوضــح 
املــحــلــيــة الــرصــيــنــة فــي مــجــال انــشــاء الــجــســور ضــمــن قــطــاع الــطــرق 
هـــالـــي قضاء 

ٔ
والــجــســور فــي املــحــافــظــة، وســيــخــدم بــشــكــل مــبــاشــر ا

االحرار، إضافة الى املناطق االخرى، الفتا الى ان املشروع يأتي كبديل 
للجسر الخشبي العائم الخالي من شروط املتانة واألمان.

وتابع املياحي، أن الجسر سيربط القضاء بطريق بغداد، كما سينهي  
العاصمة عبر  و 

ٔ
ا املحافظة  إلــى مركز  الــوصــول  فــي  هــالــي 

ٔ
اال معاناة 

يادي العاملة من ابناء املنطقة 
ٔ
طريق رسمي، مشددا على تشغيل اال

واملحافظة حصرا، ويستثنى من ذلك االختصاصات النادرة، مؤكدا 
راضي الذين تعاونوا وساهموا بمرور 

ٔ
صحاب اال

ٔ
أنه سيتم تعويض ا

راضيهم.
ٔ
مكان الجسر داخل ا

اتخذت لجنة الطاقة في محافظة الديوانية حزمة من االجراءات الفورية لتحسني 
خدمات الكهرباء، بالتزامن مع االرتفاع الشديد لدرجة الحرارة، من بينها إلزام 

أصحاب املولدات األهلية بزيادة ساعات التشغيل وخفض سعر االمير . 
وقال محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا للطاقة زهير الشعالن في تصريح 
خــص بــه " الــصــبــاح "، إن أعــضــاء لجنة الــطــاقــة فــي املــحــافــظــة اتــخــذوا خــالل 
الــكــهــربــاء، موضحًا  خــدمــات  لتحسني  اجــــراءات سريعة  الــطــارئ  اجتماعهم 
التشغيل  بزيادة ساعات  األهلية  املولدات  بإلزام اصحاب  تمثلت  القرارات  أن 
اليومي من 8 الى 12 ساعة، وخفض سعر األمبير من 8 الى 5 آالف دينار، 
وتــوفــيــر مــولــدة احــتــيــاط تــكــون جــديــدة، تنصب خــالل ســاعــة فــي حــال عطل 
املولدة العاملة، مشيرا الى ان لجنة الطاقة أبلغت اصحاب املولدات األهلية بعدم 
التشغيل ألضــراره  أثناء  األســود  النفط  أو  الــديــزل  وقــود  باستخدام  السماح 
البيئية ومخاطره على صحة املواطنني، وان يلتزم اصحاب املولدات بالتشغيل 
املستمر لثالث ساعات في حاالت االنقطاع الطويل للتيار الكهربائي، محذرا 
الــى حــد فرض  املخالفني تصل  قانونية سريعة ستتخذ بحق  اجـــراءات  مــن 

غرامة قدرها ٥٠٠ الف دينار واإلحالة على القضاء . 
يذكر أن االرتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وكثرة أعطال الشبكات الكهربائية 
نتيجة زيادة األحمال وقدم الشبكة، أثرت بشكل مباشر في تجهيز املواطنني 
بالتيار الكهربائي، ما جعل بعض اصحاب املولدات األهلية يتالعبون بأسعار 

األمبير وساعات التشغيل.
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وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد العبيدي، في 
حديث لـ"الصباح": ان العراق سبق له ان شارك 
في ثالثة مؤتمرات عبر املنصة االلكترونية مع 
االول  النائب  بصفته  العربية  السياحة  منظمة 
لها، وتم االتفاق على آلية عمل لدعمه لوجستيًا 
وفنيًا الى ما بعد الوباء بأي شكل من االشكال، 
بــأنــه "أول مــن يمرض  واصــفــًا قــطــاع السياحة 
وآخر من يشفى" في حال حصول أي أزمة في 

البلدان.
واضاف العبيدي أن هيئة السياحة على التزام 
كامل بتطبيق جميع قرارات خلية االزمة املتمثلة 
التعليمات  جميع  وتطبق  الصحية،  بالسالمة 

ابـــتـــداء مــن تــوفــيــر شــــروط الــصــحــة والــســالمــة 
السياحة  املــطــارات، مؤكدًا خشية شركات  في 
تقدمها  أن  يمكن  الــتــي  الــبــرامــج  إزاء  والــســفــر 
للمواطنني خاصة في البلدان التي تطبق انظمة 
صحية صارمة بعد تفشي فيروس "كورونا"، 
 عن التوجس من اعادة افتتاح املنتجعات 

ً
فضال

الـــســـيـــاحـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة وخـــضـــوعـــهـــا لــلــشــروط 
الصحية في بعض البلدان.

واكد العبيدي اصابة قطاع السياحة بشلل تام 
منذ اذار املاضي، تمثل بانعدام التسكني نهائيًا 
في فنادق بغداد والنجف وكــربــالء، ســواء في 
الدرجة االولــى أو باقي الــدرجــات االخــرى، مما 
إلى  مشيرًا  ملالكيها،  كبيرة  بخسائر  تسبب 
واملطاعم  الكافيهات  لــدى  كــامــل  الــتــزام  وجـــود 

بــرغــم خــســارتــهــا مــبــالــغ طــائــلــة، وقـــد اقترحت 
مؤخرًا تطبيق التباعد فيها وتقليل عدد اماكن 
رفضنا  أننا  إال  للزبائن،  املخصصة  الجلوس 
هذا االمر لكونه ال يجعلنا مطمئنني تمامًا تجاه 

تطبيقها بشكل صحيح.
ولـــفـــت الــعــبــيــدي الــــى ان الــهــيــئــة لــكــونــهــا جهة 
قــطــاعــيــة فــمــن واجـــبـــهـــا االشـــــــراف عــلــى عمل 
منها  أي  ومعاقبة  والسفر  السياحة  شــركــات 
عــــدم تطبيقها  فـــي حــــال  الـــغـــرامـــة  أو  بــالــغــلــق 
شـــروط الــصــحــة والــســالمــة، أو تلقي شــكــاوى 
على  السيطرة  بصعوبة  منوهًا  املواطنني،  من 
الشركات غير املــجــازة فــي هــذا الــوقــت بــالــذات، 
الجهات  على  محاسبتها  مسؤولية  تقع  التي 
االمــنــيــة. وكــشــف الــعــبــيــدي عــن خــســارة قطاع 
السياحة في العراق نحو 90 باملئة من ايراداته 
بــســبــب جــائــحــة "كــــورونــــا"، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه ال 
يمكن اعادة قطاع السياحة بسهولة الى ما كان 

عليه في السابق.
من جانبه حذر املدير املفوض لشركة الفرسان 
من  املواطنني  العكيلي  علي  والسياحة  للسفر 
وجود عروض سياحية وهمية تقدمها بعض 

الشركات خالل هذه الفترة.

ـــ"الــصــبــاح"، ان  وأوضــــح الــعــكــيــلــي، فــي حــديــث ل
الــســيــاحــة قـــطـــاع حـــســـاس فـــي ظـــــروف كــهــذه، 
مؤكدًا ان املجاميع السياحية تتنافى تمامًا مع 
قرارات لجنة الصحة والسالمة الوطنية بتطبيق 
التباعد االجتماعي وعدم االختالط، ابتداء من 

وصولها للمطار وحتى عودتها اليه.
ووصف واقع السياحة في العراق والعالم بأنه 
مرتبك ومتخبط وغير واضح لغاية االن، فهناك 
دول تطلب فحص "PCR" لخلو املسافرين من 
كورونا، وترفض منح التأشيرة في حال عدم 

توفره، في حني أن دوال أخرى ال تطلبه.
وبني العكيلي ان اول عملية عرقلت اعادة العمل 
االول  املتنفس  تعد  التي  تركيا،  الى  بالسفرات 
الــتــأشــيــرة وحصرها  هــي  الــعــراقــيــني  لسياحة 
بـــالـــســـفـــارة، مــمــا ادى الــــى حـــصـــول شــلــل تــام 
بالسفر الى هناك، واجبر العراق على التعامل 
بـــاملـــثـــل مــــع املـــواطـــنـــني االتــــــــراك فــــي ســفــارتــنــا 
املــــوجــــودة فـــي اســـطـــنـــبـــول، مـــحـــذرًا املــواطــنــني 
مــن مــحــاوالت بــعــض الــشــركــات اطـــالق بــرامــج 
أو  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  سياحية 

االعالنات في الشوارع.
وأكد العكيلي ان االجراءات ما زالت صارمة في 

الـــدول، وقــد يخسر املــواطــن امــوالــه التي دفعها 
 عــن حــصــول عــمــلــيــات تــزويــر 

ً
لــلــســفــر، فــضــال

لتسهيل  املواطنني  لبعض  الفحوصات  بتوفير 
سفرهم الى الــدول، الفتًا إلى أن تلك الشركات 
غير مالحقة قانونيًا وال يمكن محاسبتها من 
املــســؤولــة، مــشــددا على ضــرورة  الجهات  قبل 
التزام الشركات بمعايير السالمة والوقاية التي 

فرضتها الحكومة لضمان صحة املواطنني.
مـــن جــانــبــه أعــلــن وكــيــل عـــام طـــيـــران دبـــي في 
العراق حيدر عامر الدجيلي استئناف الرحالت 

الجوية اعتبارًا من اليوم الثالثاء.
شركات  بعض  ان  لـــ"الــصــبــاح"  الدجيلي  وقـــال 
الـــطـــيـــران لـــن تــطــبــق الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي بني 
ــتــي تــقــل ســاعــات  املــســافــريــن فـــي الـــطـــائـــرات ال
رحالتها عن 2 ـ 3 ساعات، مع توزيع الكمامات 
اسعار  ان  الــى  التحليق، مشيرًا  قبل  والكفوف 
افتتاح  بعد  اعتيادية  ستكون  الــطــيــران  تــذاكــر 
املـــطـــارات واســتــئــنــاف عــمــل الــخــطــوط الــجــويــة 

بسبب انخفاض اسعار الوقود.
وبـــــني أن الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي ســيــطــبــق فــي 
الرحالت التي يزيد عدد ساعاتها على الـ7 فما 

فوق، اضافة الى الطائرات الكبيرة.
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أثارت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
كانت  الــزيــارة  أن  لجهة  والتحليالت؛  التفسيرات  مــن  الكثير  لطهران 
االولى له خارج العراق، وحساسية العالقة التي تربط العراق بإيران، 
ــعــراق، الـــذي يرتبط  وتــحــديــدًا مــع الــحــديــث عــن االيـــدي االيــرانــيــة فــي ال

مباشرة باالوضاع االمنية . 
ــم تــكــن فــي صــلــب املهمة  أوســــاط معينة اهــتــمــت بــالــتــفــاصــيــل الــتــي ل
برتوكول  أو  العنق  بربطة  كاالهتمام  لطهران؛  الكاظمي  حملها  التي 
هـــذا االســتــقــبــال أو ذاك، وكــيــف ســلــم عــلــى هــــذا؟ وكــيــف جــلــس الــى 
الــرجــل مــن أجـــل حل  الــتــي حملها  املــســؤولــيــة  ذاك؟ متناسني أهــمــيــة 
، وهو يتحدث بها مع دول 

ً
مشكالت بالده والهموم التي يريد لها حال

وشخصيات وزعماء في املنطقة وخارجها . 
الزيارة لطهران اكتسبت اهمية خاصة، إن كان ذلك للعراق أو إليران .

العراق بلد خارج من مرحلة واجه فيها الحركات االرهابية نيابة عن 
الدول االقليمية واملجتمع الدولي، وهو يتطلع ملرحلة الدفاع عن وحدته 
هيبة  بعد عودة  الشاملة  التنمية  بمرحلة  والبدء  واملجتمعية  الوطنية 
انتخابات مبكرة بعد سلسلة  الدولة والقانون، بينما يستعد إلجــراء 
الــنــواب، في  أقــرت من قبل مجلس  نــادت بإصالحات  التظاهرات  من 
الوقت الذي يعمل فيه على استيعاب ظواهر عدم االمن واالستقرار في 
النفط  إطار أزمة اقتصادية خانقة بسبب الفساد وانخفاض اسعار 
وعــــدم الــبــرمــجــة الــصــحــيــحــة ملــــوارد الــعــراق 

املختلفة . 
أما ايران فهي دولة كبيرة في املنطقة، تمتلك 
أكثر  ترسخت  العراق  مع  متداخلة  عالقات 
ابـــان مــواجــهــة الـــعـــراق لــلــحــركــات االرهــابــيــة 
والـــتـــكـــفـــيـــريـــة، ولـــديـــهـــا هـــمـــومـــهـــا االمـــنـــيـــة 
والسياسية، في حني تمتلك عالقات متوترة 
الحليف  الــتــي تعتبر  املــتــحــدة  الـــواليـــات  مــع 
االكــبــر والـــقـــوي لــلــعــراق، بينما الــعــالقــة مع 
الــوســط الــعــربــي الــقــريــب مــن الــعــراق ليست 
العربية  اململكة  مــع  خصوصا  بالطبيعية، 
الــســعــوديــة، وبــذلــك هــي تــطــالــب بغلق ملف 
التواجد االميركي في العراق باعتباره يهدد 
امنها ويهدد االمن االقليمي املمتد لسواحل 
البحر االبيض املتوسط كما تعّرفه طهران . 
جيدا  تــدرك  كسابقاتها  العراقية  الحكومة 
هذه االجواء، وتلمس تداعياتها بشكل يومي 
على الوضع العراقي الداخلي، خصوصا ان 
مصطفى الكاظمي كان رئيسا لجهاز مطلع 
على التفاصيل وزوايا االمور أكثر من غيره، 
وبالتالي فهو جاء لطهران من اجل مناقشة 
االمني  املــلــف  االول  ثــالثــة ملفات اســاســيــة؛ 
والثاني امللف االقتصادي بينما شكل امللف 

الثالث امللف االستراتيجي الذي يربط بغداد بطهران . 
الكاظمي تسلم امللفني االمني واالستراتيجي عندما تحدث مع جميع 
املسؤولني االيرانيني الذين التقاهم، وقد سمع منهم بال استثناء - كما 
التدخل  طــهــران  نية  بعدم  يفيد  مــا   – للزيارة  مواكبة  مــصــادر  نقلت 
في الشؤون الداخلية العراقية بقدر ما هي تعرض وجهة نظرها في 
بما  املنطقة،  تواجه دول  التي  والتحديات  االقليمي  الوضع  ما يخص 
في ذلك العراق وايــران، وان القرار االخير في نهاية املطاف يبقى بيد 
الحكومة العراقية التي تقدر مصلحة بلدها. وقد كان الكاظمي ذكيا 
السماح ألي جهة كانت  العراق  عندما أعلن في طهران « عــدم قبول 
 ،« ثالث  طــرف  على  للهجوم  منطلقا  العراقية  االراضـــي  بــأن تستغل 
العاصمة االيــرانــيــة مــن املهمة  القلق عند  فــي اشـــارة واضــحــة لتبديد 
التي تمتلكها القوات االميركية املتواجدة علی االرض العراقية بشأن 
الرئيس االميركي دونالد ترامب  مراقبة االداء االيراني كما عبر عنه 
عام 2018. ومن خالل اللقاء الذي جمعه مع الكاظمي كان قائد فيلق 
قاآني  اسماعيل  العراقية  ومنها  االقليمية  بالشؤون  املعني  الــقــدس 
للتعاون مع الحكومة واالجهزة  واضحا، عندما اعرب عن استعداده 
العراقية املختلفة لتعزيز االمن واالستقرار بما يخدم املصالح العراقية 

.
السؤال هو هل كانت زيارة الكاظمي لطهران ناجحة؟. 

اليمنى  الرجل  وتقديم  العنق  ربطة  في  بحثوا  الذين  أولئك  باستثناء 
على اليسرى؟ أجمع االخرون على نجاحها لجهة حصول الكاظمي 
على مــا أراده مــن االوســـاط االيــرانــيــة املختلفة، مــن دون أن نستثني 
الله  آيــة  االسالمية  الجمهورية  مرشد  مع  واالستراتيجي  املهم  لقاءه 
وداعــمــة  ومشجعة  مطمئنة  املــواقــف  جميع  كــانــت  إذ  خامنئي،   علي 

بشكل عام . 
تبقى على الحكومة العراقية استحقاقات ليست بسيطة، وهي مدركة 
العراق عن  لها، تتعلق بالخالفات االقليمية والدولية وضــرورة إبعاد 
االمــنــي والسياسي  الــوضــع  لها مــن تداعيات على  ملــا  الخالفات  هــذه 
واالقتصادي، فالجميع يدرك حجم الخالف االيراني االميركي، وهو 
خالف عمره أكثر من 70 عاما، وال يمكن حله بهذه السهولة، ولذلك 
الــعــراق، وعــدم السماح ألي من  إبــعــاد تأثيراته عــن  العمل على  يجب 
الطرفني باستغالله من أجل االضرار باملصالح العراقية . أما الخالف 
لعب دورًا  فإنه  أقــل شأنًا،  كــان  الخليجي، وإن  السعودي –  االيــرانــي 
ولذلك  العراقية،  املصالح  فــي  التأثير  فــي  عــن سابقه  يقل خــطــورة  ال 
يجب على العراق اقناع جميع املعنيني باستبعاده عن هذه النزاعات، 
واقامة افضل العالقات االقتصادية واالستثمارية بعيدا عن النزاعات 

والخالفات االقليمية . 
املنال، لكنها  البعض - بعيدة  التصورات قد تكون – بنظر  مثل هذه 
القومي، وفي  اذا تم تبنيها كقواعد اساسية في االمن  تكون ممكنة 

السياسة الخارجية العراقية .
U2saleh@gmail.com

وأعلنت مصادر إسرائيلية، أن حزب الله - 
وكما كانت تتوقع إسرائيل- قد نفذ عملية 
نوعية ضد الجيش اإلسرائيلي في منطقة 
لبنانية محتلة،  مــزارع  مــزارع شبعا، وهــي 
مــن خــالل تــوغــل خلية مكونة مــن خمسة 
أشـــخـــاص، واســتــهــدافــهــا آلــيــة إســرائــيــلــيــة 
العلم"  "رويــســات  منطقة  فــي  قــوة  ترافقها 
العملية أسفرت عن  في مــزارع شبعا، وأن 
إصابات مباشرة، كما أفادت وسائل إعالم 
انفجارات وإطالق  إسرائيلية بسماع دوي 
نار من الجانب اللبناني في املناطق املتاخمة. 
وســـادت حالة مــن االرتــبــاك والفوضى في 
األوساط العسكرية واإلعالمية اإلسرائيلية 
نقلت مصادر  إذ  جــرى،  مــا  حيال حقيقة 
إســرائــيــلــيــة "غــيــر مـــؤكـــدة حــتــى اآلن"، أن 
الجيش اإلسرائيلي اشتبه بوجود عناصر 
تابعة لحزب الله عند الحدود، ففتح النيران 
باتجاههم، ليتبني الحقًا أنه أطلق النار على 
جنود إسرائيليني عن طريق الخطأ،  ويبدو 
أن الــتــخــبــط كــبــيــر فـــي الـــروايـــة الــعــســكــريــة 
اإلســرائــيــلــيــة، إذ بـــدأت بــقــولــهــا: "اســتــخــدام 
حـــزب الــلــه لــصــاروخ كــورنــيــت"، ثــم "رصــد 
"حــزب  أن  بإمكانية  لتنتهي  قتالية"،  خلية 

الله لم يرد". 

بيان حزب الله
الــلــه بيانا  وتعليقًا على ذلــك أصـــدر حــزب 
بعد فــتــرة مــن الصمت جــاء فــيــه: "يــبــدو أن 
التي يعيشها جيش االحتالل   حالة الرعب 
الــصــهــيــونــي ومــســتــوطــنــوه عــنــد الـــحـــدود 
والقلق  العالية  االستنفار  وحالة  اللبنانية، 
الشديد من ردة فعل املقاومة على جريمة 
العدو التي أدت إلى استشهاد (علي كامل 
مــحــســن)، وكــذلــك عجز الــعــدو الــكــامــل عن 
مــعــرفــة نـــوايـــا املـــقـــاومـــة، كـــل هـــذه الــعــوامــل 
جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانيًا 
وإعــــالمــــيــــًا عـــلـــى قــــاعــــدة (يـــحـــســـبـــون كــل 
"كل  أن  الــبــيــان،  وأضـــاف  عليهم)".  صيحة 
مــا تدعيه وســائــل إعــالم الــعــدو عــن احباط 
إلــى  اللبنانية  األراضــــي  مــن  تسلل  عملية 
داخــــل فــلــســطــني املــحــتــلــة، وكـــذلـــك الــحــديــث 
للمقاومة في  عن سقوط شهداء وجرحى 
ــتــي جـــرت فـــي محيط  عــمــلــيــات الــقــصــف ال
مـــواقـــع االحــــتــــالل فـــي مــــــزارع شــبــعــا؛ هو 
غــيــر صحيح عــلــى اإلطــــالق، وهـــو محاولة 
الخــتــراع انــتــصــارات وهمية كــاذبــة، ونؤكد 
أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطالق نار من 
طرفها  في أحــداث (يوم االثنني 27 تموز) 
حتى اآلن، وإنما كان من طرف واحد فقط 

هو العدو الخائف والقلق واملتوتر". 
وشــدد بيان حــزب الله على أن "ردنــا على 
اســـتـــشـــهـــاد (عـــلـــي كـــامـــل مـــحـــســـن) الــــذي 
اســتــشــهــد فـــي الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي على 
محيط مطار دمشق الدولي آت حتمًا، وما 
 أن يــبــقــوا فـــي انــتــظــار 

ّ
عــلــى الــصــهــايــنــة إال

العقاب على جرائمهم، كما أن القصف الذي 
منزل  وإصــابــة  الهبارية  قرية  على  حصل 
أحـــد املــدنــيــني لـــن يــتــم الــســكــوت عــنــه على 

اإلطالق،  (وإن غدًا لناظره قريب)". 

متابعة عاجلة
وتفيد املصادر بأن رئيس وزراء إسرائيل 
نتانياهو، كان بعد ظهر االثنني في اجتماع 

الــى مغادرته بعد  الــــوزراء، وســـارع  ملجلس 
تبليغه بوقوع عملية لحزب الله في بمزارع 

شبعا. 
وفــي أول تصريح له تعليقا على ما حدث 
عــلــى الــــحــــدود مـــع لـــبـــنـــان، قــــال نــتــانــيــاهــو: 
ليست سهلة"،  عملية عسكرية  أمــام  "إنــنــا 
على  يجري  ما  باستمرار  "نتابع  مضيفًا: 
حـــدودنـــا الــشــمــالــيــة والــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
وأضاف  السيناريوهات"،   لجميع  مستعد 
أّن "لبنان وحزب الله سيتحمالن مسؤولّية 
كل اعتداء يخرج من لبنان ضّدنا"، على حد 

تعبيره.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي أعـــلـــن تــلــفــزيــون 
"املنار"، أن رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور 
كانت  الــتــي  اجتماعاته  قطع  ديـــاب  حــســان 
االقتصادية  األزمــة  معالجة  تتمحور حول 
ملتابعة  كــورونــا،  وتداعيات جائحة  الــحــادة 
الـــوضـــع فـــي الـــجـــنـــوب وأجــــــرى اتــصــاالتــه 

ملتابعة التطورات. 
بــــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة واملــغــتــربــني 
ــلــبــنــانــي نـــاصـــيـــف حـــتـــي: "ســـنـــدافـــع عــن  ال
أرضنا ضد أي عدوان إسرائيلي"، مشددًا 
على أن "تاريخ إسرائيل في املنطقة تاريخ 
اليونيفيل  بقوات  ولبنان متمسك  عدواني، 

في جنوب لبنان".
Jeru- بــوســت  جــورنــالــيــزم  (ممـــا صحيفة 
أفــــادت  فــقــد  اإلســرائــيــلــيــة   (salem Post
بدورها بأن "حزب الله نفذ عملية عسكرية 
الـــحـــدود واســتــهــدف دبــابــة ميركافا  قـــرب 
الى  اسرائيلية بصاروخ كورنيت"، مشيرة 
ــنــار على  أن "الــجــيــش االســرائــيــلــي أطــلــق ال
خلية تابعة لحزب الله حاولت التسلل عبر 

الحدود" كما ادعت الصحيفة. 

مصادر خاصة
ونفى مصدر خاص لـ "الصباح" املعلومات 
عن سقوط  اإلسرائيلي  الجيش  بثها  التي 
قتلى من حزب الله جراء األحداث العسكرية 

على الحدود اللبنانية، وشدد املصدر، على 
أنه : "ال يوجد أي شهيد لحزب الله كما زعم 

الجيش اإلسرائيلي".
لـ "الصباح"، بأن "والــدة  وأفــاد شهود عيان 
الــذي قضى  الشهيد (علي كامل محسن) 
نحبه في االعتداء االسرائيلي على سوريا 
األســبــوع املــاضــي؛ شــوهــدت وهــي تشارك 
بـــتـــوزيـــع الـــحـــلـــوى بـــني املـــــــارة، تــعــبــيــرًا عن 
فرحها بالعملية العسكرية التي من املرجح 

أّنها أتت للثأر البنها عنصر حزب الله". 

تقرير أمني
في خط مــواٍز، أكــد املتحدث باسم الجيش 
"تــم تلقي  أنــه:  اإلسرائيلي أفيخاي أدرعــي، 
تــقــريــر عـــن حـــــادث أمـــنـــي فـــي جــبــل روس 
الــحــدود مع  فــي مـــزارع شبعا املحتلة على 
بينما  التحقيق"،  قيد  والتفاصيل  لــبــنــان، 
بأن   ،"13 اإلسرائيلية-  "القناة  أنباء  أفــادت 
ـــحـــرب االســـرائـــيـــلـــي بــنــي غــانــتــس  وزيـــــر ال
 إلجــــراء مــشــاورات 

ً
عــقــد اجــتــمــاعــا عــاجــال

مع رئيس األركــان افيف كوخافي ليتوجه 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة ملعاينة  بــعــدهــا صـــوب 

الوضع العسكري عن كثب.
ولدى رصدنا لإلعالم اإلسرائيلي الحظت 
وتعطشه  العبري  اإلعــالم  ترقب  "الصباح" 
ألي تــصــريــح أو حــتــى إشـــــارة مـــن إعـــالم 
حزب الله أو من قبل اإلعالم املوالي للحزب 
اللبناني، بعد أن سادت حالة عدم التصريح 
العملية قبل  بــعــد  الــحــزب  لـــدى  املــقــصــودة 
اإلعالن األخير للحزب، بينما وصف مراقب 
في  لإلسرائليني  نفسي  "تعذيب  بأنه  ذلــك 

هذه الساعات العصيبة". 

قصف إسرائيلي
ـــــك، عــمــد الــجــيــش االســـرائـــيـــلـــي الــى  ــــى ذل ال
"رويسة  موقع  محيط  على  قصفه  تركيز 
الـــعـــلـــم" فـــي مــرتــفــعــات "كـــفـــرشـــوبـــا" على 
الحدود مع فلسطني املحتلة، بينما رصدت 

الحربي  للطيران  مكثفا  تحليقا  "الصباح" 
اإلسرائيلي في أجواء مزارع شبعا وأحيانا 
اللبنانية،  األجــــواء  فتخرق  طيرانها  يمتد 
"الصباح" عن   لـ  بينما تحدث شهود عيان 
بلدة  محيط  في  إسرائيلية  قذائف  سقوط 
"كــفــرشــوبــا" وفـــي نــقــاط قــريــبــة مــن مركز 
القوات الدولية "اليونيفيل" املرابطة بمنطقة 
مــزارع شبعا، كما أن أحد املنازل في بلدة 
الــهــبــاريــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــنــطــقــة الــعــرقــوب 

تعرض لقصف بقذيفة إسرائيلية. 

تبليغ رسالة
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة عــلــمــت "الــصــبــاح"، 
أن األمـــم املــتــحــدة أبــلــغــت حـــزب الــلــه رســالــة 
"علي  عــنــصــره  بمقتل  تتعلق  اســرائــيــلــيــة 
كــامــل مــحــســن" فــي مــحــيــط مــطــار دمشق 
بسوريا، مفادها أن "إسرائيل لم يكن لديها 
الله في  علم مسبق بوجود عنصر لحزب 
القصف  بعملية  اســتــهــدفــتــه  الــــذي  املـــكـــان 
املذكورة"، كما أن إسرائيل أبلغت حزب الله 
عسكري  عمل  مــن  بالتحذير  وصفته  مــا 
الـــلـــه كــمــا نقلت  انـــتـــقـــامـــي، غــيــر أن حــــزب 
املــصــادر رفــض أي تــحــذيــرات أو تهديدات 

إسرائيلية.
نعيم  الشيخ  الله  لحزب  الــعــام  األمــني  نائب 
التي  الرسالة  أكــد صحة  من جهته،  قاسم 
وصــلــت الـــى حـــزب الــلــه مــن األمـــم املــتــحــدة، 
ــه: "نـــعـــم  وردتـــنـــا رســـالـــة عــبــر ممثل  بــقــول
األمــم املــتــحــدة"، منوهًا بــأن "مــا حصل في 
سوريا هو عدوان أدى الى استشهاد (علي 
اإلسرائيلية  والــتــهــديــدات  مــحــســن)،  كــامــل 
اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا، وهـــــي ال تـــقـــدم لـــنـــا رؤيــــة 
سياسية جديدة، وهي تأتي في إطار املنهج 
تستدرجنا  لن  وهــي  املتخبط،  اإلسرائيلي 
نــريــده"، مضيفًا أن "معادلة  الــى مــوقــف ال 
الردع قائمة مع إسرائيل، ونحن لسنا بوارد 
املــعــادلــة، وال تغيير فــي قواعد  تعديل هــذه 

االشتباك".

ـــنـــني، أن  أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، أمــــس االث
غرب  جنوب  في  تشنغدو  بمدينة  األميركية  القنصلية 
البالد أغلقت أبوابها الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت 
املاضي بإغالق  الجمعة  يــوم  أمــرت الصني  املحلي، وقــد 
املــتــحــدة إغــالق  الــواليــات  قـــرار  القنصلية ردًا على  هــذه 

القنصلية الصينية في مدينة هيوسنت.
وتوجه عدد من سكان تشنغدو (البالغ عدد سكانها 16 
مليون نسمة)، إلى القنصلية األميركية اللتقاط الصور 
ورفع األعالم الصينية إلى جانبها، قبل أن تغلق أبوابها 

بأمر من بكني.
ــــفــــع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر فــــي الـــعـــالقـــات الــصــيــنــيــة -  وارت
األمـــيـــركـــيـــة، املــســمــمــة أصــــال بـــحـــرب تـــجـــاريـــة وتـــبـــادل 
بإعطاء حكومة   ،"19 "كوفيد-  عن  باملسؤولية  اتهامات 

72 ساعة إلغالق  مهلة  املاضي  الثالثاء  ترامب  دونــالــد 
القنصلية الصينية في هيوسنت في تكساس، باعتبار 

أنها مركز للتجسس.
ـــــى الــــســــفــــارة فــــي بـــكـــني، هـــنـــاك خــمــس  وبــــاإلضــــافــــة إل
قنصليات أميركية في الصني القارية تتوزع بني غوانزو 
وشــنــغــهــاي وشــيــنــيــانــغ وتــشــنــغــدو وووهــــــان، وأنــشــئــت 
قنصلية تشنغدو عام 1985، وهي تغطي شؤون جنوب 

غرب الصني، ال سيما منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي.

{ }

كــشــفــت صـــور الــتــقــطــتــهــا أقـــمـــار صــنــاعــيــة، عن 
أميركية  نــمــوذج حاملة طــائــرات  إيـــران نقلت  أن 
إلــى مضيق هرمز، وســط توترات  "نيميتز"  فئة 
مــتــزايــدة بــني طــهــران وواشــنــطــن، وذكـــرت وكالة 
"أســـوشـــيـــتـــد بـــــرس" أمــــس االثــــنــــني، أن "صــــورة 
يوم   ،Maxar Technologies شركة  التقطتها 
األحد، تظهر زورقًا إيرانيًا وهو يتحرك بسرعة 
سحبتها  أن  بعد  الطائرات،  حاملة  نموذج  نحو 
قاطرة بحرية إلى املضيق من ميناء بندر عباس 

اإليراني".

وأضافت الوكالة، أنه "برغم عدم وجود تأكيدات 
نموذج  أن ظهور  إال  األمــر،  لهذا  إيرانية  رسمية 
حاملة الطائرات األميركية في مياه املضيق الذي 
يمر عبره 20 باملئة من النفط العاملي، قد يشير 
الــثــوري اإليــرانــي يستعد لعملية  إلــى أن الحرس 
العملية  تلك  لحاملة طائرات، مثل  إغــراق وهمية 

التي أجراها عام 2015".
اإليرانية  الحكومية  اإلعــالم  تعترف وسائل  ولــم 
واملـــســـؤولـــون اإليـــرانـــيـــون بــعــد بــجــلــب النسخة 
املــزيــفــة إلـــى مضيق هــرمــز، ولـــم يـــرد األســطــول 
البحرين،  للبحرية األميركية في  التابع  الخامس 
والـــــذي يــقــوم بـــدوريـــات فـــي املـــمـــرات املــائــيــة في 
التعليق،  الــفــور على طلب  الــشــرق األوســـط على 

بحسب الوكالة.
محاكاة  نماذج  الطائرات  حاملة  نموذج  ويحمل 
للصور  وفــقــا  على سطحه،  مقاتلة  طــائــرة  لــــ16 
ويبدو   ،Maxar Technologies التقطتها  التي 
أن طول السفينة يبلغ نحو 200 متر وعرضها 
"نيميتز"  فئة  طــول سفن  يبلغ  بينما  مــتــرا،   50
الحقيقية أكثر من 300 متر وعرضها 75 مترا، 
وتنشر البحرية األميركية حامالت الطائرات فئة 
"نيميتز" بشكل روتيني في الخليج عبر مضيق 

هرمز.
وبــحــســب الـــوكـــالـــة، فــــإن تــوقــيــت تــحــريــك إيــــران 
يشي  الخليج،  مياه  إلــى  الطائرات  نموذج حاملة 
بـــأن اســتــهــدافــه أثــنــاء الــتــدريــبــات قــد يــكــون ردا 

مباشرا من طهران على حادثة األسبوع املاضي، 
عــنــدمــا اقــتــربــت مــقــاتــالت أمــيــركــيــة مـــن طــائــرة 
مدنية إيرانية فوق األجواء السورية، ما أدى إلى 
الذعر بني ركاب الطائرة اإليرانية وإصابة  إثارة 

بعضهم بكدمات.
وكـــانـــت "أســوشــيــتــد بـــــرس" قـــد أفــــــادت الــشــهــر 
املــاضــي بـــأن إيــــران تــعــد لــتــدريــبــات عــلــى إغـــراق 
حاملة طائرات أميركية قبالة ساحلها الجنوبي، 
عبر إعادة بناء نموذج لحاملة من طراز "نيميتز".
في غضون ذلك، هددت طهران الواليات املتحدة 
مؤخرًا  اعتراضها  على  تندم  ستجعلها  بأنها 
ـــطـــائـــرة الـــــركـــــاب اإليــــرانــــيــــة، وخــــــالل مــؤتــمــره  ل
الــصــحــفــي أمــــس االثــــنــــني، قــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 

الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة عــبــاس مـــوســـوي: "اخــتــبــر 
األمــيــركــيــون جــمــيــع أنــــواع الــقــرصــنــة مــع إيــــران، 
وانــتــقــلــوا مــن الــقــرصــنــة الــبــحــريــة إلـــى القرصنة 
الجوية، وإن اعتراض طائرة الركاب اإليرانية في 
للغاية،  خطير  أمــر  واللبنانية  الــســوريــة  األجـــواء 
وهو عمل وتهديد إرهابي ينتهك جميع القوانني 
الدولية"، وأضاف مهددًا: "سنرد عليه في الوقت 

املناسب".  
وأكد موسوي أن "إيــران ووزارة الخارجية وإلى 
جانب القوات املسلحة والسلطة القضائية وهيئة 
الضرورية  اإلجــــراءات  املــدنــي، ستتخذ  الــطــيــران 
ـــتـــي ســتــجــعــل الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة تـــنـــدم عــلــى   ال

فعلتها".
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نتســــــــاءل جميعنا بني الحني واآلخر، ِلَم نحن العراقيني أقل من غيرنا حبًا 
للوطــــــــن؟. وِلَم ننتقــــــــد أكثر من غيرنا وجود الوطن؟. ولَم نذم أنفســــــــنا بل 

ونجلدها والوطن؟. 
واالجابة عن أسئلة ترتبط باملشــــــــاعر ذات الصلة بالدولة والوطن، تحتاج 
فــــــــي العادة الى جهود علمية ووقت كاٍف، ومع هــــــــذا لو أردنا االختزال في 
الخطوات والوقت يمكننا القول إن اإلجابة األقرب الى الواقع تتعلق بمجموع 
أخطــــــــاء الدولة فــــــــي إدارتها للمواطــــــــن والوطن، إذ وفضال عــــــــن الحاجات 
الرئيســــــــة للمواطن التي لــــــــم تؤمنها الدولة في الوطــــــــن العراقي منذ عقود 
بالقدر الكافي لدفعه باتجاه اإلحســــــــاس بوجود الوطن مثل األمن والعدالة 
واملساواة والتوظيف والخدمات، فهناك مسألة أبسط وذات صلة مباشرة 
بتكوين املواطنة وإدامة وجودها أساســــــــًا لإلحســــــــاس بالوطن، وهي حق 
الحصول على املعلومة، مســــــــألة لم ندرك أهميتها وصلتها باملواطنة ولنا 
في وقع األحــــــــداث القريبة أمثلة عدة، منها اختطاف 
جــــــــرى ألشــــــــخاص من شــــــــوارع املدن وفــــــــي وضح 
النهار، لم تقدم الدولة أو الجهات املسؤولة في الدولة 
معلومة عن الخاطفني واألســــــــباب التي دفعتهم الى 
ارتــــــــكاب فعل الخطــــــــف، فتركت املواطــــــــن في حيرة 
من أمره، ســــــــاعيًا مللء الفراغ في العقل من مصادر 
أخرى قد يكون بعضها معاديًا للوطن، ودفعته من 

دون قصد منها لالبتعاد عن الوطن. 
واغتيــــــــل عشــــــــرات بل ومئــــــــات املواطنــــــــني العراقيني 
وبمســــــــتويات تحصيلية وثقافية ومهنية مختلفة، 
ولــــــــم يخرج مســــــــؤول فــــــــي الدولــــــــة يعطــــــــي معلومة 
ملواطني الدولة عن أسباب ودوافع االغتيال والجهات 
التي تنفذ االغتيــــــــال وتركته حائرًا في أمره يتخبط 
في حالــــــــه، يلهث خلف معلومــــــــة يحصل عليها من 

جهات تعادي الدولة أسهمت مع غيرها في ابتعاده نفسيًا عن الوطن. 
وبتكــــــــرار الحال ُمِلئت عقول املواطنني باملعلومات التي يحســــــــب بعضها 
مشــــــــوهًا أو بعيدًا عن الحقيقة مضرًا بمصلحة الوطن. هذا من جهة ومن 
جهــــــــة أخرى فإن الحقيقــــــــة التي تقدم من قبل الدولــــــــة مهمة جدًا وان كان 
بعضهــــــــا مؤملــــــــًا إذ تدفع املواطن أن يتألم مع ألــــــــم الدولة أو الوطن يتعاطف 
معها يفتش معها على تخفيف عبء املأساة التي تمر بها أو يفرح معها 
ينتشــــــــي بنشوتها يحس أنه جزء منها يســــــــير معها الى املستقبل اآلمن 

في وطن واحد. 
هكذا تبنى املواطنة وتتعزز مشاعر اإلحساس بالوطن. آلية فيها الحاجة 
الى املعلومة لم يدرك أبعادها املعنيون ببناء الوطن العراقي في كل األزمنة 
التــــــــي مرت على العــــــــراق، وخاصة في العقود الســــــــتة األخيرة من تاريخه 
الحديــــــــث، أهملوهــــــــا - أي املعنيني- اســــــــتعالًء على املواطــــــــن أو ركونًا الى 
السياسة حيث االعتقاد في بعض األحيان أن تزويد املواطن باملعلومة عن 
اغتيال أو اختطاف عراقي قد يربك أو يقوض العملية السياســــــــة، من دون 
أن يدركــــــــوا أن تقويض العملية السياســــــــة وإن حصل بالفعل فإن نتائجه 
أســــــــهل بكثير من تقويض وطن ال يمكن إعادته في حال التقويض مهما 

تذرف من دموع. 

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

الكالم  يكثر  االشتراكي،  الفكر  تناوالت  في 
الشفاهي أو املدّون عن البرجوازية والطبقات 
فــي املــجــتــمــع، والــبــرجــوازيــة كــاصــطــالح كما 
جــاء في معجم علم االجتماع تعود جــذوره 
 الـــقـــرون الــوســطــى، 

ُ
إلـــى الــلــغــة الــالتــيــنــّيــة مــنــذ

وقـــد اســتــعــمــلــُه الــفــرنــســيــون مــبــكــرًا لوصف 
تــمــلــك أو تستحوذ  الــتــي  املــتــوســطــة  الــطــبــقــة 
الخاص،  الــزراعــيــة لصالحها  األراضـــي  على 
الفرنسية  املتوسطة  الطبقة  عــن  واملــعــروف 
أنــهــا تــخــتــلــف كــثــيــرًا عـــن طــبــقــات الــفــالحــني 

والنبالء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وكـــثـــيـــرًا مــــا كـــــان كـــــــارل مــــاركــــس ُيــــجــــاور 
اصـــطـــالح الـــبـــرجـــوازيـــة بــاصــطــالح آخــــر أال 
وتنظيراته  كتاباته  في  (البروليتارية)  وهــو 
إلى  وُمشيرًا  موّضحًا  والفكرية،  الفلسفية 
طبيعة العداء املتزايد بني طبقتي:  البرجوازية 
والــبــرولــيــتــاريــة، متيقنًا بــأن مثل هــذا الــعــداء 

ســـيـــؤدي إلــــى ســـقـــوط الــطــبــقــة الــبــرجــوازيــة 
ستنجح  التي  البروليتارية  الطبقة  وانتصار 
وتنتهي سطوة  املجتمع  فــي  الــعــدالــة  بــإقــامــة 

لغى كلّيًا.
ُ
الطبقات األخرى أو ت

إنَّ مفهوم ماركس هذا الذي ُيشير إلى سيادة 
دكتاتورية الطبقة البروليتارية، اليعني محو 
واالجتماعي  الحياتي  الطبقات من وجودها 
ودورهـــــا فــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، وإنــمــا جــاء 
 حسٍب طاقته، ولكِل 

ِّ
التعديل الالحق: من كل

حسب حاجته. كما جاء التعديل أيضًا، بأنَّ 
دكتاتورية  ومــا  الــفــكــر.  شغيلة  هــم  املثقفني 
الطبقة  هــذه  الرتباط  نتيجة  إال  البروليتاريا 

أكثر من غيرها باالنتاج ووسائل االنتاج.
رت فيه أفكار ماركس على 

ّ
في الوقت الذي أث

الكثير من العلماء واملفكرين الذين جاؤوا من 
معه  وتقاطعوا  اختلفوا  آخرين  أنَّ  إال  بعده، 
في مفهوم البرجوازية ودورها، لكنَّ املشترك 

العام بينهم وماركس هو أنَّ البرجوازية تعني 
الطبقة الوسطى وكل طبقة ال تحمل صفات 
الــبــرولــيــتــاريــا. ومــع ذلــك كــان تأثير ماركس 
واضحًا في توصيف األحزاب السياسية الال 
املجتمع  وكذلك  بــرجــوازيــة،  بأنها  اشتراكية 

الرأسمالي بأنه مجتمع برجوازي.
في بعض املجتمعات التي عانت من الحروب 
والشمولية  الدكتاتوري  والتسلط  والتخلف 
انعدامها،  أو  الصناعة  وتــدهــور  السياسية، 
ــــة فــــــرص الـــعـــمـــل، فـــقـــد غــــابــــت الــطــبــقــة 

ّ
وقــــل

الـــوســـطـــى، وانــقــســم املــجــتــمــع إلــــى طــبــقــتــني: 
وامتلكوا  األغنياء  وســاَد  والــفــقــراء،  األغنياء 
(وهنا  الفقيرة  بالطبقة  املــال وتحكموا  رأس 
أّمــا في املجتمعات  يكمن جــدوى مــاركــس). 
الصناعية املتطّورة، ورغم سطوة الرأسمالية، 
فـــــإنَّ الــطــبــقــة الـــوســـطـــى تــمــتــلــك حــضــورهــا 
وفاعليتها باشتراطات رأسمالية، أما العمال 

فهم األضعف اقتصاديًا تحت وطأة أصحاب 
االنــــتــــاج على  املـــــال ومـــالـــكـــي وســـائـــل  رأس 
العكس من املجتمعات االشتراكية الضامنة 
امللكّية  إذ  وتنميتهم،  لحقوقهم ومستقبلهم 

العامة فيها لوسائل االنتاج.
التها 

ّ
إنَّ ما ُيثيره مناصرو البرجوازية وتمث

الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  الــرأســمــالــيــة، مــــن  أنَّ دور 
قـــد تـــالشـــى بــفــعــل تـــطـــّور وســـائـــل االنـــتـــاج 
االلكترونية،  السيطرة  وظــهــور  تكنولوجيًا 
ومن ثم سيقل عدد العمال في مواقع االنتاج، 
فإنَّ  ماركس،  لطروحات  الحاجة  وستنتفي 
هــكــذا تــخــريــجــات ســيــواجــهــهــا الـــواقـــع بــالــرد 
األخــرى  هي  العاملة  الطبقة  أنَّ  من  املناسب 
تتطور علميًا وثقافيًا وبإمكانها التعامل مع 
من  الكثير  أنَّ  كما  التكنولوجية،  الــتــطــورات 
الحرف ورغم التطّور العلمي مازالت بحاجة 

إلى األيدي العاملة مباشرة ...

فــــي ظــــل وبــــــاء فـــاتـــك وحـــظـــر أفــتــك 
وصــيــف جـــاف حـــار مــعــزز بقحط 
كـــهـــربـــائـــي جـــعـــل املـــــواطـــــن يــعــيــش 
ضغطا غير مسبوق وحــاال مزريا 
إذ  الــلــه..   برحمة 

ّ
إال فيه..  ال شفاعة 

أن اإلجــراءات الحكومية غير مقنعة 
قــد تشعر  فعل  ردت  أي  تمتلك  وال 
فيه..  يفكرون  أن مسؤوليه  املواطن 
يـــــرزح تــحــت نير  فــمــا زال الــشــعــب 
الفساد بكل عواهنه وتراكم ملفاته... 
او معينا  مــنــتــخــبــا  املـــســـؤول  فــيــمــا 
بفلكهم  يـــدور  ومـــن   ... متسلقا  او 
يــنــامــون فــي أبــراجــهــم املــجــهــزة بكل 
تــقــنــيــات الــعــوملــة ال يــشــعــرون بــحــرِّ 

صيٍف وال ببرِد شتاٍء .....
غير  الحسابات  هنا ستسقط  من   
أن تصنف  يــمــكــن  وال  الــكــهــربــائــيــة 
ضــمــن مـــفـــردات عــالــم مــتــعــولــم من 
الــلــهــم إذا كنا  ـــيـــاء، إال  ال الــــى  ــــف  األل
نــتــحــدث عـــن خـــــارج الـــحـــضـــارة او 
نـــبـــحـــث عـــــن أرشـــــيـــــف صــــحــــراوي 
ــقــدم او مـــا كــان  جــاهــلــي مــوغــل بــال
يـــعـــرف بـــالـــبـــدائـــيـــة املـــنـــقـــرضـــة عــن 

األرض..
فــأفــغــانــســتــان والـــصـــومـــال وأفــقــر 
ويعيش  الطاقة  تمتلك  العالم  بــلــدان 
مــواطــنــوهــا تحت ظــل رحــمــة الطاقة 
ــتــي تــنــيــر ظـــالمـــات الــلــيــل وتــحــرك  ال
مــن هنا،  نــهــارات ومــلــفــات لحظية.. 
الحياة  هــي  الــكــهــربــاء  أن  نستوعب 
ــــة  دول ـــــأي  ب تــتــعــطــل  أن  يـــمـــكـــن  وال 
كانت  نفطية  غــنــت،  او  فــقــرت  مهما 
او مورفينية...  سياحية او قطنية.. 
حضرية او صحراوية.. ال بديل عن 
الطاقة ملن أراد أن يطلق على نفسه 
... متحضرة   

ً
 وعلمًا وسياسة

ً
دولــة

في عصر العوملة..
هـــذا مـــا يــجــعــلــنــا نــضــع ألـــف عــالمــة 
اســــتــــغــــراب واســــتــــهــــجــــان لــلــوضــع 
النفط  بــلــدنــا.. فبلد  الــكــهــربــائــي فــي 
ومــــاليــــني الـــبـــرامـــيـــل الــــتــــي تــصــدر 
وعشرات  السفن  مئات  عبر  يوميا 
األنـــــابـــــيـــــب املــــمــــتــــدة عــــبــــر خــــارطــــة 
أوالده  وأمـــالك  تنقل خيراته  الــوطــن 
وأجـــيـــالـــه الـــالحـــقـــة الــــى شــتــى بــقــاع 
الــعــالــم الــصــنــاعــي واالســـتـــعـــمـــاري، 

فـــيـــمـــا الــــعــــراقــــيــــون يـــعـــيـــشـــون مــنــذ 
ثــــالثــــني عــــامــــا بـــــال كـــــهـــــربـــــاء.. فــي 
بـــدايـــات الــتــغــيــيــر مــنــذ 2003 الــعــام 
كــــنــــا نـــســـتـــوعـــب عـــــــدم حـــصـــولـــنـــا 
ــــطــــاقــــة ألســـــبـــــاب نـــعـــزوهـــا  عــــلــــى ال
ذلــك،  وغير  والحصار  للدكتاتورية 
ثم بعد ذلك وحتى العام 2008 كنا 
نــبــرر بـــنـــاًء عــلــى الـــوضـــع اإلرهـــابـــي 
وأجنداته ومقتضياته   والتفجيرات 
، ثـــم بــعــدهــا مـــع تــبــاشــيــر املــيــزانــيــة 
االنــــفــــجــــاريــــة كـــنـــا نــــعــــزي الــنــفــس 
لم  جميعها  املــســتــشــري..  بالفساد 
تعد مبررة وها قد مر عقد ونصف 
الــعــقــد مـــن الـــزمـــن مـــن دون فـــائـــدة.. 
يــعــيــش تحت  الــشــعــب  مـــا زال فــيــه 
خـــط الــفــقــر الــكــهــربــائــي.. فــمــا الـــذي 
يحدث.. ومــاذا سيحدث لوال وجود 
املــحــطــات األهــلــيــة – بــرغــم تحفظنا 
ومــالحــظــاتــنــا عــلــى عــمــلــهــا – الــتــي 
غـــطـــت مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة وأســهــمــت 
بــتــحــمــل الــــنــــاس ملـــصـــاعـــب الــحــيــاة 
السيما بفصل الصيف وحره الذي 

ال يطاق ..

هـــل هـــنـــاك قـــــرار دولـــــي او إقــلــيــمــي 
بــــضــــرورة عــــدم إصـــــالح املــنــظــومــة 
هل  سياسية..  ألسباب  الكهربائية 
يدفع العراقيون عقوبة ما ويتحملون 
ايجاد نظام سياسي  أعبائها حتى 
النظام  له أن يكون جــزءا من  يمكن 
منه  يكتفى  وأال  املــســيــطــر،  الــعــاملــي 
العراق بأبخس  النفط وثــروات  ببيع 
األثمان.. بل يكون جزءا من تطبيق 
وتــرســيــم املــشــهــد الـــشـــرق أوســطــي 
الــــجــــديــــد الـــــــذي يــــكــــون فـــيـــه الـــعـــالـــم 
الغربي نفطيا متحضرا فيما تبقي 
الــشــرقــي خــامــدا جــاهــال ال يصحو 
والــــحــــروب  املـــــدافـــــع  دوي  عـــلـــى   

ّ
إال

 

واألزمات.
الكهرباء عصب الحياة.. إذ ال يمكن 
ــلــمــجــتــمــعــات واألفــــــــــراد الـــنـــهـــوض  ل
اتقان  عبر  إال  وتطوراتها  بأعبائها 
عمل منظومة الكهرباء واإلفادة من 
طاقتها بالشكل األمثل، فكل شيء 
غدا معتمدا على املكننة حتى أبسط 
ـــيـــدوي  مـــقـــومـــات الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي ال

املعتاد صار كهربائيا بحتا.

    فــــــــي خطوات الحكومة األخيرة املتمثلة 
بالســــــــيطرة علــــــــى املنافــــــــذ الحدودية مع 
الدول املجــــــــاورة كثير من الحرص العالي 
على أمن العــــــــراق، والعراقيــــــــني، وحقيقة 
التوجهــــــــات التــــــــي تهدف إلى بنــــــــاء عراق 
فيــــــــه  املواطــــــــن  يســــــــتطيع  مؤسســــــــاتي، 
الشــــــــعور بالطمأنينية واالســــــــتقرار، بأن 
هناك حكومــــــــة وطنية تفّعــــــــل إجراءاتها 
الوقائيــــــــة علــــــــى كل مايدخــــــــل العراق من 
مواد، وحاجات ضرورية أخرى صالحة 
لالســــــــتعمال، تمتــــــــاز بجــــــــودة النوعيــــــــة، 
وحسن االســــــــتخدام. فالتجارب السابقة 
أثبتــــــــت أن الســــــــواد األعظم مــــــــن التجار، 
وبعــــــــض الشــــــــخصيات السياســــــــية التي 
املقــــــــاوالت  وعقــــــــود  التجــــــــارة،  تمــــــــارس 
خالفا للقانون. كانت تحكمهم املصلحة 
الخاصة، واإلثراء على حساب الغير. وقد 
مارسوا دورا سلبيا، وفاضحا بحق أبناء 
الشــــــــعب، وذلك من خالل توريد البضائع 
الرديئــــــــة، واملنتهيــــــــة الصالحيــــــــة أحيانا، 
وعدم توفر الشحن الصحي املناسب لها، 
هذا فضال عن اســــــــتثمار رؤوس أموالهم 
فــــــــي دول أخرى. كل ذلك، كان ســــــــببا في 
انعــــــــدام الرقابة القانونية التي يلزم التقيد 
بهــــــــا، مــــــــا أدى الى كثرة عــــــــدد التجار في 
العراق، ومن ثــــــــم عدم إحكام الرقابة على 
مســــــــتورداتهم املتنوعة. فأصبح بمقدور 
كل شخص لديه مبلغ من املال البأس به 
أن يذهب الى الصني، أو اإلمارات العربية، 
أو أي دولــــــــة أخــــــــرى، فيأتــــــــي بالبضاعــــــــة 
ذات االســــــــتهالك اليومــــــــي، أو الشــــــــهري، 
أو السنوي، وحســــــــب الطلب. وكثيرا من 
هــــــــؤالء كان ُيصّرح بالقــــــــول عند العودة: 
إن الصينيــــــــني يقولــــــــون لهــــــــم: كيف تريد 
جودة بضاعتك، نزودك بها. (ولكن على 

فلوسك)؟!!. 
وهكذا أغرقوا الســــــــوق العراقية بالســــــــلع 

الزائفة التي يضطر املواطن البســــــــيط الى 
شــــــــرائها لرخــــــــص ثمنها. وعــــــــدم قدرته 
علــــــــى  شــــــــراء مثيلهــــــــا، وإن كان األخير 
فــــــــي حقيقتــــــــه اليرتقي الى النــــــــوع الجيد 
أيضا. بــــــــل إن الســــــــوق العراقيــــــــة تفتقر 
بالجملــــــــة الــــــــى النــــــــوع األصلــــــــي، وجميع 
مــــــــا فــــــــي أســــــــواقها من نــــــــوع (الســــــــلعة 
التجاريــــــــة). وهنــــــــا يبــــــــرز - باعتقــــــــادي 
املتواضــــــــع- غياب الســــــــيطرة النوعية عن 
أداء وظيفتهــــــــا املطلوبــــــــة. وافتقــــــــاد غرفة 
التجارة العراقية الى املنهجية الصحيحة 
في شــــــــروط منــــــــح إجازات العمــــــــل. كذلك 
غياب األداء الحكومي املتمثل بأمن الدولة 
االقتصادي. فجهاز األمن الوطني ينبغي 
أن يفرض سيطرته على السوق التجارية 
في العراق، وأن يفرض شــــــــخصيته التي 

ماتزال غائبة عن متابعة هذه األســــــــاليب 
املعوجــــــــة من قبل التجــــــــار. وأن يضم في 
صفوفــــــــه عناصر متخصصــــــــة، ومدربة 
جيــــــــدا على أيــــــــدي خبراء، كي يســــــــتطيع 
أن يكشــــــــف حيــــــــل وخــــــــداع املنتفعني من 
التجار، ويضع الحدود الواجبة املفروضة 
عليهم. وهذا إجراء ضروري من شــــــــأنه 
أن يتــــــــرك ارتياحا في نفــــــــوس املواطنني 
جميعا، ويســــــــهم في الحفاظ على العملة 

الصعبة للدولة من الهدر، والتبذير. 
إن لم تكن تلك املمارســــــــات السيئة تقف 
خلفها منظمات مناوئة لسياســــــــة الدولة 
تعمل فيها على (ظاهرة غسيل األموال)، 
التي تروم من خاللها هذه الجهات، كسر 
شــــــــوكة الدولة واستســــــــالمها، بحكم أن 
االقتصــــــــاد الوطني هو العمــــــــود الفقري 
لسياســــــــة الدولة وشــــــــخصيتها املعنوية 
بــــــــني الــــــــدول األخــــــــرى. وبعــــــــد ان أحكمت 
الحكومــــــــة قبضتها على بعــــــــض املعابر 
املهمــــــــة علــــــــى الحدود مؤخــــــــرا، ينبغي أن 
 لجان متخصصــــــــة من مختلف 

ُ
شــــــــكل

ُ
ت

الهيئــــــــات الرقابية املســــــــتقلة للدولة، توزع 
بني املنافــــــــذ الحدودية، وتكــــــــون مهمتها 
رديفة لعمل القــــــــوات األمنية التي تفرض 

األمن والقانون بالقوة.  
شــــــــريطة أن تراقب هذه اللجان في عملها 
شــــــــهريا من جهــــــــات رقابيــــــــة أعلى. ومن 
الضروري أن تســــــــتبدل هــــــــذه اللجان كل 
(3 - 6) أشــــــــهر بلجــــــــان مثيالتهــــــــا فــــــــي 
معبــــــــر آخر، للوقوف على عملية حســــــــن 
األداء، والنزاهة، ومن أجــــــــل التركيز على 
معوقــــــــات العمل التي تســــــــتلزم املعالجة، 
مــــــــن خالل التأشــــــــير املتكــــــــرر عليها من 
قبــــــــل املختصني مــــــــن ذوي العالقة. ومن 
الالفــــــــت، أن أصحاب النفوس املريضة قد 

اليركنون الى الدعة والهدوء. 
فقد تملكهم الطمع، وأصبحوا اليحسنون 

 بالطرق املمنوعة. وهنا ينبغي 
ّ

التفنن إال
أن نضع لكل داء دواء يناســــــــبه، ويقضي 
عليه. فقد يستخدم هؤالء أسلوبا جديدا، 
وهو أسلوب تقليدي، وليس مبتدعا، وقد 
مورس هذا اللون قديما في تهريب النفط 
من كركــــــــوك أبــــــــان النظام الســــــــابق. هذا 
فضــــــــال عن كونه يمــــــــارس ولهذه اللحظة 
من قبل مافيــــــــات التهريب في الصحراء، 
واملناطق الحدودية في سنجار وغيرها. 
وال أدري ملــــــــاذا ال ُيســــــــلط اإلعالم الضوء 
على ماكينة هذا الفســــــــاد الذي استشرى 
وبشــــــــكل واســــــــع بعــــــــد ســــــــقوط النظــــــــام 
الســــــــابق. إذ تدل حيثياتــــــــه على  أنه كان 
موجودا في زمن النظام املباد، ويتم عبر 
عقــــــــد صفقات مع قوات حــــــــرس الحدود 
ملــــــــرور هذه الجماعــــــــات املارقــــــــة. وأود أن 
ألفت عناية الســــــــيد دولة رئيــــــــس الوزراء 
املحتــــــــرم أن الجيش العراقــــــــي الجديد قد 
فقد قائدا من أملع القادة األمنيني، حاصل 
على الشهادات العسكرية العليا، من كلية 
الحــــــــرب، والدفاع الوطني. قد أستشــــــــهد 
منتصف نيســــــــان ٢٠١٤م، بسبب تصديه 
لهــــــــذا امللــــــــف الخطيــــــــر. إذ كان شــــــــقيقي 
الشهيد البطل الفريق الركن حسن كريم 
خضير/ قائد عمليات الجزيرة والبادية، 
يرصــــــــد تحركاتهم في عمــــــــق الصحراء، 
وعبر الكمائن الليلية، وطاملا دخل معهم 
فــــــــي معــــــــارك ضارية، حتــــــــى قضى على 
التهريب بنســــــــبة ٨٠ باملئــــــــة. ولكن اآليدي 
اآلثمــــــــة قد طالت هذا الشــــــــهيد في حادثة 
طائــــــــرة اكتنفهــــــــا الغمــــــــوض، وســــــــجلت، 
ظاهــــــــرا،  بســــــــبب خلــــــــل فنــــــــي، ولكن إلى 
يومنا هذا لم نقف على هذا الخلل الفني، 
وماهــــــــي حيثياته؟!. أال فالحــــــــذر.. الحذر 
ســــــــيدي دولــــــــة الرئيس من هــــــــؤالء الذين 
 تجــــــــد أقدامهم (هنا، وهنــــــــاك) في الوقت 

نفسه.

تِجر بهم أو بهن، وهو أيقونة حملة توعوية 
ُ
يرمز (القلب األزرق) إلى حزن من أ

بيعًا  بالبشر  يتاجرون  لتذكيرنا بوحشية من  املتحدة سنويًا،  األمــم  تنظمها 
وشراًء، إذ أقّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة اعتبار الـ 30 من تموز يوما عامليا 

ملكافحة االتجار باألشخاص في قرارها 68/192.
منتشرة  كانت ظاهرة  فقد  ليست جديدة،  بالبشر  االتجار  أن ظاهرة  ال شك 
الدولي  القانون  اليوم تعد جريمة تقع تحت طائلة  الغابرة، لكنها  في العصور 
املــعــروف أن لكل ظــاهــرة بيئة مشجعة ولــكــل جريمة ظــروف  والــوطــنــي، ومــن 
مساعدة، وفي ما يخص جريمة االتجار بالبشر فإن من أهم العوامل املؤثرة 
فيقع  اإلرادة  مسلوب  ضعيفًا  اإلنــســان  يجعالن  الــلــذان  والــجــهــل  الفقر  فيها 

ضحية االستغالل من قبل اآلخرين!
اإلنسان،  لحقوق  وانتهاكًا صارخًا  باألشخاص جريمة خطيرة  االتجار  يعد 
يــمــس حــيــاة اآلالف مــن الـــرجـــال والــنــســاء واألطـــفـــال ممن 
أو  بلدانهم  فــي  املتاجرين ســـواًء  أيــدي  فــي  فريسة  يقعون 
خــارجــهــا، ويــتــأثــر كــل بــلــد فــي الــعــالــم مــن ظــاهــرة االتــجــار 
العبور  نقطة  أو  املنشأ  هــو  البلد  ذلــك  كــان  بالبشر، ســواء 
أو املقصد للضحايا. وتتيح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
ــبــروتــوكــوالت  الــجــريــمــة املــنــظــمــة عــبــر الـــحـــدود الــوطــنــيــة وال
ــرامــيــة إلــى  املــلــحــقــة بــهــا، املــســاعــدة لـــلـــدول فـــي جــهــودهــا ال
املتاجرين  تنفيذ بروتوكول منع االتجار بالبشر ومعاقبة 
(أ) مــن بروتوكول  الفقرة  املـــادة 3،  بــاألشــخــاص، وتــعــّرف 
االتــفــاقــيــة، االتــجــار بــاألشــخــاص بــأشــكــالــه املختلفة، ومــن 
إيواؤهم  أو  أو نقلهم وتحويلهم  ضمنه تجنيد األشخاص 
بدافع االستغالل أو حجزهم لألشخاص عن طريق التهديد 
أو استخدام القوة أو أيٌّ من أشكال القسر أو االختطاف أو 
السلطة  أو إســاءة استخدام  أو االبتزاز  الخداع  أو  االحتيال 
أو استغالل مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا 
بـــدافـــع الــســيــطــرة عــلــى شــخــص آخـــر لــغــرض االســتــغــالل. 
ويشمل الحد األدنــى من االستغالل، استغالل األشخاص 
في شبكات الدعارة وسائر أشكال االستغالل الجنسي أو 
العمالة املجانية والسخرة أو العمل كخدم أو االسترقاق أو 
بهدف  األشخاص  استعباد  أو  بالرق،  الشبيهة  املمارسات 

االستخدام الجسماني ونزع األعضاء.
ويمكن تلخيص مشكلة االتجار بالبشر في املحاور اآلتية:

 عن بيع األعضاء
ً
القسري، والزواج القسري، وتجنيد األطفال، فضال

 الجسدية.
49 % من ضحايا هذه الجريمة (بينما تمثل الفتيات نسبة

 23 %) من إجمالي ضحايا االتجار بالبشر.
59 %)، تليه 

السخرة بنسبة 34%!

إلى دول أغنى من بلدانهم، فيصبحون مستعبدين من مواطني تلك الدول التي 
توصف باملتحضرة!

القلب األزرق هو ذلك القلب الحزين الضعيف الذي أصبح سلعة تباع وتشترى 
في سوق الحرام، وهو ينبض في كل لحظة صراخًا صامتًا (أنا اإلنسان)!.



وتحّركت على خريطة الكتاب بآلّيات قاصدة وعارفة 
تشتغل لحسابها بقدر ما تشتغل للكتاب الشعرّي في 
ثنائية فاتنة، تجعل القارئ يوغل في الخطابني النقدي 
التجاوب  والــشــعــرّي بأقصى مــا لديه مــن قــدرة على 
ــي والــتــفــاعــل واالســـتـــجـــابـــة تــــوّزعــــت خــريــطــة 

ّ
والــتــلــق

شغوفة قرائية  واحــات  مجموعة  بني  النقدية   الكتاب 
ــــغــــوّي فــــي أرض  بـــالـــحـــفـــر واالســــتــــقــــصــــاء الـــجـــيـــو ل
الــنــصــوص املــبــهــرة لــنــوري الـــجـــراح، وتــبــدأ بـــ (شــاعــُر 
 قّص األثر) و (مدخل في الرؤية 

ُ
قصيدة النثر: تجربة

(بقعة  و  العنوانّية)  األرجــوانــّيــة  (البقعة  و  الشعرّية) 
الــتــقــديــم األرجـــوانـــّيـــة)، إذ يــقــّدم رؤيـــة نــقــديــة جــديــدة 
التوّجه نحو  أســاس  القائمة على  النقدية  الــقــراءة  في 
البؤر الشعرّية التي تكتنز بالكنز الشعري، بوصفها 
البّث الشعرّي في واحــة شعرية محددة داخل  مركز 
الــبــؤر تحت عنوانات  هــذه  ثــم يجمع  ومــن  القصيدة، 
و  الشعرّية)  التجربة  أسطرة  األولــى:  (االندفاعة  مثل 
(الصوُت الشعرّي: لعنة الزمن وعزاء املكان) و (اإليقاع 
(مركز  و  ة) 

َ
مضاَعف شعرّية  تنوير  بقعة  الــصــوتــّي: 

التنوير واإلشــعــاع الــشــعــرّي) و (الــتــنــويــُر الــصــورّي: 
الشعرّي  الشعرّية) و (املحكي  اللقطة  إلى  البقعة  من 
وســـردنـــة الــتــنــويــر) و (املـــكـــان الـــشـــعـــرّي الــتــنــويــرّي 
وتــشــكــيــل الــبــقــع األرجـــوانـــّيـــة) و (ديــنــامــّيــة الــصــورة 
الــشــعــرّيــة ومــشــهــدّيــة الــتــنــويــر) و (الــبــقــع األرجــوانــّيــة: 
وتخصيب  الشعرّي  (املحكي  و  واألســطــورة)  املكان 
البقعة األرجوانّية) و (الوجه واملرآة: البقعة األرجوانّية 
ة) و (الغربة الشعرّية: مغامرة اللغة 

َ
ضاَعف

ُ
الشعرّية امل

والصورة) و (البقعة األرجوانّية الختامّية)، وكل فقرة 
ل رؤية مكتملة ومكتفية بذاتها 

ّ
منها بال أدنى شّك تمث

الناقد  التي يعالجها  الشعرية  النصوص  في معالجة 
في سياق وعي نقدي بالغ التأثير والتمركز والكثافة.

الشاعر  الناقد ال  بقع  مــن  أرجــوانــيــة  نقدية  بقعة  فــي 
عــنــوانــهــا: (اإليـــقـــاع الـــصـــوتـــّي: بــقــعــة تــنــويــر شــعــرّيــة 
ارجــوانــيــة شعرية للشاعر  يــقــارب بقعة  ــة)، 

َ
مــضــاَعــف

العابر  الشعري  بالصوت  تتعلق  الجراح  املبدع نوري 
للوزن بقوله: (ال يمكن للقصيدة أن تتنازل عن هذه 

"الــصــوت"  بـــ  املخصوصة  الشعرية  التنويرية  البقعة 
 إيــقــاعــيــًا ضـــاربـــًا فـــي شــعــرّيــتــه 

ً
بــوصــفــهــا تــشــكــيــال

وتـــركـــيـــزه، وإذا كــانــت الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــتــقــلــيــدّيــة 
"قصيدة الــوزن" تقوم في جزء جوهرّي أساس من 
أجزاء تشكيلها على بنية الصوت/اإليقاع الخارجّي، 
فإّن "قصيدة النثر" تستعني ببقع أرجوانّية صوتّية 
ــف 

ّ
ــة كـــي تــؤل أخـــــرى خـــــارج قــــوس الــبــحــور الــشــعــرّي

 قــصــيــدة نثر 
ّ

إيــقــاعــهــا الـــصـــوتـــّي األصــــيــــل، ولـــكـــل
نظامها اإليقاعّي الخاّص النابع من طبيعة تجربتها 
وحساسيتها وال تشبه أّية قصيدة أخرى على هذا 

النحو).
الديوان  ثــّم يدخل مباشرة في إحــدى قصائد  ومــن 
كثافتها  لــشــّدة  تتفّجر  تــكــاد  نقدية  بلغة  ليقاربها 

النقدية على هذا النحو:
ــْوَداْت" 

ُ
ْنــش

ُ
/"أ

ْ
آِخــيــل  

ُ
ة
َ
"َسَمك املوسومة  القصيدة  (فــي 

يتحّرى نوري الجّراح توظيف مجموعة منتخبة من 
األنشودات لنسج بنية إيقاعّية داللّية تحّرك الفضاء 
لقطات  الــصــوت، عن طريق  إطــالق  باتجاه  الشعرّي 
 أنشودة منها، ففي 

ّ
لــواء كــل شعرّية تنضوي تحت 

الــفــضــاء الــشــعــرّي معنونة بـ  قصيدة أولـــى فــي هــذا 
ل 

ّ
"أنشودة" تتراكب شبكة إيقاعات فيما بينها لتشك

ما يمكن أن نسّميه "اإليقاع الداللّي الشعرّي" بصفة 
األرجــوانــّيــة  البقعة  بــهــذه  تــبــدأ  مــتــجــوهــرة،  تشكيلّية 

االستهاللّية:
.

ْ
َجَبل

ْ
ِتِف ال

َ
َبْرُق ِمْن ك

ْ
 ال

َ
َما َنال

َ
َغاَبِة ك

ْ
ْهُم ِمَن ال  السَّ

ُ
َيَنال

الداللّي في سياق صورتني  الشعرّي  اإليقاع  يتحّرك 
 

ُ
متوازيتني مشّبهتني ببعضهما، الصورة األولى "َيَنال
َغاَبِة" تنفتح على حركّية السهم املنطلق 

ْ
ال ْهُم ِمَن  السَّ

نحو الغابة بآلّية الفعل املضارع "ينال"، توازيها تمامًا 
"كما"  املــتــوازي  التشبيه  حــرف  بعد  الثانية  الــصــورة 
الــقــادم من جــوف السماء إلى  لترسم صــوت النشيد 
"، بحيث يوازي 

ْ
َجَبل

ْ
ِتِف ال

َ
َبْرُق ِمْن ك

ْ
 ال

َ
قّمة األرض "َنال

 الــجــبــل، ويـــوازي 
َ

 كــتــف
ُ
ــبــرُق الــســهــَم وتــــوازي الــغــابــة ال

الفعل املاضي "نال" مضارعه "ينال"، في إيقاع شعرّي 
هارمونّي بني صوتني مصّورين متوازيني)، وبعدها 
يتحّرك بهذه اللغة النقدية الباهرة في تضاعيف لغة 
بطريقة  وكموناتها  أســرارهــا  عــن  ويكشف  الشاعر 
 تعكس فهمًا جديدًا للصورة اإليقاعّية الشعرية على

هذا النحو:
(تــتــحــّول الـــصـــورة إلـــى مــشــهــد بـــانـــورامـــّي لـــه مــركــز 
صــــورّي ولـــه ظـــالل إيــقــاعــّيــة، وتشتغل الــصــورة في 
ــة االنــتــظــار ـــي بـــني حــســاســّي

ّ
مـــجـــال الـــخـــفـــاء والـــتـــجـــل

 

والخروج:
ى 

َ
ِإل ِبِه  ــُرُج 

ْ
خ

َ
َوأ ِظُرُه،/ 

َ
ْنت

َ
ت ٍل 

َ
ِظــال ْوَرِة ِفي  ِبالصُّ َواَرى 

َ
َيت

.
َ
اَعة ٍ ُحْسُنُه َيْرُمُق السَّ

َ
َمأل

على  الــخــفــّي  فــي تشكيلها  ٍل" 
َ

"ِظــــــال مــفــردة  تشتغل 
تمثيل اإليقاع الحركّي الذاهب نحو أفق مراوغ بداللة 
ِظُرُه"، وبداللة طاقة الُحسن 

َ
ْنت

َ
جملة االنتظار الفعلّية "ت

 
ً
التي تشيع في املأل بإيقاعها التنويرّي املضيء، فضال

بالنظر  الــزمــن  عــلــى  الــقــابــضــة  الفعلية  عــلــى حــركــتــه 
 ،"

َ
ــاَعــة الــقــصــدّي الـــذي ال يخلو مــن وعــيــد "َيـــْرُمـــُق الــسَّ

ي املشهد بإيقاع صورّي تنويرّي على 
ّ
على نحو يغط

صعيَدي الصوت والتشكيل املتنّوع).
الواحة  فــي هــذه  األخــيــرة  املقطع  إلــى مقاربة  وينتهي 
النقدية  الحساسية  من  الطاغي  القدر  بهذا  الشعرية 

التي تنافس الحساسية الشعرية:

ْسَبُق 
َ
ُغُروِب،/ أ

ْ
ْرِض،/ َوَعْيِني ِبال

َ ْ
اَزْت ِباأل

َ
ِتي ف

َّ
َبِتي ال

ْ
ُرك

ى َيْوِمِك.
َ
ِإل

يشرف املقطع األخير من القصيدة على عتبة إقفال 
الهابطة  أدواتـــه  وارتــكــاز  الجسد  استقرار  بــني  تجمع 
على األرض، وسباق الزمن الذي يحّرض على مزيد 
النشيدّي  ــد إيقاعه 

ّ
يــول أن  الــضــوء، ألجــل  مــن مقاربة 

الــعــام عــلــى الــفــوز بــكــنــوز األرض الــظــاهــرة والــبــاطــنــة 
بها  والــفــوز  الهبوط على األرض  واملــؤّجــلــة، فــصــورة 
تصنع بقعة أرجوانّية شعرّية مشكوك في نتائجها 
ْرِض،"، 

َ ْ
ــــاَزْت ِبــــــاأل ــِتــي َف

َّ
ــِتــي ال ــَب

ْ
النسبّية مــع الــزمــن "ُرك

العليا من  الطبقة  الــرؤيــة في  آلــة  والسّيما حني تفوز 
ُغُروِب،" كناية عن حضور 

ْ
الجسد بالغروب "َوَعْيِني ِبال

إيــقــاع مموسق ينتقل مــن األســفــل إلــى األعــلــى ومن 
الشروق الغائب إلى الغروب الحاضر، كي تكون جملة 
اإلقفال الشعرّية النهائّية في املقطع األخير والقصيدة 
ى َيْوِمك" قد تبلورت إيذانًا باكتمال 

َ
ْسَبُق ِإل

َ
يتها "أ

ّ
بكل

على  انتشرت  وقــد  الشعرّية،  األرجــوانــّيــة  البقع  حفل 
وإيقاعات  مختلفة  بــألــوان  القصيدة  مقاطع  مساحة 
سحرّية متباينة للوصول إلى نقطة التنوير الشعرّي 
املطلقة.ال شّك عندي في أّن هذا الكتاب يمثل إضافة 
النقدي في  نوعية حقيقة ملنجز محمد صابر عبيد 
اختياره  وما  الجديدة،  العربية  الشعرية  الظاهرة  نقد 
الستراتيجي  الشعري  الجراح بعمقها  لتجربة نوري 
إال التفاتة جوهرية نحو أفق جديد في مشروع عبيد 

النقدي ننتظر منه الكثير.
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لكن السؤال الذي يمكن أن ُيطَرح 
هنا هو: هل يحتاج الكاتب في نشر 
كتاباته إلى التوّسل بتلك الوسائل 
ــــــى الـــــقـــــارئ؟   بـــغـــيـــة الــــــوصــــــول إل
بـــــالـــــقـــــارئ  يـــــفـــــكـــــر  ال  أّنـــــــــــــه  أم 
ــــط  ــــأّب ــــر فــــــــي  ت

ّ
ــــفــــك بـــــقـــــدر مــــــا ي

 

ــاب 
ّ
ــت

ُ
كــتــابــه؟، هـــذا الــنــمــط مـــن الــك

املــشــهــد  فـــــي  اآلن  الــــســــائــــد  هـــــو 
 

ّ
الــثــقــافــي الـــعـــام، وقـــد يــشــغــل كــل

ـــثـــقـــافـــيـــة، ويـــتـــصـــّدر  األمـــــاكـــــن ال
الــواجــهــات واملــنــصــات ويــزاحــمــك 
عـــزلـــتـــك  أو  فـــــي خــــلــــوتــــك  حــــتــــى 
ـــتـــي تـــريـــد أن تــنــأى  اإلبــــداعــــيــــة ال
السردي  التلّوث  بنفسك عن هذا 
نقاء ى من 

ّ
تبق ما  والحفاظ على 

 

السرد.
الــســردي في  النقاء  ــاب 

ّ
ــت

ُ
يبحث ك

 صــغــيــرة وكــبــيــرة فـــي شــأن 
ّ

كــــل
االبتداء  بجملة  لإلمساك  الكتابة 
الـــتـــي تــشــعــل جــــــذوة االنـــســـيـــاب 
بنية  فــي  التفكير  عــبــر  الــســردي 
الــجــمــلــة الــســرديــة الــقــابــضــة على 
 ما يجذبه 

ّ
ي، ويبتعد عن كل

ّ
املتلق

ملنطقة التدوين الذاتي أو الحكائي 
 لــــيــــبــــقــــى مــــتــــمــــّســــكــــًا بـــــالـــــســـــرد، 
وهــي الخطوة األولــى التي ينطلق 
مــنــهــا الـــســـؤال الـــروائـــي فـــي ملـــاذا 
وكــيــف وملـــن يــكــتــب؟ وقـــد تــكــون 
هذه األسئلة غير حاضرة بشكل 
موجود  لكن حضورها  صــريــح، 
وفاعل في البنية السردية للنّص.

هــــذه الــنــصــوص تــبــقــى عــالمــات 
مـــضـــيـــئـــة اليــــمــــكــــن تــــجــــاوزهــــا 
بـــــوجـــــود الـــــكـــــّم املـــــلـــــّوث لــلــســرد 

ـــي الـــفـــاعـــل قـــادر 
ّ
الـــنـــقـــي، واملـــتـــلـــق

عــلــى فــــرز تــلــك الـــنـــصـــوص الــتــي 
ذاكــرتــه  فــي  عــالمــة مهمة  ل 

ّ
تشك

القرائية والحفاظ على تلك املكانة 
بات 

ّ
الــرغــم مــن تقل املــمــيــزة عــلــى 

الـــزمـــن وتـــراكـــم اإلبــــــداع وتــنــوعــه، 
الباهرة  النصوص  ثراء  يسحرنا 
اإلبــداعــيــة  الــعــقــول  تنتجها  الــتــي 
وتحزننا  الــكــلــمــة،  ملعنى  املـــدركـــة 
وتشعرنا بالخيبة تلك النصوص 
وتدمع  القلب  تدمي  التي  الهابطة 
الـــعـــني تــــشــــّوه املـــنـــظـــر اإلبــــداعــــي 
ــي أو 

ّ
ــت ذائــقــة املــتــلــق

ّ
ــعــام، وتــشــت ال

تـــلـــوثـــهـــا بــــــاألحــــــرى، مـــمـــا يــضــع 
ــابــهــا فــي دائــرة 

ّ
ــت

ُ
تلك األعــمــال وك

ــنــســيــان والــتــجــاهــل،  اإلهـــمـــال وال
ــني بشتى 

ّ
والـــهـــجـــوم عــلــى املــتــلــق

ويتهمون  وأهــوائــهــم،  مــشــاربــهــم 
الــنــقــد بــالــقــصــور عــن املــتــابــعــة أو 
ف عن اللحاق بركب تلّوثهم

ّ
التخل

 

 السردي.
الهائل  الكّم  قد يرى بعضهم في 
لـــلـــتـــلـــّوث الـــــســـــردي أّنـــــــه يــحــجــب 
الـــصـــورة عــن الــبــاهــر فــي اإلبــــداع 
واالحــــتــــفــــاء بـــــه، فــــإّنــــه واهــــــم فــي 
الــنــصــوص اإلبــداعــيــة  ـــك، إذ أّن  ذل
املتميزة تفرز نفسها عن التلوث، 
ي، 

ّ
للمتلق جــاذبــًا  بريقها  ويبقى 

ومــســتــحــوذًا عــلــيــه ومــمــســكــًا به 
بــمــتــعــة وتـــشـــويـــق عـــالـــيـــني، فــال 
خوف والحزن على اإلبداع، وإنما 
ملوثات  مــن  ماينتج  على  الــحــزن 
تريد أن تجد لها موقعًا في صّف 

اإلبداع.

عن دار شهريار للنشر والتوزيع صدر 
السفير"  "أوراق  بــعــنــوان  كــتــاب  حــديــثــا 
وهــــــو عـــــبـــــارة عـــــن مــــــذكــــــرات لــلــســفــيــر 
مــحــمــد حــســني الـــشـــامـــي، ضـــم املــطــبــوع 
دّون  املـــتـــوســـط،  بــالــقــطــع  144 صــفــحــة 
السياسية  حياته  ســيــرة  الــشــامــي  فيها 
ـــعـــمـــلـــيـــة، املـــلـــيـــئـــة بــــاملــــصــــاعــــب، فــقــد  وال
الدولة  فــي  مناصب  عــدة  الشامي  شغل 
الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ عـــــام 1959 مــنــهــا كـــان 
ومحافظا   1975 عــام  لكربالء  محافظا 
للعراق في عدة  للمثنى 1973، وسفيرا 
فــي كتاب  أعــطــى  أنــه  أجنبية، علما  دول 
مذكراته هذا، املساحة األكبر للفترة التي 
تــم اعــتــقــالــه بــهــا فــي زمـــن الــنــظــام املــبــاد، 
الـــتـــي كـــانـــت 22 شـــهـــرًا، وذكـــــر أنــــه ذاق 
الويالت فيها وقد حاول االنتحار لثالث 

مــرات داخــل املعتقل، 

ولــم ينجح بــذلــك، كــل هــذه املعاناة كانت 
ألســبــاب ســيــاســيــة ال يــصــدقــهــا الــعــقــل، 
إذ تــؤكــد مــســألــة الــظــلــم الــــذي وقـــع على 
شريحة كبيرة من املجتمع العراقي أيام 
الــنــظــام الــدكــتــاتــوري الــســابــق، عــلــمــا أنــه 
مــن املــحــبــني لــلــعــراق وبــقــي فــيــه وتحمل 
كــل هـــذه املـــأســـاة ولـــم يـــغـــادره فــي أســوأ 
ظروفه، هذا وقد ذكر بني سطور كتابه 
الخمسينيات حيث  "جيلنا جيل شباب 
النهوض الوطني والقومي لشعوب األمة 
الــعــربــيــة، فــكــان حــب الــوطــن والتضحية 
للمناضلني  أســاســيــًا  هــدفــًا  سبيله  فــي 
الــــشــــرفــــاء، وفـــــي عـــقـــد الــســتــيــنــيــات إذ 
باألبيات  دائمًا  أتغنى  يافعًا  شابًا  كنت 
مــعــرفــتــي  مـــــن دون  اآلتـــــيـــــة  ـــشـــعـــريـــة  ال
بـــصـــاحـــبـــهـــا.. أهــــــــواك يـــاوطـــنـــي فــحــبــك 
فــي دمــي يــســري وفــي أعــمــاقــي/ فــي كل 
شبر من ترابك مصدر للخير والثروات 
فإنهم  املستعمرون  فليخسأ  واألطياب/ 
أبدًا وما يبغون وهم سراب/ فالدار داري 
والــتــراب والــنــفــط نفطي   واملـــرابـــع جنتي 

ترابي".
الـــــكـــــتـــــاب فــــيــــه الــــكــــثــــيــــر مــــــن األســـــمـــــاء 
التي  املعروفة  السياسية  والشخصيات 
مرت في حياة الشامي، ولكل واحد منها 
قصته التي تجذب القارئ وتجبره على 
الكتاب  من  األخير  الجزء  في  تكملتها، 
من  الكثير  توثق  للصور  ملحقا  وضــع 
املـــواقـــف الــتــي تــطــرق لــهــا فــي املـــذكـــرات، 
ومـــنـــهـــا لــــقــــاءاتــــه بــشــخــصــيــات عــربــيــة 
شغلت  حكومية  وشخصيات  وأجنبية 
ــة الــعــراقــيــة قبل  مــنــاصــب كــبــيــرة بــالــدول

التغيير وبعده.
كما ضم الكتاب عــددا من املقاالت التي 
الصحف  فــي  ونــشــرت  الــشــامــي  كتبها 
الـــعـــراقـــيـــة، وأغــلــبــهــا مـــقـــاالت ســيــاســيــة 
حــــاول مـــن خــاللــهــا تــصــحــيــح مــســارات 
الــعــمــل الــســيــاســي بــالــنــســبــة لـــألحـــزاب 
العراقية، خصوصا أنه ذو خبرة امتدت 
الكثير  خاللها  مــن  م 

ّ
تعل طويلة  لفترة 

من األمور على حد قوله.

« »

مثلما ُيفرُض (الدين) على املولود، ُيفرُض (الجيل) على الشاعر!! هل 
بالغت؟ ربما!، ولكن حني أعني الشعرية العراقية تحت ظل املركزية 
السلطوية، من املرحلة البعثية حتى انهيارها، فال أظنني مبالغا، ولو 
فيه مصطلح  غــاب  املنشأ  عــراقــي  نقدي  بكتاب  فآتوني  كذلك  كنت 
النقدي،  املعجم  األدبــــي؟، يقول  الجيل  مــا  تــرى  ويــا  األدبــــي)،  (الجيل 
العمر نفسه  لهم  الذين  األدبـــاء  إلــى مجموعة من  هــو: مفهوم يشير 
مَّ أّنهم عانوا وعاشوا األحداث نفسها والظروف 

َ
والذين يفترض ِمْن ث

واملحيط نفسه، وال شأن للداللة النقدية العراقية بالداللة االصطالحية 
املعجمية: ال في ما يخص مصطلح (الجيل) حسب املعجم الفلسفي 
األدبـــي)،  (الجيل  املــركــب  املصطلح  مــا يخص  فــي  االجتماعي وال  أو 
فهو قد أخذ على عاتقه مالحقة أرشفة األدباء ضمن سجالت نقدية 

موثوقة وذات صبغة مركزية.
مــتــى ظهرت  التجييلية:  الــوحــدانــيــة  املــتــعــددة سبقت  فــالــجــمــاعــات     
ا سلبيًا، 

ً
الستيني) موقف (الجيل  أزاءهـــا  ــَم وقــف  وِل جماعة كــركــوك؟ 

كما وقفوا أزاء الرواد، وِلَم انتفض فاضل العّزاوي ألبناء جلدته؟، وهل 
منجز   – ما  نوًعا   – قّزمت  التي  الصاخبة،  املوجة  نصّدق  أن  علينا 
 - 

ً
جماعة كركوك كما قزمت الرواد؟، بل ِلَم غابت الجماعات – أصال

وظهرت مكانها مركزية (الجيل)؟، وهل كانت ُسّنة شعرية أم نقدية؟، 
صحيح أن البيانات الجيلية هي بيانات شعرية، ولكن هل على النقاد 
اإليمان بما يتمناه الشعراء؟!، ال أدري إن كان هناك ثمة ناقد (ذّمي 
!)، وصحيح – أيًضا– أن األكاديمية العراقية أسهمت إلى حد كبير 
ولكن  الــعــشــري،  الــنــغــم  وفـــق  عــلــى  التجييلي،  املصطلح  تــرســيــخ  فــي 
ليس بدافع معرفي بقدر ما هو (إسقاط فرض) أكاديمي يسد فراغ 

(املوضوعات) للمرحلتني: املاجستير والدكتوراه.
ـــَم غــابــت مــركــزيــة (الــجــيــل) مع   وتــعــالــوا لــنــتــحــاور عــلــى املــكــشــوف: ِل
غـــيـــاب مـــركـــزيـــة الـــســـلـــطـــة؟!، هــنــا ســيــنــطــلــق كــــالم جـــاهـــز ومـــــدوزن 
يــشــبــه دوزنـــــة الــعــشــريــة الــتــجــيــيــلــيــة: إن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
وتــصــفــيــر الــــعــــداد الـــزمـــنـــي مـــن األعـــــــداد الــعــشــريــة هـــو مـــا أدى إلــى 
غــيــاب املـــركـــزيـــة الــرقــمــيــة. ولــــو حــلــلــنــا هــــذه اإلجـــابـــة فـــي املــخــتــبــرات 
الــعــلــمــيــة لـــتـــبـــّنيَ كـــم أنـــهـــا مــصــابــة بــفــقــر مــعــرفــي وهـــبـــوط عــلــمــي!، 
الزمنية! السرعة  عـــّداد  بها  يتحكم  كــان  السابقة  املــراحــل  أن   أيعقل 

كانوا  النقاد  أّن  أيعقل  تسعيني)؟،  ثمانيني/  سبيعيني/  (ستيني/ 
ا  شخصّيً أنــا  املنتظمة؟،  الزمن  مقاسات  حسب  الشعراء  يفّصلون 
مؤمن أن األمر ليس بهذه السهولة وينطلق من أنساق كانت تتحكم 
الــجــيــل)، فهيمنة بعد  بـــه وأهــمــهــا (مــركــزيــة الــســلــطــة) = (مــركــزيــة 
آيــديــولــوجــي أوحـــد ال شــريــك لــه مــن أهــم األنــســاق املــؤديــة إلــى غياب 
مباركة   ضمن 

ّ
إال هــي  مــا  التسعينات  فــي  منها  ومــا ظهر  التعددية، 

على  ظهر  كما  لــهــا،  الطبيعي  الــتــمــدد  يضمن  نــوعــي  كضد  السلطة 
مستوى الــديــن والــريــاضــة والــغــنــاء والــصــحــافــة وكــذلــك (الــشــعــر) بل 
ظهرت (زبيبة وامللك)، وبعد انهيار النظام املركزي والبعد اآليديولوجي 
األوحــــد غــابــت مــركــزيــة الــجــيــل الــزمــنــيــة وظــهــرت الــتــعــدديــة املكانية 
الــديــن) (الحبوبي)  والــهــويــاتــيــة: (مــيــشــا) (تــامــرا) (مصطفى جــمــال 
األدبية،  املركزية  للهوية  تشظي  هو  املركزية،  الهوية  تشظي  (هيت) 
وأصبح األسلوب الشعري والسردي يتغازالن مع الهوية الفرعية، بل 
يؤمنان بها ويفتخران: هل أصغيتم إلى شعر الكبير كاظم الحجاج 
 مــا بــعــد االحـــتـــالل؟ ألــديــه قــصــيــدة واحــــدة تــغــيــب عــنــهــا (الــبــصــرة)؟ 
الــعــراق ومعانقة  بــوحــدة  يتغزل  مــن  الــشــعــراء  ربما نجد عند بعض 
الدين  املــوحــدة) عند رجــال  (الــصــالة  لــلــهــور)، ولكنها تشبه  (الجبل 
مصالحهم  إلــى  قــربــة  الــديــنــي)  (الــنــفــاق  بنية  يصلونها  السياسيني 
الــحــزبــيــة. لــقــد غــابــت مــركــزيــة الــجــيــل وغــــاب مــعــهــا كــاتــب الــتــقــاريــر 
ثيمات  على  تتكئ  الــتــي  األدبــيــة  الجماعات  تعددية  وظــهــرت  النقدية 
هويات  وهــي  والثقافية،  االجتماعية  هويتها  تؤطر  تاريخية  رمــزيــة 
سواها.  عــن  جماعة  هوية  يحدد  أن  يمكن  أسلوبًيا  تمايزا  تنتج   لــم 

فالجماعات األدبية أصبحت جماعات نقابية ال ثقافية.
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حظــــــــرت الهنــــــــد املزيــــــــد مــــــــن التطبيقــــــــات الصينيــــــــة 
اإلضافيــــــــة، ويأتــــــــي ذلك بعــــــــد أْن حظــــــــرت الحكومة 
ا طورتها 

ً
الهندية في أواخر الشهر املاضي 59 تطبيق

الشركات الصينية على أســــــــاس أنها تشكل تهديًدا 
ألمن البالد.

لــــــــوزارة اإللكترونيات  ويســــــــتهدف الحظر الجديــــــــد 
ــــــــا 

ً
وتكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات فــــــــي الهنــــــــد 47 تطبيق

صينًيا إضافًيا كانت تسهل الوصول إلى الخدمات 
Cam Scan-)و (TikTok ا، مثــــــــل 

ً
(ململحظورة ســــــــابق

.(ner
وتتضمن التطبيقات الصينية الجديدة التي ســــــــيتم 
حظرهــــــــا (Cam Scanner Advance)، ومن املتوقع 
أن تصــــــــدر نيودلهــــــــي بياًنا رســــــــمًيا قريًبا وســــــــط 
التوترات الجيوسياســــــــية املشــــــــتعلة بــــــــني العمالقني 

اآلسيويني.
وكان ينظــــــــر إلى الحظر الهنــــــــدي املفروض على 59 

 (WeChat) و (TikTok) ــــــــا، الذي أثــــــــر علــــــــى
ً
تطبيق

الشــــــــهر  أواخــــــــر   ،(UC Browser) و   (ShareIt) و 
املاضي على أنه أحــــــــدث مواجهة بني الدولتني األكثر 

سكاًنا في العالم.
وأمرت الحكومة شــــــــركات االتصاالت بمنع الوصول 
إلى جميع تلك التطبيقات وكذلك مواقعها اإللكترونية 
ذات الصلة بعد وقت قصيــــــــر من إعالن القرار علًنا 
من خــــــــالل بيان صحفي. كما وجهــــــــت غوجل وآبل 
إلى إزالة التطبيقات املحظورة من متاجر التطبيقات 

الخاصة بها في البلد.
واكتســــــــبت املشاعر املعادية للصني زخًما كبيًرا في 
الهند في األشهر األخيرة، وتصاعدت األمور عندما 
قتل أكثر من 20 جندًيا هندًيا في اشتباك عسكري 

في جبال الهيمااليا الشهر املاضي.
 UC) و (Club Factory) و (TikTok) وكان لــــــــدى
Browser) والتطبيقــــــــات األخــــــــرى مجتمعــــــــة أكثــــــــر 
من 500 مليون مســــــــتخدم نشــــــــط شهرًيا في شهر 
ا لبيانات واحدة من أفضل شــــــــركات 

ً
أيار، وذلك وفق

إحصاءات الهواتف املحمولة.

جنازة جون لويس
ووفق وســــــــائل إعــــــــالم، أجلت الجلســــــــة 
بســــــــبب جنازة جون لويس، رمز الدفاع 
عن الحقــــــــوق املدنية ورفيق درب مارتن 
لوثر كينغ االبن وعضو الكونغرس منذ 
1986، التي ستبدأ االثنني في واشنطن.
عمالقــــــــة  لقــــــــادة  االســــــــتماع  وجلســــــــة 
التكنولوجيــــــــا األربعــــــــة تنتظرها بفارغ 
الصبــــــــر الدوائر السياســــــــية واملالية في 
حدة، وال سّيما أّن األصوات 

ّ
الواليات املت

ع بها 
ّ
املناهضة للقــــــــّوة املطلقة التي تتمت

هذه املنّصات ال تنفّك تعلو، ســــــــواء في 
صفوف اليمني أو اليسار وأحيانًا داخل 

هذه الشركات. 
ووافــــــــق رؤســــــــاء غافــــــــا األربعــــــــة وافقوا 
على حضور الجلســــــــة والرّد على أسئلة 
اللجنــــــــة القضائية في مجلــــــــس النواب. 
والشــــــــخصيات األربــــــــع هــــــــي ســــــــوندار 
بياتشي (ألفابيت، الشركة األم لغوغل) 
وتيــــــــم كــــــــوك (آبــــــــل) ومــــــــارك زاكربــــــــرغ 

(فيسبوك) وجيف بيزوس (أمازون).
ومنــــــــذ أكثر من عام، تنكــــــــّب هذه اللجنة 
علــــــــى درس مــــــــا إذا كانت غافا أســــــــاءت 
اســــــــتخدام موقعها املهيمن في ســــــــوق 
التكنولوجيــــــــا، ومــــــــا إذا كانــــــــت قوانــــــــني 
مكافحــــــــة االحتــــــــكار الســــــــارية ال تــــــــزال 

مالئمة وما إذا كانت تحترم.

منصات هائلة
اللتــــــــان  وفيســــــــبوك  غوغــــــــل  قــــــــّدم 

ُ
وت

عائــــــــدات  معظــــــــم  علــــــــى  تســــــــتحوذان 
اإلعالنــــــــات الرقمية فــــــــي العالم، خدمات 
"مجانيــــــــة" أصبحــــــــت مهيمنــــــــة إلى حّد 
كبيــــــــر فــــــــي مجــــــــاالت كل منهمــــــــا، مثل 
محّرك البحث ومنصة يوتيوب التابعني 

لغوغل.
أمــــــــا فيســــــــبوك فيطال شــــــــهريًا نحو 3 
مليــــــــارات شــــــــخص في العالم بواســــــــطة 
الشــــــــبكات التابعة له (منّصته الرئيسية 
املراســــــــلة  وتطبيقــــــــات  وإنســــــــتغرام) 

(مسنجر وواتساب).
وتسمح أدوات البحث واالتصال والترفيه 
بــــــــأن تجمعــــــــا بيانات  هذه للشــــــــركتني 
عن طبيعة املســــــــتخدمني واحتياجاتهم 
وتفضيالتهــــــــم وأن تبيعــــــــا بنــــــــاء علــــــــى 
هذه البيانات مســــــــاحات إعالنية فائقة 

االستهداف وعلى نطاق واسع جدًا. 
أما فــــــــي ما يخــــــــّص آبل وأمــــــــازون فإّن 
اللجنة النيابية مهتّمة باألكثر بمنّصات 
املبيعات التابعة لهما (متجر آب-ستور 
علــــــــى أجهــــــــزة آيفــــــــون وآيبــــــــاد، وموقع 
التجــــــــارة اإللكترونية التابــــــــع ألمازون)، 
ألّن كال من الشــــــــركتني تؤّدي في الوقت 

ي املضيف والبائع.
َ
نفسه وظيفت

أيضــــــــا  األربــــــــع  الشــــــــركات  وتخضــــــــع 

الــــــــوكاالت  من  وإجــــــــراءات  لتحقيقــــــــات 
التنظيمية ووزارة العدل واملدعني العامني 
الواليات األميركية ومحاكم أخرى،  في 
في قضايا مختلفــــــــة تتعلق خصوصا 

بحماية البيانات الشخصية.

تنظيم
لحمايــــــــة  الفدراليــــــــة  الوكالــــــــة  فرضــــــــت 
املســــــــتهلكني الصيــــــــف املاضــــــــي علــــــــى 
فيســــــــبوك غرامة قياسية بقيمة خمسة 
مليــــــــارات دوالر لفشــــــــله فــــــــي حمايــــــــة 
البيانــــــــات الســــــــرية ملســــــــتخدميه، تلتها 
غرامــــــــة قدرها 170 مليــــــــون دوالر على 

موقــــــــع يوتيــــــــوب بســــــــبب عــــــــدم احترام 
خصوصية األطفال. 

تســــــــعى  املنافســــــــة،  مســــــــألة  وحــــــــول 
التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه 
املجموعــــــــات العمالقة تمنع بطريقة غير 
قانونية منافسيها من الصعود وما إذا 
كانت ممارســــــــاتها تقلل من االبتكار أو 

تؤثر على املستهلكني. 
ويشــــــــترط قانون الواليــــــــات املتحدة كما 
تم تطبيقــــــــه في الســــــــنوات األخيرة، من 
أجل الســــــــماح باتخــــــــاذ إجــــــــراءات ضد 
الشركات، أن تكون أفعالها تضر بشكل 
واضح باملستهلكني، عبر القيام بزيادة 

األسعار على سبيل املثال.
وال تســــــــعى اللجنة القضائية من حيث 

املبدأ إلى مقاضاة في املحاكم. 
ويتوقــــــــع املراقبــــــــون جلســــــــة مضطربة 
تســــــــمح للنــــــــواب بتعبئــــــــة الــــــــرأي العــــــــام 
بشــــــــأن مدى سيطرة الشــــــــركات األربع 

والسياســــــــية  اليوميــــــــة  الحيــــــــاة  علــــــــى 
واالقتصادية.

ويمكــــــــن أن تــــــــؤدي الجلســــــــة على األمد 
املتوســــــــط والطويــــــــل، إلى تبنــــــــي قوانني 

جديدة أكثر صرامة لتنظيم املنصات.

يبــــــــدو أنَّ هاتف شــــــــركة مايكروســــــــوفت القابل للطي 
املســــــــمى (Surface Duo) قد أصبــــــــح جاهًزا لإلطالق 

في غضون األسابيع القادمة.
ويقتــــــــرب الجهاز ذو الشاشــــــــة املزدوجــــــــة من اإلطالق 
مع ظهــــــــور تفاصيل جديدة حوله ضمــــــــن موقع لجنة 
 
ً
االتصاالت الفيدراليــــــــة (FCC). وتظهر األجهزة عادة
في قوائــــــــم لجنة االتصــــــــاالت الفيدراليــــــــة (FCC) قبل 

بضعة أسابيع فقط من إطالقها.
وبالرغــــــــم من أنَّ الطلــــــــب املقدم إلى اللجنة ال يكشــــــــف 
 Surface) عــــــــن الكثير من املعلومــــــــات الجديدة حــــــــول
Duo)، لكنه يشــــــــير إلى أنَّ مايكروســــــــوفت تهدف إلى 
إطــــــــالق الجهــــــــاز قبل الهــــــــدف األصلي املخطــــــــط له في 
موســــــــم عطالت 2020. وتصف عمالقــــــــة البرمجيات 
الجهاز ضمن املســــــــتندات املقدمة إلى لجنة االتصاالت 
الفيدرالية بأنه جهاز من نوع فابليت (Phablet) برقم 

النموذج 1930.
 Surface) وبالرغم من أنــــــــه لم يتم التأكد من أنه جهاز
Duo)، إال أن التفاصيــــــــل فــــــــي الطلب ال تــــــــؤدي إلى أي 
اســــــــتنتاج آخر ما لم يكن لدى مايكروســــــــوفت هاتف 
ذكــــــــي آخر مزدوج الشاشــــــــة يعمــــــــل بنظــــــــام أندرويد. 
ويعمــــــــل نمــــــــوذج 1930 بنظــــــــام أندرويــــــــد 10، ولديــــــــه 
شاشــــــــتان، ويشير أحد املســــــــتندات إلى أن هناك أربع 
تكوينات مع كلتا الشاشتني: مطوية ومغلقة أو مطوية 
ومفتوحــــــــة أو مفتوحة بمقدار 90 درجة أو مســــــــطحة 
بمقــــــــدار 180 درجــــــــة. وإلــــــــى جانب ذلك، تــــــــم تأكيد أن 
Blue-) و (Wi-Fi)و (LTE (للجهــــــــاز يحتــــــــوي علــــــــى 
tooth) و (NFC)، لكن املســــــــتندات ال تقدم الكثير عن 

ت 
ّ
أول هاتف ذكي لشــــــــركة مايكروسوفت بعد أن تخل

عن أجهــــــــزة (Nokia Lumia) العاملــــــــة بنظام ويندوز 
فــــــــون (Windows Phone). وكانت التقارير الصادرة 
في شهر أيار قد أفادت بأن (Surface Duo) سيعمل 
بمعالج (Snapdragon 855) – وهو املعالج نفسه الذي 
اســــــــتخدمته سامســــــــونج ضمن هاتفهــــــــا القابل للطي 
جاالكســــــــي فولد (Galaxy Fold) الــــــــذي تبلغ تكلفته 
2000 دوالر. ويأتي هاتف مايكروسوفت القابل للطي 
مع 6 غيغابايــــــــت من ذاكرة الوصول العشــــــــوائي و64 
غيغابايــــــــت أو 256 غيغابايــــــــت من مســــــــاحة التخزين، 
ويتميــــــــز بكاميــــــــرا بدقــــــــة 11 ميغابكســــــــل. ويحتــــــــوي 
الجهاز على شاشــــــــتني منفصلتني بقياس 5.6 إنشات 
متصلتــــــــني بمفصــــــــالت صممتهــــــــا مايكروســــــــوفت، 
ويتحول الجهاز إلى حاســــــــب لوحي بشاشــــــــة بقياس 
8.3 إنشات. ويعني هذا التصميم عدم وجود شاشات 
قابلة للطي باهظة الثمــــــــن، بل هاتف ذكي يعمل بنظام 
أندرويد بشاشــــــــة مزدوجة يســــــــمح للمطورين بتقديم 

تجارب جديدة على جهاز محمول.
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السنوات، مع   او اكثر من  الى عقد  قد يمتد 
كل هذه اآلثار السلبية وغيرها، افرزت هذه 
الجائحة دروسا مهمة على املستوى الدولي، 
هي لم تكن غائبة، لكن تم تجاهلها بقصد، 
وهي ان العالم يواجه مصيرا واحدا يتطلب 
الدولي  املستوى  على  وتنظيما  حزما  اكثر 
وســواء  تحديات  من  يواجهه  قد  ما  لتالفي 
كـــوارث طبيعية  او  اوبــئــة  كــانــت على شكل 
او حروب او سباق تسلح نــووي، وسأشير 

الـــى مــســألــة قــد تــبــدو بــعــيــدة، وهـــي الــفــقــر ، 
وقــــد رأيـــنـــا الــهــجــرة الــكــبــيــرة فـــي الــســنــوات 
االخيرة من مناطق الفقر الى مناطق الغنى 
وتداعياتها ، وسواء على املهاجرين انفسهم 
ومــآســي الــغــرق الــتــي تــعــرضــوا لــهــا او على 
تــواجــه مــوجــات بشرية  الغنية وهـــي  الــــدول 
التي  دولهم،  او  عليها  بها  طاقة  ال  مهاجرة 
فــقــدت االيـــــدي الــعــامــلــة ومـــا قـــد تــحــويــه من 
الفقر مشكلة  اذن  لها،  هــي بحاجة  خــبــرات 
تــتــطــلــب معالجتها  ولــيــســت مــحــلــيــة   عــاملــيــة 

دوليا.
يــواجــه عائقا كبيرا  الــدولــي  التنظيم  مــا زال 
يتمثل بسيادة الدول التي ال تقبل باي عمل 
دولــــي بــشــأن الــتــنــســيــق والــتــنــظــيــم ملــواجــهــة 
لالنخراط  االختيارية  بإرادتها   

ّ
اال االخطار، 

بالتأكيد سيتوقف  املذكور وهــذا  العمل  في 
على مصالحها التي غالبا ما تكون سياسية 
ضيقة، خاصة وان السيادة لطاملا كانت في 
الحاكم  الديمقراطية هي سيادة  غير  الــدول 
املستبد وكانت احدى ادوات الحماية له من 
التدخل الدولي االنساني في حماية الشعب 
من االضطهاد والقمع او ملنع املجتمع الدولي 
من مراقبة حماية حقوق االنسان وحرياته.

فــي مواجهة جائحة  اثــر  مــا  بالتأكيد  وهـــذا 
كـــورونـــا الــتــي كــانــت تتطلب قـــــرارات دولــيــة 
ملنظمة  كبيرا  ودورا  معها  للتعامل  ملزمة 
الصحة العاملية من العمل والتصدي واملراقبة 

العابرة للحدود الجغرافية
، ولــعــل مــا يــؤكــد ذلــــك، هــو غــيــاب املــواجــهــة 
تم  لــو  أي   ، الصينية  ملدينة ووهـــان  الــدولــيــة 
حجر هذه املدينة دوليا لكان العالم في مأمن 
من تلك الجائحة ولكن غياب الرقابة الدولية 
وقـــراراتـــهـــا املـــلـــزمـــة فـــي مـــواجـــهـــة املــخــاطــر 
الدولية للوباء هو من ادى الى هذا االنتشار 
الــواســع وتــزايــد اعــداد الضحايا، فضال عن 

الخسائر االقتصادية الكبيرة.
ولـــعـــل الــخــلــل الـــــــوارد فـــي دســـتـــور منظمة 
اليها  العاملية يوضح املسألة املشار  الصحة 
انـــفـــا، حــيــث تــنــص املـــــــــادة(21) مــنــه عــلــى ( 
لجمعية الصحة سلطة اقرار االنظمة املتعلقة 
بــمــا يــلــي: االشــتــراطــات الصحية واجــــراءات 
الــحــجــر الــصــحــي وغــيــرهــا مـــن االجــــــراءات 

الــتــي يـــراد بها منع انــتــشــار االمــــراض على 
الصعيد الدولي...) وهذا نص مهم لكنه فّرغ 
من محتواه بموجب املادة (22) من دستور 
املــنــظــمــة الــتــي اعــطــت الــــدول حــق الــرفــض او 
التحفظ من خالل النص على( االنظمة التي 
نــافــذة  لــلــمــادة21 تعتبر  اقـــرارهـــا طبقا  يــتــم 
تلقي  بعد  االعــضــاء  الـــدول  لجميع  بالنسبة 
عليها.  الــصــحــة  جمعية  بــتــصــديــق  اشــعــار 
ــــــدول الـــتـــي قـــد تبلغ  وتــســتــثــنــى مـــن ذلــــك ال
او بتحفظها  ايــاهــا  بــرفــضــهــا  الــعــام   املــديــر 

عليها...).
وهنا السؤال االهم، الى متى سيظل املجتمع 
الدولي عاجزا عن ذلك، على الرغم من تجربة 
كورونا املريرة، خاصة ان هناك العديد من 
ان يكون  الــتــي يمكن  والــتــحــديــات  املــخــاطــر 
تــأثــيــرهــا اســـــوأ بــكــثــيــر مـــن وبـــــاء كـــورونـــا، 
خــاصــة تــلــك املــتــمــثــلــة بــتــرســانــات االســلــحــة 
والتي  والبكتريولوجية  والكيمياوية  النووية 
ممكن لخطأ فني، فما بالك اذا كان عمدا، ان 

تدمر الكرة االرضية ومن عليها.

* باحث قانوني

وقد اصدر املشرع العراقي قانون مزاولة 
مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لســــــــنة 1970،  
الذي عرف مهنة الصيدلة بانها تركيب أو 
تجهيز أو حيــــــــازة أي دواء أو عقار أو أي 
مادة بقصد بيعها و استعمالها ملعالجة 
االنسان ووقايته من االمراض و الصيدلية 
هو املحــــــــل الذي تحضــــــــر و تصرف فيه 
باملفــــــــرد الوصفــــــــات و االدويــــــــة و املــــــــواد 
الكيمياوية و الســــــــموم و املســــــــتحضرات 
الجاهــــــــزة املعتــــــــرف بهــــــــا فــــــــي العــــــــراق و 
الصيدالنــــــــي كغيــــــــره من اصحــــــــاب املهن 
يقوم بممارســــــــة مهنته مــــــــن خالل أفعال 
يتوجب عليه القيام بهــــــــا وفق ما تتطلبه 
واجبــــــــات مهنته و هذه االفعال من املمكن 
أن تكــــــــون بقصد أو بغير قصد و هو بال 
شــــــــك مســــــــؤول كغيره من املهنيني  و قد 
حدد املشرع العراقي شروط مزاولة مهنة 
الصيدلة و هي ان يكون عراقي الجنسية 
و حائزا على شــــــــهادة مــــــــن كلية صيدلة 
عراقية معترف بها او شــــــــهادة علمية من 
كلية صيدلة اجنبية معترف بها، على ان 
يجتاز امتحانا يؤهله ملزاولة املهنة تجريه 
هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة 
بغداد و يعد اخالل الصيدالني بواجبات 
مهنتــــــــه أو قيامــــــــه بأفعــــــــال ال تتوافق مع 
القوانــــــــني و االنظمــــــــة التي تنظــــــــم مهنته، 
االمر الذي يؤدي الى املسؤولية القانونية 
وتحكــــــــم مهنــــــــة الصيدالنــــــــي مجموعــــــــة 
من املبــــــــادئ االخالقيــــــــة و الواجبات التي 
يتوجــــــــب علــــــــى الصيدالنــــــــي التحلي بها 
أثناء ممارســــــــته ملهنة الصيدلة، حيث إن 
هذه املهنة تهــــــــدف الى الحفاظ على حياة 
االنسان داخل املجتمع و يجب ان يحسن 
معاملــــــــة املريض و الرفق بــــــــه و ان يعمل 
على تحقيق املســــــــاواة بــــــــني املرضى في 
الحصول على الرعايــــــــة والعالج والرعاية 
عــــــــن  الصحيحــــــــة  املعلومــــــــات  وتقديــــــــم 
الدواء، والواجــــــــب االهم العمل على حماية 
خصوصيــــــــة املريض من خــــــــالل كتمان 
ســــــــره ومع التطور العلمي في املجتمعات 
تطــــــــورت مهنــــــــة الصيدلــــــــة كغيرهــــــــا من 
املهــــــــن، وهــــــــذا التطور جعــــــــل الصيدالني 
يلعــــــــب دورا كبيرا فــــــــي صناعة االدوية و 
املســــــــتحضرات الطبية االخرى من خالل 
تركبيها وتجهيزها واعدادها للبيع، االمر 
الذي أدى الى تحصني املجتمع من أخطاء 
هذه املهنة بالقوانني و االنظمة التي تحكم 
عمل الصيدالني و ترســــــــم له العالقة بينه 
و بــــــــني مرضاه و ال يجوز للصيدالني ان 
يجمع بني مزاولــــــــة الصيدلة و مهنة الطب 
او طب االسنان او الطب البيطري و ال تعد 
مزاولة غير مشروعة ملهنة الطب ما يقوم 
بــــــــه الصيدلي من االســــــــعافات االولية في 
حالة حدوث حوادث فجائية مســــــــتعجلة 
و ال يجــــــــوز للصيدلي ان يصرف وصفة 
ما لــــــــم تكن صادرة من طبيــــــــب او طبيب 

اسنان او طبيب بيطري ومجاز بممارسة 
مهنته فــــــــي العــــــــراق و يجــــــــب التثبت من 
صحتها قبــــــــل صرفهــــــــا و  كذلك يحظر 
عليه اعــــــــادة صرف او تركيب  اي وصفة 
طبية تحتوي على مواد خطرة وســــــــموم 
مرة اخرى، اســــــــتنادا على الوصفة الطبية 
االولــــــــى او ان يمتنع عن صــــــــرف وصفة 
صادرة مــــــــن طبيب او طبيــــــــب بيطري او 
طبيب اسنان، اال اذا كانت غير مستوفية 
للشــــــــروط املتطلبــــــــة  في القانــــــــون، كما ال 
يجوز للصيدلي ان يغير الكميات للمواد 
الواردة في الوصفة او يســــــــتبدل بإحداها 
مادة او صنفا باخر او يبدل مستحضرا 
خاصا باخر اال بعــــــــد املوافقة التحريرية 
مــــــــن كاتــــــــب الوصفة او ان يصــــــــرف دواء 
يحتــــــــوي علــــــــى املخــــــــدرات اال بمقتضى 
احــــــــكام قانــــــــون املخــــــــدرات او ان يصرف 
وصفــــــــة مكتوبــــــــة بعبــــــــارات او عالمــــــــات 
غيــــــــر مصطلح عليها فــــــــي فن الصيدلة و 
اذا وجــــــــد الصيدلي ان فــــــــي الوصفة املراد 
صرفها مخالفــــــــة فنية او انها تحوي من 
الــــــــدواء اكثــــــــر مما هو معني في دســــــــتور 
االدويــــــــة وجب عليــــــــه تنبيــــــــه محررها و 
يطلــــــــب اليــــــــه تصحيحهــــــــا او تأييدها مع 
التوقيع، اذا اصر على صحتها، وال يجوز 
االعالن عن االدوية اال في املجالت الطبية 
او الصيدالنيــــــــة و يجــــــــب ذكــــــــر التأثيرات 
الجانبية لها ان وجدت و ال يجوز نشــــــــر 
االعالن عن املستحضرات خاصة يمس 
اآلداب او يضلــــــــل الجمهــــــــور   ونظمــــــــت 
احكام املسؤولية الجزائية للصيدالني في 
الكثير من القوانني العقابية و منها قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لســــــــنة 1969 
املعــــــــدل وقانــــــــون مزاولة مهنــــــــة الصيدلة 
وقانون املخــــــــدرات واملؤثرات العقلية رقم 
50 لسنة 2017 و منها جرائم االجهاض 

و جريمة افشاء االسرار، أما الجرائم التي 
نص عليها قانــــــــون مزاولة مهنة الصيدلة 
هي جريمة مزاولة مهنة الصيدلة من دون 
الحصول على اجــــــــازة حيث نصت املادة 
( 50 ) من قانــــــــون مزاولة مهنة الصيدلة 
علــــــــى : (  يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز 
ثــــــــالث ســــــــنوات أو بغرامــــــــة ال تزيد على 

مئتي الف دينار أو بهما معا كل من :
1 - مــــــــن زاول مهنة الصيدلة بدون اجازة 
أو حصل على اجازة بفتح محل بطريقة 
التحايــــــــل مــــــــع الحكــــــــم ببطــــــــالن االجازة 

املذكورة . 
2 -  من اســــــــتعار اســــــــم صيدلي لغرض 
فتح محــــــــل و كذلك الصيدلــــــــي الذي أعار 
اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق املحل 

موضوع املخالفة .  
3 - شــــــــخص غيــــــــر مجــــــــاز بمزاولة مهنة 
الصيدلة يعلن  نفســــــــه باحدى وســــــــائل 
النشــــــــر اذا كان من شــــــــان ذلك أن يحمل 
الجمهور على االعتقــــــــاد بان له الحق في 
مزاولتهــــــــا وكذلــــــــك كل صيدلي يســــــــمح 
لشخص غير مجاز بمزاولة املهنة باسمه 

في الصيدلية .
4 -  مــــــــن غــــــــش أو قلــــــــد احــــــــد االدوية او 
املستحضرات الطبية أو املواد الكيمياوية 

أو باع شيئا مغشوشا أو مقلدا .  
 5 - من باع أو عرض للبيع أحد االدوية أو 
املستحضرات الطبية أو املواد الكيمياوية 
أو النباتــــــــات الطبيــــــــة الفاســــــــدة أو التالفة 
و ممارســــــــة املهنــــــــة بدون مؤهــــــــل علمي 
و جريمــــــــة اســــــــتخدام وســــــــائل دعائية و 
بيــــــــع وتركيب من غيــــــــر وصفة طبية كما 
نصت املــــــــادة (51   ) من قانــــــــون مزاولة 
مهنــــــــة الصيدلة على جريمــــــــة بيع االدوية 
بدون اجــــــــازة حيث نصت على : ( يعاقب 
بالحبــــــــس مدة ال تتجاوز ســــــــنة واحدة أو 

بغرامــــــــة ال تزيد على مئتي الف دينار كل 
من اســــــــتورد أو باع أو عــــــــرض للبيع أحد 
املســــــــتحضرات و املواد الكيمياوية الوارد 
ذكرها فــــــــي املادة الثالثــــــــة و االربعني من 
هــــــــذا القانون مــــــــن دون ان يكــــــــون مجازا 
بذلك بموجبه . كما نصت املادة (52) من 
قانون مزاولة مهنة الصيدلة على جريمة 
مخالفــــــــة احكام القانــــــــون بالغرامة، حيث 
يعاقــــــــب بغرامة ال تزيد علــــــــى مئتي الف 
دينار كل من خالف حكما من احكام هذا 
القانون في غير الحاالت املنصوص عليها 
فيها، فاملشــــــــرع العراقي قد حدد الجرائم 
التي يرتكبها الصيدالني و منها جريمة 
االشتراك في جريمة مهنة الصيدلة غير 
املشــــــــروعة، كما نص قانون  املخدرات و 
املؤثرات العقلية رقم (50) لســــــــنة 2017 
علــــــــى مســــــــؤولية الصيدلــــــــي بخصوص 
بيع املواد املخدرة واوجب على مســــــــؤولي 
الصيدليات في اســــــــتيراد املــــــــواد املخدرة 
ان يرسلوا كشــــــــفا تفصيليا الى الجهات 
االداريــــــــة التي تعينهــــــــا وزارة الصحة و ال 
يجوز للصيدلي صــــــــرف مواد مخدرة او 
مؤثرات عقليــــــــة اال بموجب وصفة طبية 
اصوليــــــــة من طبيــــــــب او بموجــــــــب بطاقة 
رخصة صادرة من وزارة الصحة تحدد 
العقليــــــــة ومقدارها   واملؤثــــــــرات  املخدرات 
والزم الصيدالني بمســــــــك ســــــــجل خاص 
بصرف الوصفات الطبية للمواد املخدرة  
ونجد من الضروري تشريع قانون جديد 
ملزاولة مهنة الصيدلة و ذلك تماشــــــــيا مع 
ما وصلت اليه مهنة الصيدلة من تطور و 
ملعالجة املــــــــواد العقابية املنصوص عليها 
فــــــــي القانون النافذ الذي لم تعد تتالءم مع 
خطورة الجرائم التي تمس حياة االنسان، 
ال سيما في حالة ارتكاب جريمة التالعب 

بأسعار االدوية.

 يعدُّ املجتمع العراقي واحدًا من مجتمعات التنوع وهذا التنوع والتعدد 
الذي ال بدَّ من االعتراف به وتوفير الفضاء ملفرداته باملشاركة بجميع 

أنواعها فهو واقع موضوعي ال يمكن القفز عليه او تجاهله.
املــجــمــوعــات االجــتــمــاعــيــة وبــحــجــة تمثيلها يجري  بـــادعـــاء إرضــــاء 
اختصار األمر على عدد محدود من السياسيني في صناعة القرار 

السياسي وهو ما يعد تغييبا لقيم املواطنة.
فجرت العملية السياسية مشدودة الى املصالح الفئوية وتجاذباتها 
وغياب قيم املواطنة والرؤية الوطنية عن مشهد الحراك السياسي او 
انزوائها امام املد االثني املكوناتي، الذي مارس في الكثير من االحيان 
االقصاء والتهميش لقيم املواطنة وللخطاب الوطني الذي غطى عليه 
غبار حوافر خيول القبائل والطوائف، التي احتلت الفضاء االجتماعي 
االحــزاب  فكانت  والسلوك،  الفكر  في  الواحدية  إال  اليعرف  بخطاب 
الفئوية هي االكبر واالوســع تأثيرا وصاحبة القدح املعلى في نتائج 

االنتخابات التي جرت.
واســتــولــى زعــمــاء مـــحـــدودون عــلــى الــحــراك الــســيــاســي ومــخــرجــاتــه، 
الطولى لهم مهمشني نتائج االنتخابات وما افرزته، فلم  اليد  فكانت 
الذين  الكبيرة هــم  الكتل  بــل زعــمــاء  يــقــرر  نـــواب  يكن هــنــاك مجلس 
على  بنيت  الكبيرة  والتكتالت  االحـــزاب  والن  بكل شــيء،  يمسكون 
اسس ايديولوجية فئوية ابعد من ان تطرح برنامجًا وطنيًا، فبقيت 
الكثير  فــي  ادى  مــا  بفئويتها،  مــحــاصــرة 
مــن االحـــيـــان الـــى تغييب فــاعــلــيــة الــبــرملــان 
الكبيرة بالقرارات  الكتل  حني تفرد زعماء 
الكبرى، جعلت منهم بديال عن البرملان او 
اختصاره في شخوصهم، ما غيب فاعلية 
بــالــقــرارات  االنــفــراد  ودور بقية األعــضــاء، 
االصــابــع  بــعــدد  نخبة  قــبــل  مــن  السياسية 
هــــم (اهـــــــل الــــحــــل والــــعــــقــــد) ومــــمــــارســــات 
االحزاب املمسكة بالسلطة وهيمنتها على 
وبينها،  بينه  والحيلولة  الــدولــة  مؤسسات 
اذ اصــبــحــت اقــطــاعــيــة لــهــذا الــحــزب او تلك 
العملية  في  التوافق  عملية  واثــرت  الطائفة. 
السياسية التي لم تخضع للتصويت داخل 
بني  الصفقات  آللية  بــل خضعت  الــبــرملــان، 
الــزعــمــاء، مــا افــضــى الــى اضــعــاف البرملان 
الحكومي  االداء  عــلــى  الــرقــابــي  االداء  فــي 
الترضيات  آلية  االمــنــي واالقــتــصــادي، الن 
والصفقات والتوافقات تدعو بشكل كبير 
الى انتشار مظاهر الفساد االداري واملالي.

الـــنـــظـــام املــحــاصــصــاتــي يـــزيـــد الـــهـــوة بني 
ربط  مــن  بــدال  فهو  االجتماعية  الجماعات 
هذه الفئات بالوطن والدولة واملصلحة الوطنية ومصلحتها الحقيقية  

فهو يربطها بمصالح فئوية ضيقة تتضرر هي ويتضرر الوطن .
فــهــذه املــجــمــوعــات والــحــالــة هــذه يــقــوى عــرى الــروابــط بينها وداخــل 
الكل  حساب  على  وتماسكها  تخندقها  ويــزيــد  منها  كــل  مجموعة 

الوطني ووحدة النسيج االجتماعي داخل الدولة واملجتمع.
فكل فئة تعتمد على متعهديها واملتصدوين لألمر بجلب حصتها 

داخل النظام املحاصصاتي. 
الــذي تشكل على  الحكم  اعتماده منذ تأسيس مجلس  تــم  مــا  وهــو 

اساس التمثيل الفئوي وليس على اساس وطني.
حتى سمي هذا النظام بنظام الترضيات او التراضي بني الجماعات، 
واملرضي  املقبولة  هي  السياسي  السياق  هــذا  مخرجات  فأصبحت 
عنها لدى الجميع حتى وان خالفت القانون والدستور، فالترضية هي 

الهدف وهي املركز الذي يلتقي عنده الجميع.
املفترض ان يمنح املواطن والءه للدولة  ولكن عندما ال تكون هناك 

دولة يكون الوالء الفرعي هو املعترف به والشرعي.
احد  يــكــون  عندما  بقوله:  ليبهارت  لها  يشير  املحاصصة  خــطــورة 
املجتمعات مصابا بانقسامات عميقة تقوى بالتبادل وعندما يعيش 
كل جزء من السكان في عامله الخاص منفصال عن االخرين يكون 

خطر التمزق حاضرا وواضحا ومتوقعا.



أجرى نادي امانة بغداد، امس االثنني، فحص املســــــــحة 
الطبية للكشف عن فيروس كورونا الجديد كوفيد19-، 
في احدى القاعات الرياضية ملقر وزارة الشــــــــباب املعدة 

لهذا الغرض.
وخضع جميع العبي الفريق األول لكرة القدم وأعضاء 
األجهــــــــزة الفنيــــــــة واإلداريــــــــة والطبية للفحــــــــص، ويأتي 
ذلك اإلجــــــــراء ضمن الخطوات العمليــــــــة االحترازية من 

فيروس كورونا الجديد قبل انطالقة تدريبات (اســــــــود 
العاصمة)، استعدادا للموسم الكروي 2020 / 2021.

ووفرت الهيئة االدارية للنادي جميع الوسائل الصحية 
قبل عودة الالعبني للوحدات التدريبية، من حيث تهيئة 

البيئة والوقاية حسب توصيات خلية االزمة. 
 وتواصلت إدارة الفريق مع الالعبني وأعضاء األجهزة 
املســــــــاندة لتوعيتهــــــــم من خــــــــالل ترك مســــــــافة كافية 
بــــــــني الالعبني أثنــــــــاء التمارين وفي دكــــــــة البدالء وقاعة 

االجتماعات.

ويطمــــــــح امانــــــــة بغــــــــداد بقيــــــــادة املدرب عصــــــــام حمد 
للمنافســــــــة واعتالء مرتبة متقدمة فــــــــي الدوري املقبل 
وهــــــــو يعــــــــول علــــــــى عناصــــــــره الجيدة فــــــــي صفوفه ال 
ســــــــيما الالعبني الذين انضموا للفريــــــــق في االنتقاالت 
الحاليــــــــة امثــــــــال املدافــــــــع مصطفى ناظــــــــم ومؤمل عبد 
الرضــــــــا ومحمد ســــــــعيد مجبل ورافــــــــد مؤيد وحارس 
املرمى ســــــــرهنك محســــــــن واملهاجم علي ســــــــعد وعلي 
رعد وحســــــــني عبد الله وزيد تحســــــــني ومهيمن عدنان 

ومنتظر ستار ورضا فاضل وعلي فيصل. 

جددت إدارة نادي الطلبة تعاقدها مع املدافع الشاب 
محمد كريم للموســــــــم الثالث على التوالي الســــــــيما 
بعد االداء امللفــــــــت للنظر الذي قدمه الالعب املذكور 

خالل املوسمني املاضيني.
 وقــــــــال كريم في تصريح ( للصباح الرياضي ): ان 
الطلبة فريــــــــق جماهيري كبير ومن االندية العريقة 
ويمتلك إدارة نموذجية وجهازا فنيا متمكنا يقوده 
الكابــــــــنت أحمد خلــــــــف وإبراهيم عبد نــــــــادر وفريد 
مجيد مســــــــاعدين ووصفي جبار مدربا للحراس. 
واضاف نسعى جميعا لتقديم مستوى متميز في 
املوسم الجديد يليق بمكانة وسمعة النادي ويلبي 
طموحــــــــات االدارة والجهاز الفني وعشــــــــاق الفريق 
معربا عن سعادته بارتداء قميص الطالب للموسم 
الثالــــــــث والــــــــذي يطمح من خالله الــــــــى أن يكون أحد 
الفرق املنافسة على لقب الدوري املحلي خاصة بعد 
تدعيم صفوف الفريق بأسماء جديدة ستكون لها 

الكلمة الفصل في تحقيق نتائج إيجابية تسهم في 
املنافسة على لقب الدوري . 

واكد كريــــــــم أن اللعب مع الفــــــــرق الجماهيرية يفتح 
الباب أمام الالعبني للوصــــــــول الى بوابة املنتخبات 
الوطنيــــــــة وهــــــــو ما اطمح اليــــــــه في املوســــــــم الجديد 
بعــــــــد االشــــــــادة والدعــــــــوات املتكــــــــررة مــــــــن املعنيني 
واملتابعــــــــني التــــــــي طالبــــــــت بتواجدي مــــــــع املنتخب 
خالل املوســــــــم املاضي نتيجــــــــة االداء املتميز الذي 
قدمته مــــــــع الطلبة في جميــــــــع املباريات قبل ظهور 
جائحــــــــة كورونا. يشــــــــار الــــــــى أن بدايــــــــة نجم دفاع 
االنيق كانت مــــــــع نادي الهندية موســــــــما واحدا ثم 
االنتقــــــــال لنــــــــادي الــــــــزوراء لتمثيله موســــــــما واحدا 
أيضــــــــا والعــــــــودة الــــــــى النــــــــادي األم كربــــــــالء ثالثة 
مواســــــــم والنفط موســــــــمني وبغداد بنظــــــــام االعارة 
ملرحلة واحدة بينما مثل املنتخب الوطني للشباب 
في تصفيــــــــات ونهائيات آســــــــيا وكذلــــــــك املنتخب 
 االوملبــــــــي ويطمــــــــح الى نيل فرصــــــــة تمثيل املنتخب 

الوطني االول .

توقع مدربون املان مستقبال باهرا في عالم 
كرة القدم للموهبــــــــة العراقية خطاب محمد 
وانه ســــــــوف يصبح نجما مميزا ال يقل عن 
كريستيانو او ميسي بحسب رواية اسرته 
التي اســــــــتقرت في هذا البلــــــــد االوروبي منذ 

سنوات.
 حكايــــــــة الالعــــــــب بــــــــدأت في الخامســــــــة من 
عمره حني برزت قدراته الفنية في املدرســــــــة 
واختيــــــــر من ضمــــــــن املواهب بعد سلســــــــلة 
من االختبارات لينتقل الى فريق الناشــــــــئني  
(MTVRiede) فــــــــي مدينته التي يســــــــكنها 

(نيدرساكسن ) ثم فريق املقاطعة.
وقد شــــــــارك املوهوب ضمن فريق االشبال 
ملانية 

ٔ
فــــــــي عــــــــدد مــــــــن املباريات مــــــــع فــــــــرق ا

وروبيــــــــة  ومــــــــن بينهــــــــا بطولــــــــة الــــــــدوري 
ٔ
وا

قيمت في بولندا  
ٔ
وروبي لالشــــــــبال التــــــــي ا

ٔ
اال

كما كان ضمن فريقه في مباريات الناشئني  
ضد هولندا وأسبانيا وفرنسا، 

وقد حظــــــــي محمد باشــــــــادة مــــــــدرب فريقه 
(مارك ووتمان) االمر الذي رشــــــــحه للعب مع 

فريق الناشئني من سن (13) عاما في حني 
هو في عمر الحادية عشرة. 

يلعــــــــب محمد مهاجم وســــــــط وهــــــــو متاثر 
بطريقة الالعب كريســــــــتيانو رونالدو  وهو 
شــــــــد االٕعجاب به ويتمنى ان يقابله 

ٔ
معجب ا

ويحصل على توقيعــــــــه ويتصور معه لذلك 
قــــــــررت ادارة النادي منحه رقم(7) وهو رقم 

رونالدو،
كان خطــــــــاب محمد منذ ســــــــن صغيرة جدا 
مشــــــــغوال بالكرة حيــــــــث كان يقضي معظم 
وقتــــــــه  فــــــــي اللعب مــــــــع اوالد الجيــــــــران في 
الشــــــــارع املعروف ان الــــــــدول املتقدمة تعطي 
اهتمامــــــــا كبيــــــــرا للنشء الجديــــــــد لتهيئتهم 
وتوفير الرعاية لهــــــــم  لتصنع منهم العبني  
دوليني يمثلون بلدانهم في املحافل الدولية. 
ويعد نــــــــادي MTV Riede  من اهم  واقدم 

اندية كرة القدم االملانية اذ يعود تاسيسه 
لعــــــــام 1910 ويقدم دعما مهما لالعبيه 
وحصل علــــــــى لقب بطل دوري املقاطعة 

كثر من مرة.
ٔ
ال

تــوقــع االملــانــي يــورغــن كــلــوب مـــدرب ليفربول 
أقــوى  فريقه صــراعــا  يــواجــه  أن  انكلترا  بطل 
وأصـــعـــب عــلــى لــقــب الــــــدوري املــمــتــاز املــوســم 
تامة على  فــرض سيطرة شبه  أن  بعد  املقبل 

املوسم الحالي.
الصدارة  في  متفوقا  املوسم  ليفربول  وأنهى 
بــــفــــارق 18 نـــقـــطـــة عــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الـ"برميرليغ" قبل سبع  الوصيف وحسم لقب 
مراحل من النهاية، ليتوج بطال النكلترا للمرة 

االولى منذ 30 عاما.
وبــعــد أن حــقــق الــفــريــق االحـــمـــر لــقــب دوري 
أبطال أوروبا في موسم 2019-2018 وكأس 
توقع  الفائت،  االول  كانون  في  لالندية  العالم 
الكثيرون أن يتمكن النادي بقيادة االملاني من 
بناء جيل ذهبي وتحقيق لقب ثان متتال في 

الدوري للمرة االولى منذ عام 1984.
يــتــوقــع مــنــافــســة شــرســة على  اال أن كــلــوب 
الــلــقــب املــوســم املــقــبــل، لــيــس فــقــط مــع سيتي 
بطل املوسمني املاضيني، بل أيضا مع كل من 
الــذي أنهى  الغريم االزلــي مانشستر يونايتد 

املوسم ثالثا وتشلسي الرابع.

وقال كلوب "مهما يقول الناس، لن يكون مهما 
نكون جاهزين  أن  علينا  ألنــه  املقبل  للموسم 

حتما".
وتــابــع مــــدرب بــوروســيــا دورتــمــونــد الــســابــق 
"لقد رأينا عودة يونايتد. ظن الناس أن ليست 
لــديــهــم فــرصــة (لــتــحــقــيــق أحـــد مـــراكـــز دوري 
االبـــطـــال) ولــكــن رأيــنــا أنـــه مــع قـــدوم العـــب او 
اثـــنـــني، كـــم هـــم جـــيـــدون ومـــا هـــي إمــكــانــاتــهــم، 
املقبل،  املــوســم  فــي  أســوأ  لــن يكونوا  وبالطبع 

وهناك تشلسي أيضا اآلن".
وأردف صاحب الـ53 عاما "لن ينحصر 
العامني  االمـــر بيننا وبـــني ســيــتــي. فــي 
املاضيني سيطرنا مع سيتي على قمة 
جدول الترتيب، وسيطر سيتي عليها 

الربع او خمس سنوات قبل ذلك".
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 مــــــــن بني أهم األســــــــباب التي وقفــــــــت وراء تراجع رياضتنا 
وانحدارهــــــــا املتواصــــــــل على شــــــــتى املســــــــتويات هو غياب 
التشريعات والقوانني املنسجمة مع الواقع الجديد واملواكبة 
لروح العصر واملســــــــايرة ملا يجري فــــــــي العالم من تحوالت 
تذهــــــــب في اتجاهات تطوير الرياضة واالرتقاء بالنجاحات 
نحو مديات أوســــــــع وحال أفضل. وبالنظر لســــــــيادة منطق 
الفوضى وتســــــــيد لغة االرتجال في العمل وغياب أي رؤى 
تعتمد البرمجة الصحيحة والتخطيط الســــــــليم وهي نتيجة 
حتمية وواقع حال يشكل انعكاسا طبيعيا لغياب أو تغييب 
األنظمة والقوانني التي تلجم الفوضى وترســــــــم مســــــــارات 
ســــــــليمة لكامل املنظومة الرياضية، صــــــــار من الطبيعي أن 
تصطــــــــدم كل محاولة لإلصالح ونية للتغيير نحو األفضل 
بل وحتى محاوالت تهدف الى انتشــــــــال الرياضة من القاع 
وإنقاذ مايمكــــــــن إنقاذه بجدار صلب مــــــــن الرفض أو عدم 
التفاعــــــــل بــــــــل والعمل علــــــــى إجهاض كل فكــــــــرة إصالحية 
وإســــــــكات كل صــــــــوت حريص مــــــــع إمعان متزايد بشــــــــتى 
السبل على تحييد الكفاءات وتهميش الخبرة ونبذ العلمية 

ومن ينادي بها.
عندما أعلنت وزارة الشــــــــباب والرياضة (في 
زمــــــــن الوزيــــــــر األســــــــبق ) الشــــــــروع في عمل 
مسودة قانون االندية الرياضية , كلنا رحبنا 
بهذه الخطوة وباركنا أصحابها على اعتبار 
انها ليســــــــت مجــــــــرد حجر رمي فــــــــي بحيرة 
الســــــــكون والجمود املزمن املتمثل في تعطيل 
األنظمة وتأخير تشــــــــريع القوانــــــــني , بل ألن 
تلك الخطوة بمثابة مقدمة مشــــــــجعة ونقطة 
انطالق حقيقية في اتجــــــــاه تفعيل الخطوات 
املقبلة ومنها العمل على إنجاز بقية القوانني 
املعطلــــــــة أو املؤجلة ومنها قانــــــــون االتحادات 
الرياضية والى بقية املفاصل التي تفتقد الى 
التشريعات الضرورية التي تنظم دورة الحياة 
الرياضيــــــــة، وعندما بدأت األصــــــــوات تنادي 
واألقالم تكتب من شــــــــتى املهتمني بالشــــــــأن 
الرياضي حــــــــول ماجاء في مســــــــودة قانون 
األنديــــــــة من ثغرات ونقــــــــاط ضعف ونواقص 
عديدة، ثارت ثائــــــــرة البعض في الوزارة على 
اختالف عناوينهــــــــم ومواقعهم من الذين هم 
في خانــــــــة االعراب أو خــــــــارج االعراب فــــــــي موضوعة هذه 
املسودة وكأنها نصوص ســــــــماوية منزلة من الرب األعلى 
واليجوز االعتراض عليها أو مناقشــــــــتها حتى مع قناعتنا 
الكاملة باستغالل بعض األطراف أو الشخصيات مناسبة 
إعالن املسودة للنقاش في محاوالت مكشوفة لإلساءة الى 

الوزارة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيال.
أتمنــــــــى أن يفهم املعنيون في وزارة الشــــــــباب والرياضة في 
ظــــــــل قيادة الوزير الحالي األخ العزيــــــــز عدنان درجال وبعد 
فرزهــــــــم الصالح مــــــــن الطالح مــــــــن كل الطروحات ووجهات 
النظــــــــر, التفاعــــــــل واالســــــــتجابة مــــــــع تحــــــــدي االعتراضات 
واملالحظات التي شــــــــخصت بحرص وعناية وموضوعية 
, ألن النجــــــــاح الحقيقي يكمن في إنجاز مســــــــودة على أقل 
قدر ممكن من األخطاء والعيوب والنريدها مسودة مثالية 
ربما ال يمكــــــــن لها التطبيق حتى فــــــــي جمهورية افالطون 
االفتراضيــــــــة  , ولعل في قانــــــــون منح األبطال والرواد عبرة 
ودرس ماتزال الوزارة قبل غيرها تدفع ثمن أخطائه باهظا 
برغــــــــم ان الضحية األولى لعيوب وثغــــــــرات هذا القانون هم 

الرواد واألبطال أصال. 

سيغادر املدافع البلجيكي املخضرم يان فيرتونغن 
ثمانية  بعد  القدم  لكرة  االنكليزي  توتنهام  نــادي 

مواسم أمضاها في لندن.
ولم يلعب فيرتونغن في آخر 
مباراة للنادي اللندني هذا 
املــوســم خـــالل الــتــعــادل 
مـــضـــيـــفـــه  أمـــــــــــام   1-1
كــريــســتــال بـــــاالس في 
املـــرحـــلـــة االخــــيــــرة مــن 
الـــــــــــدوري االنـــكـــلـــيـــزي 
املــــمــــتــــاز، الـــــــذي أنـــهـــاه 
ســــبــــيــــرز فــــــي املــــركــــز 

السادس املؤهل الى الدوري االوروبي "يوروبا ليغ" 
املوسم املقبل.

ولم يقدم النادي عرضا للبلجيكي من أجل تمديد 
العاصمة  بــعــد ثمانية مــواســم فــي  لــيــغــادر  عــقــده 
مــبــاراة  مــن 300  أكــثــر  االنكليزية خــاض خاللها 

وكان ركنا أساسيا في مركز قلب الدفاع.
وغّرد فيرتونغن عبر حسابه على تويتر "وصل 
وقتي في النادي الى نهاية. إنه يوم حزين ألسباب 
عدة. سأفتقد رفاقي الذين أنشأت معهم صداقات 
الــنــادي،  فــي عمل  الــذيــن يسهمون  العاملني  هــنــا، 
الــلــعــب فــي املــلــعــب الــجــديــد والـــرائـــع وبــالــطــبــع أنتم 

املشجعون".
وتــابــع الــالعــب الــذي وصــل مــن أيــاكــس أمستردام 
لــلــدعــم عــلــى مر  الـــهـــولـــنـــدي عــــام 2012 "شـــكـــرا 
لحظات  عشنا  لقد  رائــعــني.  كنتم  لقد  الــســنــوات. 

رائعة ولكن اآلن أقول الى اللقاء".
التشكيلة  فــي  ثــابــتــا  مــكــانــا  فيرتونغن  يــجــد  ولـــم 
االساسية هذا املوسم أكان مع املدرب االرجنتيني 
البرتغالي  او خلفه  بوكيتينو  ماوريسيو  السابق 
جوزيه مورينيو، وقد تحدث عن رغبته بالرحيل 
عن النادي حيث قد تكون وجهته املقبلة اسبانيا 

او ايطاليا.

 

البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق  النجم  أعرب 
ـــــدوري االيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم مع  ــتــوالــي فـــي ال لــقــبــه الــثــانــي عــلــى ال
يوفنتوس، مهديا اللقب للمشجعني السيما الذين عانوا من فيروس 
املــدرب ماوريتسيو ساري سعادته  كورونا املستجد، بينما أبدى 
بلقب أول في الدوري في مسيرته التدريبية املستمرة منذ 30 عاما. 
أ"  "سيري  في  تواليا  التاسع  لقبه  العجوز"  "السيدة  فريق  وحسم 
بفوزه -2صفر على سمبدوريا ليبتعد بفارق سبع نقاط أمام مطارده 
املباشر انتر ميالن قبل مرحلتني من نهاية املوسم. ويدين يوفنتوس 
بفوزه إلى رونالدو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من الوقت 
بدل الضائع من الشوط األول، واسهم في الثاني عندما سدد كرة قوية 
ارتدت من الحارس وتابعها فيديريكو برنارديسكي داخل املرمى (67)، 
علما بأنه أهــدر ركلة جــزاء في الدقيقة 88. وقــال البرتغالي عبر منشور 
على حسابه على انستاغرام مرفقا بصورة احتفال الفريق في غرفة تبديل 
املالبس "أنا سعيد جدا باللقب الثاني على التوالي في الدوري ولالستمرار في 

صناعة التاريخ مع هذا النادي العظيم والرائع".

ور وي ي و ى
 النادي منحه رقم(7) وهو رقم 

 محمد منذ ســــــــن صغيرة جدا 
كرة حيــــــــث كان يقضي معظم
 اللعب مــــــــع اوالد الجيــــــــران في

روف ان الــــــــدول املتقدمة تعطي 
يــــــــرا للنشء الجديــــــــد لتهيئتهم 
ية لهــــــــم  لتصنع منهم العبني  
ون بلدانهم في املحافل الدولية. 
 MTV Riede  من اهم  واقدم 

دم االملانية اذ يعود تاسيسه 
هيههيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهيهبيهبيه ويقدم دعما مهما لالع
اااااااااقااملقاططططططعةططعطعطعةططعطعطعططعطعطعة ى لقب بطل دوري 

ة.

ي أيضا اآلن".
ب الـ53 عاما "لن ينحصر

ي
ــ

العامني  ــــــبـــنينيـني ســيــتــي. فــي 
طرنا مع سيتي على قمة 
ب، وسيطر سيتي عليها 

س سنوات قبل ذلك".

ر ي ن و ير ب ي م و
مباراة للنادي اللندني هذا
ــاملــوســم خــــالالـالل الــتــعــادل
مـــضـــيـــفـــه أمـــــــــــام   1-1
كــريــســتــال بـــــاالس في
املـــرحـــلـــة االخــــيــــرة مــن
الـــــــــــدوري االنـــكـــلـــيـــزي
املــــمــــتــــاز، الـــــــذي أنـــهـــاه
ي ي

ســــبــــيــــرز فــــــي املــــركــــز

ر ن و
دوغّرد ف ّ
وقتي ف
عدة. س

ي

الع هــنــا، 
الــلــعــب

املشجع
وتــابــع ا
الـــهـــولـــن
الــســنــو
رائعة و
يــج ولـــم 
االساس
السابق
جوزيه

عن النا
او ايطا

البرتغالي النجم  أعرب 
لــقــبــه الــثــانــي عــلــى الــت
يوفنتوس، مهديا اللق
كورونا املستجد، بين
بلقب أول في الدوري ف
"السيدة فريق  وحسم 

ي ي

-بفوزه -2صفر على سم
املباشر انتر ميالن قبل
بفوزه إلى رونالدو الذي ا

بدل الضائع من الشوط األ
ارتدت من الحارس وتابعها
علما بأنه أهــدر ركلة جــزاء ف
على حسابه على انستاغرام م
املالبس "أنا سعيد جدا باللقب ال
الع صناعة التاريخ مع هذا النادي
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نـــظـــمـــت دائـــــــــرة الــــفــــنــــون الـــعـــامـــة 
ـــكـــتـــرونـــيـــة  ضـــمـــن بـــوابـــتـــهـــا االل
مــــعــــرضــــا تـــشـــكـــيـــلـــيـــا بـــعـــنـــوان 
"مـــشـــوار بــــغــــدادي" لــلــفــنــان فهد 
 
ً
املــعــرض ضــم 15 عمال الصكر، 
فــنــيــًا مــنــوعــًا جــســد املــشــاهــدات 
البيوتات  نقل صــور  و  البغدادية 
والــحــارات  واالزقــــة  وشناشيلها 
وبــــعــــض االنـــــمـــــاط االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

البغدادية الجميلة.
التشكيلي فهد الصكر في حديثه 
لـ"الصباح" قال: كانت سرديات " 
مشوار بغدادي " التي قفزت الى 
اإلحــســاس  مـــع  أفـــكـــارا  مخيلتي 
بـــالـــحـــزن األمــــمــــي، الــــــذي أصــــاب 

املــــعــــمــــورة بـــرمـــتـــهـــا مـــــن خـــوف 
بعموم  اللحظة  هائل  تحت  وهلع 
حزنها الكبير، لتوقظ األلوان بكل 
بغداديتها، لكن باختالف مغاير 
عن أعمالي السابقة وهي حوارات 
كما القصيدة حني تجسد الحارة 

والتراث واملوروث الشعبي ".
واضاف أرى أن الظروف الراهنة 
الــوبــاء من  تفشي  الــتــي فرضها 
املـــــؤكـــــد ســتــنــعــكــس عـــلـــى الـــفـــن 
فــي املستقبل ولـــذا بـــادرت دائــرة 
الثقافة  وزارة  فــي  العامة  الفنون 
إلقامة هذه املعارض االلكترونية، 
التشكيلي  املــشــهــد  مــع  تــواصــال 
ــــى املــثــقــف  الـــعـــراقـــي وايـــصـــالـــه ال
واملــــتــــابــــع تـــحـــت طـــائـــلـــة "خــلــيــلــك 

بالبيت".
"مــــــشــــــوار  مــــــعــــــرض  ان  يــــــذكــــــر 

ــــــغــــــدادي" يــــأتــــي فـــــي تــســلــســل  ب
املــعــارض  الــســابــع والسبعني مــن 
دائــرة  اقامتها  التي  االلكترونية، 
الــفــنــون الــعــامــة  فــي ظــل جائحة 

كــــــورونــــــا مــــــن اجـــــــل اســــتــــمــــرار 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع االبــــــــــــداع ودعـــــم 
الفنانني في ظل اجــراءات الحجر 

الصحي .

خطرت ببال تيموثي مــــــــادرز، أحد املعجبني 
الصغار بامللكــــــــة اليزابيث الثانية، فكرة ذكية 
لينشــــــــر السعادة لهذه الشخصية امللكية من 
خالل صنعه، لعبة احجية كلمات وارسالها 
الــــــــى امللكــــــــة، ألنه لم يكن يريد لها أن تشــــــــعر 
بالوحــــــــدة أثناء فترة العزل الصحي أمضتها 
في قلعة وندســــــــور، التي توجهت اليها امللكة 
بصحبة زوجها األمير فيليب منذ أواســــــــط 
آذار املاضي بعد فرض إجراءات اإلغالق في 
اململكة املتحدة جراء تفشي جائحة كورونا.

يقول الطفل تيموثي،  (7 سنوات)، عن الدافع 
لديــــــــه لصنع لعبــــــــة األحجية التــــــــي تضمنت 
كلمات تمحورت بشــــــــأن موضوعة السعادة: 
"كنت أشــــــــعر بالقلق، قليال، بأنها قد تشعر 

ببعــــــــض الحزن". وتقول والــــــــدة تيموثي، جو 
مــــــــادرز، وهم من بلــــــــدة بيليريكاي بمقاطعة 
أســــــــكس البريطانيــــــــة،  بأنــــــــه: "أراد ان يصنع 
شيئا ليســــــــعدها، وقد قام بصنعها بنفسه 
وبخط يــــــــده األكثر أناقة"، مضيفة "ظل يقول 

لي ال ترسلي النسخة األصلية، ألي شخص 
آخر ألنها كانت للملكة". 

كتب املعجب الصغير في رسالته للملكة التي 
أرفقها مع اللعبة: "عزيزتــــــــي امللكة اليزابيث، 
قد تشعرين بالحزن أو الوحدة أثناء اإلغالق 
العــــــــام، لذا فكــــــــرت بأنه يمكننــــــــي صنع لعبة 

األحجية هذه للترفيه عنك وتسليتك". 
وقــــــــد عرضت والــــــــدة تيموثي الرســــــــالة التي 
تلقوهــــــــا من إحــــــــدى وصيفات امللكــــــــة، التي 
تضمنت الشــــــــكر لتيموثي بالقــــــــول: "طلبت 
مني امللكة أن اكتب لك ألشكرك على رسالتك 
اللطيفة ولعبة أحجية الكلمات التي صنعتها 
لهــــــــا خصيصــــــــا. ان اهتمامك هــــــــذا موضع 
تقدير كبير، وتأمل امللكة أن تكون أنت كذلك 
بحالة جيدة وان تحافظ على ســــــــالمتك في 

ظل الظرف الحالي". 
   *موقع ذا انسايدر األميركي

قدم منتدى شــــــــباب الفلوجة بالتعاون مع مديرية شباب 
االنبار اناشــــــــيد فنية متنوعة بعنوان " جائحة خطيرة" 
شــــــــعر جليــــــــل خزعل والحــــــــان وغنــــــــاء حميــــــــد العربي 

وموسيقى محمد مجيد، اما االداء الحركي الفنان مالذ 
اسماعيل والطفلة زينب حقي.  

الفنان مالذ اسماعيل في حديثه لـ"الصباح" قال :" جاءت 
فكرة االناشــــــــيد انطالقة جديدة إلعادة االغاني القديمة 
لألطفال، الســــــــيما التربوية والتوعوية باســــــــلوب جديد 
بالتعاون مع جليل خزعل شــــــــاعر الطفولة، الذي يمتلك 
فــــــــي جعبته عددا كبيــــــــرا من القصائد، التــــــــي تصلح ان 

تخاطب الطفل وتأخذ بيده الى عامله الحقيقي".
واضــــــــاف" تنوعــــــــت مواضيــــــــع االغاني بني االرشــــــــادات 

املدرســــــــية والنصائــــــــح التربويــــــــة والتوعيــــــــة، الــــــــذي جاء 
فــــــــي مقدمتها وبــــــــاء كوفيد 19، فضال عن اســــــــتهداف 
سلوكيات االنسان والطفل في االكل والسالم والضيافة 

وغيرها. 
واوضــــــــح اســــــــماعيل ان "االغاني القــــــــت ترحيبا مذهال 
ز الزمالء واالصدقاء باالستمرار وهذا ما طمحت له 

َّ
حف

بعــــــــد هذه التجربة الذاتية وبجهود طوعية، اذ خصصت 
 في بيتي استوديو بســــــــيطا لتصوير واخراج ومونتاج 

االعمال املقدمة".

وقــــــــال فــــــــواز الصفــــــــار، مؤســــــــس املجلة 
ورئيس تحريرها لـ"الصباح"عن مبادرته:
"هدفنــــــــا أن نجعل الثقافــــــــة واملعرفة في 
متنــــــــاول الجميع، إذ اســــــــتهدفت املبادرة 
كل محافظــــــــات العــــــــراق وبالتعــــــــاون مع 
الفــــــــرق التطوعيــــــــة ومنظمــــــــات املجتمــــــــع 
املدني والناشــــــــطني، وكان إصرارنا قويا 
للوصــــــــول إلــــــــى األطفال في أبعــــــــد نقطة 
من العــــــــراق، وكان ألبنائنا في مخيمات 
النزوح والالجئني  في شــــــــيحان ونينوى 
ودهــــــــوك نصيبهم من هذه املبادرة، فهذا 
هــــــــو هدف مجلــــــــة أصدقائي منــــــــذ اليوم 
األول لتأسيســــــــها لتكون مجلة تفاعلية 
مــــــــع األطفال، ولتكون قريبــــــــة منهم ومن 

إبداعاتهم ومواهبهم"
وأضاف"هــــــــذا ما دفع جميــــــــع من تطوع 
فــــــــي تنفيــــــــذ املبادرة إلــــــــى العمــــــــل بروح 
الفريق الواحــــــــد ليحققوا الهدف في بناء 
جيل وفق األســــــــس االجتماعية والعلمية 
والثقافية الراقية، ليكون مثاال مميزا في 
كل شــــــــيء، وهذا اقل ما يســــــــتحقه أبناء 
حضــــــــارة الرافدين التي، كانت منارا لكل 

حضارات العالم"
وأوضــــــــح"كان لفرحــــــــة األطفــــــــال طعمها 
الخــــــــاص وهم يتصفحــــــــون املجلة، بل أن 
الكثير منهم اخبرنــــــــا بأنه لم يقرأ مجلة 
لألطفــــــــال أو أي كتــــــــاب أو قصــــــــة منــــــــذ 

سنوات"
تــــــــم تنظيم جلســــــــات ثقافيــــــــة في بعض 
املحافظــــــــات وذلك حســــــــبما يســــــــمح به 
الوضــــــــع الصحي لــــــــكل محافظــــــــة، وأكد 
الصفار"حرصنــــــــا كبيــــــــر على ســــــــالمة 

أبنائنا وصحتهــــــــم، ورغم حظر التجوال 
واإلجراءات الوقائية، اال أننا استطعنا أن 
نصل ألكبر عدد ممكن من أطفالنا، وما 
زالت مبادرتنا مستمرة في األيام املقبلة"
وســــــــبقت هذه املبــــــــادرة في مطلــــــــع العام 
الحالي مســــــــابقة (نقرأ لنبتكــــــــر) لكتابة 
القصة، شارك فيها أكثر من 450 طفال 
مــــــــن كل محافظــــــــات العراق، وســــــــبقتها 

ة) بمناسبة  أيضا مسابقة (قصتي بابليَّ
دخول بابل لالئحــــــــة التراث العاملي، وبنيَّ 
"أطلقنا مؤخرا مسابقة املواهب لألطفال، 
لتحقيق هدفنا  ونشــــــــاطاتنا مســــــــتمرة 
األســــــــمى في بناء عالــــــــم متكامل للطفل 
واألســــــــرة، لتنميــــــــة مواهبهــــــــم وقدراتهم 
وبناء شــــــــخصيتهم لينشــــــــأ جيل يكون 

قدوة لكل األجيال"

يذكــــــــر أن مجلــــــــة أصدقائــــــــي لألطفــــــــال 
تأسســــــــت عــــــــام 2018، وحــــــــازت علــــــــى 
جائــــــــزة ريــــــــادة األعمــــــــال في مســــــــابقة 
رواد العراق عن فئــــــــة خدمة املجتمع في 
املوســــــــم األول عــــــــام 2019، كونها املجلة 
التفاعلية األولى مع الطفل العراقي، وتعد 
 الخطوة األولى في بنــــــــاء عالم أصدقائي 

لألطفال.

سببان دفعاني لهذا العمود خاص وعام. الخاص هو رحيل الصديق 
الفاضل جابر الزيادي، املربي وعضو البرملان األسبق بوباء كورونا، 
ب 

ّ
بعــــــــد أن أمضى عشــــــــرين يومًا في مستشــــــــفيات الديوانيــــــــة، تتقل

صحته تحّســــــــنًا وتدهورًا؛ فإذا تحّســــــــنت وعاد إليــــــــه وعيه رجع إلى 
طبعه، فــــــــي الحديث إلى جميع من حوله، ببشاشــــــــة وانطالق ودماثة 
أخالق تشّربت بها شــــــــخصيته، وهذه خصال يعرفها عنه الجميع، 
حتــــــــى من التقى به مّرة واحــــــــدة، أما إذا تدهورت صحته، وغلب عليه 
الوجع، استســــــــلم إلى غيبوبة، كانت هي الزاد الذي يريح جســــــــده من 
آالم املــــــــرض، وبني هــــــــذا وذاك أمضى آخر ثالثة أســــــــابيع من حياته 

رحمه الله.
أما الســــــــبب العام فهو تحّول املوت، من مصير ومآل وحتمية فردية، 
إلى ثقافة عاملية، فليس املوت جديدًا أو غريبًا في حياة الناس، بيَد أنه 

لم يتحّول إلى ثقافة نعايشها يوميًا، كما هو شأنه اآلن.
فهــــــــو معنا يقتحم حياتنــــــــا اليومية منذ أول نشــــــــرات الصباح حتى 
، نصحــــــــو وننام على أخبــــــــاره، في الفضائيــــــــات وبقية 

ً
آخرهــــــــا ليال

وســــــــائل االتصال، ومن خالل األخبار الشــــــــخصية والعامة، يطوف 
 شيء، ويرمي بظالله الكثيفة على 

ّ
م بمصائر كل

ّ
على البلدان، ويتحك

الشعوب والدول كافة من دون استثناء. 
كان أدب الرحيــــــــل أو ثقافــــــــة املوت على 
نحــــــــٍو أدّق، حبيــــــــس النخــــــــب والكتابات 
ومتكلمــــــــني  فالســــــــفة  مــــــــن  املعرفيــــــــة 
ومفكرين ونّســــــــاك ومتصّوفــــــــة وأدباء 
وشــــــــعراء وهكذا، حــــــــار الجميع في كنه 
املوت وحقيقته، ُنســــــــجت عنه فلسفات 
تب الكثيــــــــر حوله منذ أول 

ُ
ومذاهب، وك

البشرية حتى يومنا الحاضر، لكن في 
إطار النخب املفكــــــــرة، بعكس حاله اآلن 
وقــــــــد تحّول إلى ثقافــــــــة يومية في حياة 

الناس جميعًا، بظل وباء كورونا.
رجعــــــــُت إلى بعــــــــض املذاهــــــــب واألقوال 
في ثقافتنا العربيــــــــة، ففوجئُت بكثافة 
اآلراء وغزارة ما أثمرتــــــــه العقول حيال 
املوت، ولكي أتحاشــــــــى اإلّدعاء والسطو 
علــــــــى ثمار عقول اآلخرين وجهودهم، فقد قمُت باملراجعة من خالل 
املوســــــــوعة الجليلة: "كتــــــــاب الحكمة العربي: دليل التــــــــراث العربي إلى 
العاملية" للدكتور محمد الشيخ؛ تحديدًا الكتاب األخير الذي خّصصه 
املؤلف، ملا أنشــــــــأته الحكمة العربية من مقــــــــاالت وأفكار حول املوت، 
طــــــــاف خاللها مع الفالســــــــفة واملتكلمني، كما أجاد في ســــــــبر أقوال 
العرفاء واملتصّوفة والوّعاظ. من روائع ما قرأُت في هذه املوسوعة عن 
أبي العباس املرســــــــي (الذي زرُت قبره املشيد الفخم في اإلسكندرية 
املصرية قبل سنوات) تصويره املوت وهو يضع اإلنسان ويحاصره 
بني عدمني: "إذا ما أنت شــــــــاهدت النــــــــاس كما ُهم، ألفيتهم وجودًا بني 
طرفــــــــي عدم: ما كانوا من قبــــــــل، ولن يكونوا من بعــــــــد"". ونّص قوله 
أيضًا: "كان اإلنسان بعد أن لم يكن، وسيفنى بعد أن كان، ومن كان 

كال طرفيه عدم، فهو عدم".
مــــــــن أروع تصّورات الحكمة العربية، الصياغات التي قّدمتها للعالقة 
بني عمر اإلنسان وموته، والجدل بينهما: "إنك لم تزل في هدم عمرك 

منذ سقطت من بطن أمك". 
 يوم يمضــــــــي، فقد مضى 

ّ
أيضــــــــًا: "يــــــــا ابــــــــن آدم، إنما أنت أيــــــــام، فكل

 خطوة تخطو، فإلى القبر"، واألدّق: "أنفاس املرء 
ّ

بعضــــــــك". كذلك: "كل
خطــــــــاه إلى أجله»، وفي صيغة أخرى: «أنفاس الحي خطاه إلى أجله". 
فــــــــي فصول هذه الحكمة، قالــــــــت العرب: ""املوت ليــــــــس برديء، وإنما 
الرديء الخوف منه"، كما ُنسب لهم أيضًا: "ما رأيُت يقينًا ال شك فيه، 

أشبه بشّك ال يقني فيه، إال املوت"!
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